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Samenvatting van de beschrijving van het gebed van de
profeet  ﷺvan de takbier tot de tasliem, alsof je het ziet.
Talkhies Sifat Salaat an-Nabie (sallallaahoe ‘alayhie was-sallam)
min at-Takbier ilaa at-Tasliem, ka annaka toeraahaa.
Geschreven door sheikh Moh’ammed Naasir al-Dien al-Albaanie.
Vertaald en bewerkt door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.
http://uwkeuze.net/het-gebed-van-de-profeet/
In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Alle lof
is voor Allah, wij prijzen Hem, wij zoeken Zijn hulp, wij zoeken Zijn vergeving
en wij zoeken Zijn leiding. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het kwaad in
onze zielen en het kwaad van onze daden. Want eenieder die Allah leidt, er is
niemand die hem kan laten dwalen. En eenieder die Hij laat dwalen, er is
niemand die hem kan leiden. Ik getuig dat er niemand waardig is om te
aanbidden behalve Allah, Die geen partner heeft. En ik getuig dat
Moh’ammed Zijn dienaar en boodschapper is. Voorts:
Na de inleiding volgen de volgende hoofdstukken:
1.) Je wenden tot de richting van de Ka’bah……………………………………………blz. 8
2.) Qiyaam (staan tijdens het gebed)………………………………………………………blz. 9
3.) Niyyah (intentie)………………………………………………………………………………blz. 14
4.) Takbier…………………………………………………………………………………………….blz. 14
5.) Recitatie van de Qor-aan (Koran)……………………………………………………..blz. 17
6.) Roekoe’ (buigen)………………………………………………………………………………blz. 22
7.) Soedjoed (neerknielen)…………………………………………………………………….blz. 24
8.) De tweede rak’ah…………………………………………………………………………….blz. 29
9.) Zitten voor de tashah-hoed……………………………………………………………..blz. 29
10.) De derde en vierde rak’ah……………………………………………………………..blz. 32
11.) De laatste tashah-hoed en het plaatsen van de linkervoet onder het
rechterbeen………………………………………………………………………………………….blz. 34
12.) Doe’aa-e vóór de salaam……………………………………………………………….blz. 36
13.) Tasliem (het beëindigen van het gebed)…………………………………………blz. 36
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Samenvatting van de beschrijving van het gebed van de profeet ﷺ.

Inleiding
Het gebed (as-salaah) is een fardh ‘ayn, dat wil zeggen dat het een
individuele verplichting is voor iedere moslim, man en vrouw. Het gebed is de
tweede zuil in de Islaam, na de geloofsgetuigenis, en de eerste praktische
zuil. Het is ook de enige verplichting die Allah de Verhevene rechtstreeks aan
de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft opgelegd. De
overige geboden en verboden zijn via de engel Djibriel (Gabriël – vrede zij
met hem) geopenbaard. Op de Dag des Oordeels is het gebed het eerste
waar naar gekeken wordt, of dat in orde is. Het is dus zeer belangrijk om te
weten hoe je het gebed goed moet verrichten, zodat het geaccepteerd wordt
door Allah de Verhevene.
Het gebed is de fakkel tussen de slaaf en zijn Meester. De verrichting van het
gebed is een van de grootste, zo niet het grootste teken van geloof, de
belangrijkste onder de vormen van aanbidding in de Islaam en de zekerste
manier om Allah de Verhevene te danken voor Zijn onbegrensde gunsten.
Het gebed ontkennen is jezelf afscheiden van Allah, Glorieus en Verheven is
Hij. Het is jezelf beroven van de Genade van Allah en je onthouden van Zijn
Gunsten en van de overvloedige Goedheid en Edelmoedigheid.
Het oprechte gebed is een medicijn voor de ziekten in de harten der mensen
en een tegengif voor de corruptie in de ziel. Het is het licht welke de
duisternis verdrijft van zonden en kwaad. In een h’adieth overgeleverd door
Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) zegt de profeet
Moh’ammed ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem - Allahs zegeningen en
vrede zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “Kijk, als ieder van jullie
een rivier voor de deur van zijn huis had stromen, waarin jullie vijf keer per
dag zouden baden, zal er enig vuil bij jullie achterblijven?” De metgezellen
antwoordden: “Nee, niets van het vuil zal achterblijven?” De profeet ﷺ
antwoordde: “Dit is hetzelfde met de vijf gebeden waarbij Allah onze zonden
weg wast.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)
Het niet bidden en ontkennen van de verplichting, wordt gezien als ongeloof
(koefr) wat iemand buiten de Islaam plaatst. Djaabir (moge Allah tevreden
zijn met hem) verhaalde dat de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem)
zei (Nederlandstalige interpretatie): “Tussen een persoon en ongeloof staat
het gebed.” (Overgeleverd door Moeslim, Ah’mad, Aboe Daawoed, atTirmidzie en Ibn Maadjah.)
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En Boeraydah (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: “Ik hoorde
de boodschapper van Allah ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) zeggen
(Nederlandstalige interpretatie): “De verplichting welke ons van hen scheidt
is het gebed. Hij die er afstand van doet is een ongelovige geworden.”
En van ‘Abdoellaah ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon)
is de overlevering dat op een dag, pratend over het gebed, de profeet ﷺ
(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Voor
degene die het gebed verricht, zal het een licht zijn, een bewijs en een
verlossing op de Dag der Opstanding. Voor degene die het niet onderhouden
heeft, is er geen licht, geen bewijs, geen oplossing en op de Dag der
Opstanding is hij als Qaaroen, Fir’awn, Haman en Oebayy ibnoe Khalaf.”
(Overgeleverd door Ah’mad, at-Tabaraanie en Ibn H’ibbaan.)
We dienen dus zeer veel aandacht te schenken aan het gebed. Kennis over
hoe het gebed correct verricht dient te worden is dus onontbeerlijk. De
profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige
interpretatie): “Bid zoals jullie mij hebben zien bidden.” (Overgeleverd door
al-Boekhaarie en Moeslim.)
Deze verhandeling is een samenvatting van het boek Sifat Salaat an-Nabi
(sallallaahoe ‘alayhie was-sallam) min at-Takbier ilaa at-Tasliem ka annaka
toeraahaa [beschrijving van het gebed van de profeet (Allahs zegeningen en
vrede zijn met hem), van de takbier tot de tasliem, alsof je het ziet],
geschreven door sheikh Moh’ammed Naasir al-Dien al-Albaanie (moge Allah
hem genadig zijn), en het is een omschrijving van het gebed van de profeet
 ﷺzodat wij het gebed kunnen verrichten zoals de profeet  ﷺhet
verrichtte.
[Takbier: het zeggen van Allaahoe Akbar – Allah is de Grootste. Takbieratoe lIh’raam: de eerste takbier waarmee je het gebed begint.]
[Tasliem: handeling waarmee het gebed wordt beëindigd; men draait het
gezicht naar rechts en zegt: “As-salamoe ‘alykoem wa rah’matoellaah – vrede
en genade van Allah voor jou,” daarna draait men het gezicht naar links en
herhaalt de begroeting. Deze handeling wordt tasliem genoemd en het is een
begroeting van de twee engelen – rechts en links – die onze daden
opschrijven.]
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We verwijzen iedereen naar het boek Sifat Salaat an-Nabi (sallallaahoe
‘alayhie was-sallam) min at-Takbier ilaa at-Tasliem ka annaka toeraahaa
voor uitgebreidere informatie en voor alle bewijzen van de hieronder
genoemde stappen. Een Nederlandse vertaling van dit boek is uitgegeven
door Uitgeverij el-Tawheed.

1.) Je wenden tot de richting van de Ka’bah
1.) Wanneer je opstaat om te bidden, wend je dan naar de qiblah
(gebedsrichting, de richting van de Ka’bah in Mekkah), waar je ook bent, in
zowel de fardh (verplichte) als de naafil (vrijwillige) gebeden. Dit is een van
de pilaren van het gebed, zonder is het gebed niet geldig.
2.) De verplichting om je te wenden tot de qiblah geldt niet voor degene die
bezig is met oorlogsvoering, wanneer hij het angstgebed (salaat al-khawf)
bidt of wanneer hij verwikkeld is in een hevig gevecht. Het geldt ook niet voor
degenen die niet in staat zijn om dit te doen, zoals degene die ziek is, of
iemand die reist op een schip, in een auto of vliegtuig, als zij vrezen dat de
tijd van het gebed voorbij zal gaan (voordat zij een plaats bereiken waar zij de
juiste richting kunnen vinden). En het geldt ook niet voor degene die een
naafil-gebed of witr-gebed verricht rijdend op een rijdier etc., maar het is
moestah’ab (aanbevolen) voor hem om zich te keren tot de qiblah wanneer
hij in staat is om dit te doen na het uitspreken van de takbier al-ih’raam (aan
het begin van het gebed), vervolgens kan hij zich wenden tot elke richting die
hij opgaat.
3.) Iedereen die de Ka’bah kan zien moet zich er toe wenden; degenen die
het niet kunnen zien dienen zich te wenden tot de richting van de Ka’bah.

Regelgeving betreffende het niet wenden tot de Ka’bah per vergissing
4.) Als een persoon niet richting de Ka’bah bidt vanwege wolken (waardoor
hij de positie niet kan bepalen d.m.v. de positie van de zon) of enige andere
reden, nadat hij zijn best heeft gedaan om de juiste richting te bepalen, zijn
gebed is geldig en hij hoeft het niet te herhalen.
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5.) Als een betrouwbare persoon komt – terwijl hij aan het bidden is – en
deze persoon vertelt hem de juiste richting, dan dient hij zich te haasten om
die kant op te draaien, en zijn gebed is geldig.

2.) Qiyaam (staan tijdens het gebed)
6.) Het is verplicht om staand te bidden. Dit is een pilaar (essentieel deel van
het gebed), behalve voor degene die het angstgebed bidt of op momenten
van felle gevechten, wanneer het toegestaan is om rijdend te bidden; voor
degene die ziek is en niet in staat is om te staan, die dan zittend dient te
bidden als hij daar toe in staat is, anders liggend op zijn zij; en degene die een
naafil-gebed bidt, die rijdend kan bidden of zittend als hij wenst, en hij duidt
de roekoe’ (buiging) en soedjoed (knieling) aan met zijn hoofd. Degene die
ziek is mag dit ook doen, en hij dient zijn soedjoed lager te maken dan zijn
roekoe’.
7.) Het is niet toegestaan voor iemand die zittend bidt om iets verhogend op
de grond te plaatsen om er op te knielen. Hij dient zijn soedjoed lager te
maken dan zijn roekoe’ – zoals we al hebben vermeld – als hij niet in staat is
om de grond rechtstreeks aan te raken met zijn voorhoofd.

Bidden aan boord van een schip of vliegtuig
8.) Het is toegestaan om fardh-gebeden te verrichten aan boord van een
schip of vliegtuig.
9.) Het is toegestaan om ze zittend te verrichten als men bang is om te vallen.
10.) Het is toegestaan om te leunen op een pilaar of stok als men staat, als
men oud is of zwak in het lichaam.

Het combineren van staan en zitten in het gebed
11.) Het is toegestaan om qiyaam al-layl (het nachtgebed) zonder excuus
staand of zittend te bidden, of het beide te doen (de beloning is dan wel
minder). Dus een persoon mag zittend bidden en reciteren, en net vóór het
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verrichten van roekoe’ mag hij opstaan en de rest van de aayaat (verzen van
de Qor-aan) staand reciteren, vervolgens de roekoe’ en soedjoed verrichten
en daarna kan hij hetzelfde doen in de tweede rak’ah [rak’ah = één volledig
deel van de salaat, bestaande uit 1 x staan (qiyaam), 1 x buigen (roekoe’) en
2 x knielen (sadjdah of soedjoed). De meervoudsvorm is raka’aat en de
tweevoudsvorm is rak’atayn].
12.) Als een persoon zittend bidt, dient hij te bidden in kleermakerszit of in
welke positie hij comfortabel vindt.

Bidden met schoenen aan
13.) Het is toegestaan om blootsvoets te bidden, of te bidden met schoenen
aan. [Aboe Daawoed leverde over van ‘Amr ibn Shoe’ayb dat zijn grootvader
zei: “Ik zag de boodschapper van Allah ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem)
bidden zowel blootsvoets als met schoenen.” Dit is ook overgeleverd door
Ibn Maadjah. Men dient de schoenen wel te onderzoeken of er geen
viezigheid op zit.]
14.) Het is beter om soms blootsvoets te bidden en soms met schoenen aan,
volgens wat gemakkelijker is; je dient het niet moeilijk voor jezelf te maken
door schoenen aan te doen of om ze uit te trekken om te bidden. Als iemand
blootsvoets is, dient hij blootsvoets te bidden en als hij schoenen aan heeft,
dient hij te bidden met de schoenen aan, behalve wanneer er een reden is
om dat niet te doen.
15.) Als iemand zijn schoenen uit trekt, dan dient hij ze niet rechts van hem
te plaatsen; hij dient ze eerder links van hem te plaatsen, als er niemand aan
zijn linkerkant is, anders dient hij ze tussen zijn voeten te plaatsen. Er is een
subtiele aanwijzing dat hij de schoenen niet voor zich moet plaatsen. Dit is de
etiquette welke vele aanbidders negeren, dus zie je ze bidden tegenover hun
schoenen! Dit is wat verhaald is in de sah’ieh’ (authentieke) overleveringen
van de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem).
(Zie hoofdstuk “Bidden op een gebedskleedje en met schoenen aan” in dit eboek voor meer informatie over het bidden op matjes, met schoenen aan of
blootsvoets.)
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Bidden op de minbar (preekstoel)
16.) Het is toegestaan voor de imaam om te bidden op een verhoogde plaats
zoals de minbar, om de mensen te onderwijzen. Dus dient hij er op te staan
om te bidden, dan de takbier te zeggen, Qor-aan te reciteren en de roekoe’
te verrichten terwijl hij op die plaats is, vervolgens dient hij achterwaarts
naar beneden te gaan zodat hij op de grond kan neerknielen bij het voetstuk
van de minbar, daarna mag hij er weer naar terugkeren om hetzelfde te doen
in de tweede rak’ah zoals hij in de eerste deed.

Het is verplicht om te bidden tegenover een soetrah en om er dicht
bij te staan
17.) Het is verplicht om te bidden met een soetrah (afscheiding) voor je, er is
geen verschil of dat in een moskee is of ergens anders, en of de moskee klein
of groot is, vanwege de algemene betekenis van de h’adieth van de profeet
( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) (Nederlandstalige interpretatie): “Bid
niet behalve tegenover een soetrah, en laat niemand voor je door lopen; en
als hij erop staat, bevecht hem dan, want hij heeft een metgezel (qarien) bij
zich” – dat wil zeggen een satan.
<<<Noot vertaler: een soetrah is een afscheiding (pilaar, muur, stok, stoel, tas
etc.) die je voor je dient te hebben tijdens het gebed en die dient als een
symbolische barrière tussen degene die bidt en de andere mensen die niet
voor hem door mogen lopen.>>>
18.) Het is verplicht om dicht bij de soetrah te staan, omdat de profeet ﷺ
(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) dit opdroeg.
19.) Tussen de plaats waar de profeet
( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem)
neerknielde en de muur, was er een
ruimte nauwelijks groot genoeg voor
een schaap om er te passeren. Wie dit
doet is dicht genoeg (bij de soetrah)
zoals dat vereist is. Ik zeg: van dit
weten we dat wat mensen doen in
alle moskeeën die ik gezien heb in
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Syrië en elders, door te bidden in het midden van de moskee, ver weg van de
muur of pilaren, is niets anders dan veronachtzaming van het bevel en de
handeling van de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem).

Hoe hoog dient de soetrah te zijn?
20.) De soetrah dient ongeveer een of twee handbreedtes boven de grond te
zijn, omdat de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft
(Nederlandstalige interpretatie): “Als iemand van jullie iets voor zich plaatst
zoals het stuk van de achterzijde van een zadel, dient hij te bidden en zich
geen zorgen te maken over iemand die daar voor passeert.” Deze h’adieth
duidt aan dat een lijn op de grond niet voldoende is, en de h’adieth die
hierover is overgeleverd is dha’ief (zwak).
21.) Men dient recht tegenover de soetrah te staan, omdat dit de duidelijke
betekenis is van het bevel om tegenover een soetrah te bidden. Een beetje
naar rechts of links stappen zodat men niet recht tegenover de soetrah staat
is niet correct.
22.) Het is toegestaan om tegenover een stok, en dergelijke, stekend in de
grond te bidden, of een boom, of een pilaar, of je vrouw die in haar bed ligt
onder een deken, of een dier, zelfs als het een kameel is. [Zolang het maar
niet iets is wat je afleidt in het gebed.]

Verbod om te bidden richting graven
23.) Het is absoluut niet toegestaan om te bidden richting graven, ongeacht
of het graven zijn van profeten of van anderen.

Verbod om voor iemand die aan het bidden is door te lopen, zelfs in
al-Masdjid al-H’araam (in Mekkah)
24.) Het is niet toegestaan om voor iemand te lopen die aan het bidden is als
er een soetrah voor hem is (d.w.z., het is niet toegestaan om te lopen tussen
hem en zijn soetrah). Er is geen verschil betreffende dit tussen al-Masdjid alH’araam (de Heilige Moskee te Mekkah) en andere moskeeën, zij zijn allen
hetzelfde betreffende dat dit (het lopen voor iemand die aan het bidden is)
verboden is, vanwege de algemene betekenis van de woorden van de profeet
12 | w w w . u w k e u z e . n e t
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( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) (Nederlandstalige interpretatie): “Als de
persoon die voor iemand die aan het bidden is door loopt zou weten hoe
groot de zonde daar van is, het staan (wachten) voor veertig (jaar) zou beter
voor hem zijn dan het lopen voor degene die aan het bidden is.” Dit verwijst
naar het lopen tussen hem en de plaats van zijn neerknieling. De h’adieth die
spreekt over de profeet  ﷺtoen hij bad in Haashiyat al-Mataaf zonder een
soetrah en met mensen voor hem, is niet sah’ieh’, ook al zegt het niet dat zij
tussen hem en zijn plaats van neerknieling passeerden. Het is verplicht voor
degenen die neerknielt om degene die voor hem door wil passeren tegen te
houden, zelfs in al-Masdjid al-H’araam.
25.) Het is niet toegestaan voor degene die bidt tegenover een soetrah om
iemand voor hem door te laten passeren, vanwege de h’adieth die hierboven
is geciteerd (Nederlandstalige interpretatie): “…laat niemand voor je door
lopen…” En omdat de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd
heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Als iemand van jullie aan het bidden
is tegenover iets wat een soetrah is tussen hem en de mensen, en iemand wil
voor hem door passeren, dan dient hij hem in de bovenborst te duwen en
hem zo veel als hij kan af te weren.” Volgens een andere overlevering
(Nederlandstalige interpretatie): “…hij dient hem twee keer tegen te houden,
maar als hij volhoudt dan dient hij hem te bevechten, want hij is een duivel.”

Het naar voren stappen om te voorkomen dat iemand voor hem door
passeert
26.) Het is voor een persoon toegestaan om een of twee stappen naar voren
te zetten om te voorkomen dat iemand die niet verantwoordelijk is, zoals een
dier of een klein kind, voor hem door passeert en om er voor te zorgen dat hij
achter hem door passeert.

Wat verbreekt het gebed?
27.) De soetrah is zo belangrijk voor het gebed dat het voorkomt dat het
gebed van een persoon ongeldig gemaakt wordt als iemand voor hem door
passeert. Dit is in contrast met degene die geen soetrah gebruikt, wiens
gebed wordt verbroken als er een volwassen vrouw, een ezel of een zwarte
hond voor hem door passeert.
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3.) Niyyah (intentie)
28.) De aanbidder dient de intentie te hebben om het gebed te bidden waar
voor hij staat. Hij dient de intentie in zijn hart te hebben om een bepaald
gebed te verrichten, zoals de fardh (het verplichte gebed) van ad-dhzohr of
van de al-‘asr, of de soennah (vrijwillige gebeden) van die gebeden. Dit is een
voorwaarde of pilaar (essentieel deel) van het gebed, maar het mondeling
uitspreken van de intentie is een bid’ah (innovatie) wat tegen de Soennah in
gaat en wat niet voorgesteld werd door een van de a-immah (imams) die
volgden.

4.) Takbier
29.) Vervolgens dient men het gebed te beginnen door de takbier te zeggen:
“Allaahoe Akbar (Allah is de Grootste).” Dit is een essentieel deel van het
gebed, omdat de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd
(Nederlandstalige interpretatie): “De sleutel tot het gebed is jezelf reinigen
(woedhoe-e), het wordt binnengegaan met takbier (het zeggen van Allaahoe
Akbar) en beëindigd met tasliem (het zeggen van as-salaamoe ‘alaykoem),”
d.w.z., wanneer je eenmaal de takbier hebt uitgesproken, zijn bepaalde
dingen verboden en dit verbod eindigt wanneer je de tasliem uitspreekt.
30.) Men dient de stem niet te verheffen tijdens het zeggen van de takbier in
alle gebeden, tenzij men optreedt als een imaam (gebedsvoorganger).
31.) Het is toegestaan voor de moe’adzdzin [degene die de adzaan (oproep
tot het gebed) luid verricht om de mensen op te roepen om naar de masdjid
(moskee) te komen om gezamenlijk de salaat te verrichten] om de takbier
van de imaam aan de mensen duidelijk te maken (door het hardop te
herhalen) als daar behoefte aan is, zoals wanneer de imaam ziek is of als zijn
stem zwak is of omdat er veel mensen achter hem bidden (die hem
mogelijkerwijs niet horen).
32.) Degene die de imaam volgt, dient de takbier niet te zeggen voordat de
imaam klaar is met het uitspreken van de takbier.
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Het opheffen van de handen – hoe dit gedaan dient te worden
33.) Men dient de handen op te heffen tijdens het uitspreken van de takbier,
of ervoor of erna. Dit alles wordt bewezen in de Soennah.
34.) Men dient de handen op te heffen met de vingers uitgestrekt.
35.) Men dient ze op te heffen op gelijke hoogte met de schouders, het is ook
toegestaan om ze op te heffen tot gelijke hoogte met de oorlellen. Ik zeg:
met betrekking tot het aanraken van de oorlellen met de duimen is er geen
basis in de Soennah, het heeft volgens mijn opvatting eerder te maken met
waswaas (influisteringen van de shaytaan).

<<<Noot vertaler: stand van de
voeten: de voeten dienen ongeveer
onder de schouders geplaatst te
worden, niet te dicht bij elkaar en
niet te ver uit elkaar. De tenen
dienen richting de qiblah te
wijzen.>>>

Het plaatsen van de handen – hoe dit gedaan dient te worden
36.) Vervolgens dient men de rechterhand op de linkerhand te plaatsen,
onmiddellijk na de takbier. Dit is de manier van de profeten (vrede zij met
hen), en dit is wat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede
zijn met hem) zijn metgezellen oplegde. Het is niet toegestaan om de armen
langs het lichaam te laten hangen (tenzij dit niet anders kan, door ziekte b.v.).
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37.) De rechterhand dient geplaatst te worden op de rug van de linker hand,
pols of (de helft van de) onderarm.

38.) Men kan de linkerhand vastpakken met de rechterhand. Het combineren
van het plaatsen en vastpakken, waar sommige latere geleerden de voorkeur
aangaven, heeft geen basis.

Waar dienen de handen geplaatst te worden?
39.) De handen dienen alleen op de borst geplaatst te worden; er is geen
verschil tussen mannen en vrouwen betreffende dit. Ik zeg: ze ergens anders
dan op de borst plaatsen is dha’ief (zwak) of heeft geen basis.
40.) Het is niet toegestaan om de rechterhand op de taille te plaatsen.

Nederigheid en het kijken naar de plek van neerknieling
41.) De gelovige dient nederig te zijn in zijn gebed en dient alles te vermijden
dat hem daarvan kan afleiden, zoals versieringen en decoraties. Hij dient niet
te bidden wanneer er eten is dat hij lust, of wanneer hij moet urineren of
ontlasting moet hebben. (Het is ook niet toegestaan om een windje te
onderdrukken.)
42.) Terwijl men staat, dient men te kijken naar de plek waar men zal
neerknielen (waar het hoofd zal zijn tijdens de soedjoed).
43.) Men dient niet naar rechts of naar links te kijken, omdat het kijken naar
hier en daar het wegrukken is waardoor de shaytaan van het gebed van de
dienaar steelt (d.w.z. de beloning van het gebed vermindert).
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44.) Het is niet toegestaan om omhoog te kijken naar de lucht.

Doe’aa-e al-istiftaah (openingssmeekbede aan het begin van het gebed)
45.) Vervolgens dient men het gebed te beginnen met enkele van de
smeekbeden die van de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) zijn
overgeleverd. Er zijn er velen van, de meest bekende hiervan is:
“Soebh’aanaka Allaahoemma wa bih’amdika, wa tabaaraka ismoeka wa
ta’aala djaddoeka, wa laa ilaaha ghayroeka (glorieus bent U, O Allah, en U
komt lof toe en gezegend is Uw Naam en verheven Uw Majesteit en buiten U
is er niets of niemand het waard om aanbeden te worden).”
Het bevel om dit te doen is bewezen, dus dienen we ons er aan te houden.
Eenieder die de andere smeekbeden wil zien kan kijken in mijn boek Sifat asSalaah. (Er worden er ook enkele genoemd in De Citadel van de Moslim,
uitgegeven door Uitgeverij Momtazah – www.momtazah.net.)

5.) Recitatie van de Qor-aan (Koran)
46.) Vervolgens dient met toevlucht te zoeken bij Allah – dit is verplicht, en
men zondigt als men het nalaat.
47.) De Soennah is om te zeggen: “A’oedzoe billaahie min al-shaytaan irradjiem, min hamzihie wa nafkhihie wa nafathihie (ik zoek toevlucht bij Allah
tegen de vervloekte satan, tegen zijn dwaasheid, zijn arrogantie en zijn
poëzie).” Poëzie verwijst hier naar de laakbare vormen van poëzie.
48.) Men kan ook zeggen: “A’oedzoe billaah il-Samie’ il-A’liem min alshaytaan… (ik zoek toevlucht bij Allah, de Alhorende, de Alwetende, tegen de
satan…).”
49.) Vervolgens dient men zachtjes te zeggen – of het gebed nu luid wordt
verricht of zachtjes: “Bismillaah ir-Rah’maan ir-Rah’iem (in de Naam van
Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle).”
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Het reciteren van soerat al-Faatih’ah
50.) Dan dient men soerat al-Faatih’ah (de eerste soerah van de Qor-aan)
volledig te reciteren, inclusief de Basmalah (Bismillaah ir-Rah’maan irRah’iem). Dit is een essentieel onderdeel van het gebed, zonder soerat alFaatih’ah is het gebed niet geldig. Degenen die geen Arabisch spreken
moeten toch deze soerah uit het hoofd leren.
51.) Degenen die het niet uit het hoofd kunnen leren, dienen te zeggen:
“Soebh’aan Allaah, wa al-h’amdoelillaah, wa laa ilaaha ill-Allaah, wa
Allaahoe akbar, wa laa h’awla wa laa qoewwata illa billaah (Glorieus is Allah,
en alle lof is voor Allah, er is geen god behalve Allah, Allah is de Grootste, en
er is geen kracht noch macht behalve bij Allah).”
52.) De Soennah is om het aayah voor aayah te reciteren en om te pauzeren
aan het begin van elke nieuwe aayah. Men dient dus te zeggen: “Bismillaah
ir-Rah’maan ir-Rah’iem (in de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de
Meest Genadevolle),” dan even pauzeren, vervolgens zegt men: “AlH’amdoelillaahi Rabb il-‘Aalamien (alle lof is voor Allah, de Heer van de
werelden)” [werelden: de volledige schepping], dan even pauzeren. Daarna
zegt men: “Ar-Rah’maan ir-Rah’iem (de Meest Barmhartige, de Meest
Genadevolle),” dan even pauzeren… enzovoort, tot het einde van de soerah.
Dit is hoe de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) de hele
soerah reciteerde, pauzerend aan het eind van elke aayah en niet enkele
verzen achter elkaar, zelfs al is er een logisch verloop van de betekenis.
<<<Noot vertaler: besef dat Allah de Verhevene antwoordt op je gebed. De
profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige
interpretatie): “Allah, de Glorieuze en Verhevene, zei: “Ik heb het gebed
tussen Mijzelf en Mijn dienaar gedeeld in twee delen en Mijn dienaar zal
krijgen wat hij gevraagd heeft.” Als de dienaar zegt: ‘Alle lof is voor Allah, de
Heer der werelden,’ dan zegt Allah: ‘Mijn dienaar heeft Mij geprezen.’
Wanneer de dienaar zegt: ‘De Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle,’
dan zegt Allah: ‘Mijn dienaar heeft Mij Verheerlijkt.’ Als de dienaar zegt:
‘Bezitter (Heerser) van de Dag des Oordeels,’ dan zegt Allah: ‘Mijn dienaar
heeft Mij Verheven.’ Wanneer de dienaar zegt: ‘U (alleen) aanbidden wij en U
(alleen) vragen wij om hulp,’ dan zegt Allah: ‘Dit is tussen Mij en Mijn dienaar
18 | w w w . u w k e u z e . n e t

Gids tot een goed gebed

Samenvatting van de beschrijving van het gebed van de profeet ﷺ.

en Mijn dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft.’ Wanneer de dienaar zegt:
‘Het pad van degenen aan wie U Uw gunst geschonken hebt , niet (het pad)
van degenen die (Uw) Toorn verdienen, noch dat van de dwalenden,’ dan
zegt Allah: ‘Dit alles is voor Mijn dienaar en Mijn dienaar zal krijgen wat hij
gevraagd heeft’.” (Sah’ieh’ Moeslim, Kietaab as-Salaah, Baab woedjoeb
qiraa-at al-Faatih’ah fi koellie rak’ah.) (De groen gekleurde tekst is de
Nederlandstalige interpretatie van de betekenis van soerat al-Faatih’ah.)
Dit is een geweldige en belangrijke h’adieth. Als iemand dit in gedachte houdt
als hij aan het bidden is, verkrijgt hij een immense khoeshoo’ (concentratie,
nederigheid) en al-Faatih’ah zal een grote invloed op hem hebben. Hoe kan
het ook anders, wanneer hij voelt dat zijn Heer hem toespreekt en hem geeft
wat hij vraagt?
Dit “gesprek” met Allah de Almachtige moet gerespecteerd worden
overeenstemmend met de juiste waarde. De boodschapper van Allah ﷺ
(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige
interpretatie): “Wanneer iemand van jullie staat te bidden, is hij in
conversatie met zijn Heer, dus laat hem aandacht schenken hoe hij tot Hem
spreekt.” (Al-H’aakiem, al-Moestadrak, 1/236; Sah’ieh’ al-Djaami’, 1538.)>>>
53.) Het is toegestaan om het te lezen als Maaliki Yawm id-Dien of Maliki
Yawm id-Dien.

Hoe degene die achter een imaam bidt het dient te reciteren
54.) Degene die achter een imaam bidt, dient het achter de imaam te
reciteren in de gebeden waar de Qor-aan zachtjes wordt gereciteerd en in
gebeden waar het hardop gereciteerd wordt, als hij de recitatie van de
imaam niet kan horen, of als hij pauzeert nadat hij het volledig gereciteerd
heeft zodat degenen die achter hem bidden het kunnen reciteren. Wij
denken dat deze pauze niet bewezen is in de Soennah. Ik zeg dat ik het bewijs
genoemd heb van degenen die denken dat deze pauze toegestaan is en de
weerlegging van dat bewijs, in Silsilat al-Ah’aadieth al-Dha’iefah, nr. 546,
547, deel 2, p. 24-26, Dar al-Ma’aarif editie.
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Recitatie na soerat al-Faatih’ah
55.) Het is Soennah om – na al-Faatih’ah – een andere soerah te reciteren,
zelfs in salaat al-djanaazah (het begrafenisgebed), of enkele aayaat, in de
eerste twee raka’aat.
56.) De recitatie kan soms lang gemaakt worden en soms kort, vanwege
redenen zoals reizen, hoesten, ziekte of het huilen van een baby.
57.) De recitatie varieert volgens de gebeden. De recitatie in het fadjr-gebed
is langer dan in al de andere gebeden. De volgende in lengte is dhzohr, dan
‘asr, dan ‘ishaa-e, dan maghrib, meestal.
58.) De recitatie in het nachtgebed (qiyaam al-layl) is langer dan al deze
gebeden.
59.) De Soennah is om de recitatie in de eerste rak’ah langer te maken dan in
de tweede.
60.) Men dient de recitatie in de laatste twee korter te maken dan in de
eerste twee raka’aat, ongeveer de helft. Als u meer details wenst over dit
onderwerp, zie Sifat al-Salaah p. 102 (Arabisch origineel).

Reciteren van soerat al-Faatih’ah in elke rak’ah
61.) Het is verplicht om al-Faatih’ah te reciteren in elke rak’ah.
62.) Het is Soennah om ook in de laatste twee raka’aat er aan toe te voegen.
63.) Het is niet toegestaan voor de imaam om zijn recitatie langer te maken
dan wat voorgeschreven is in de Soennah, omdat dit moeilijk kan zijn voor
degenen die achter hem bidden, zoals de ouderen en zieken, of verzorgende
moeders, of degenen die andere dingen te doen hebben.
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Hardop reciteren en zachtjes reciteren
64.) Qor-aan dient hardop gereciteerd te worden in salaat al-fadjr en salaat
al-joemoe’ah (vrijdag) gebeden, ‘ied (feest) gebeden, gebeden voor regen
(istisqaa-e), gebeden ten tijde van een zonsverduistering (koesoef) en in de
eerste twee raka’aat van salaat al-maghrib en salaat al-‘ishaa-e.
Men dient zachtjes te reciteren in dhzohr en ‘asr, in de derde rak’ah van de
maghrib en de laatste twee raka’aat van ‘ishaa-e.
65.) Het is toegestaan voor de imaam om soms een aayah hoorbaar te
maken in de gebeden waar recitatie zachtjes gedaan moet worden.
66.) In witr en qiyaam al-layl dient men soms zachtjes te reciteren en soms
hardop, en men dient gematigd te zijn met het verheffen van de stem.

Tartiel – reciteren met een gematigd tempo
67.) De Soennah is om de Qor-aan met een gematigd tempo te reciteren, niet
snel en gehaast. De Qor-aan dient gereciteerd te worden op een manier
waardoor elke letter goed onderscheiden kan worden, en de Qor-aan dient
men te verfraaien met de stem. Men dient de algemene regels van de
geleerden van tadjwied [recitatieregels van de Qor-aan] in acht te nemen en
men dient de Qor-aan niet te reciteren op de geïnnoveerde manier van
zangers of volgens de regels van muziek.

Het herinneren van de imaam
68.) Het is voorgeschreven voor degenen die achter de imaam bidden om de
imaam voor te zeggen wanneer hij twijfelt in zijn recitatie [of te corrigeren
wanneer hij een fout maakt].
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6.) Roekoe’ (buigen)
69.) Wanneer men de recitatie heeft voltooid, dient men kort te pauzeren,
om even op adem te komen.
70.) Vervolgens dient men de handen op te heffen zoals is voorgeschreven
voor takbierat al-ih’raam (de eerste takbier aan het begin van het gebed).
71.) En men dient de takbier (Allaahoe Akbar) te zeggen. Dit is verplicht.
72.) Vervolgens dient men de roekoe’ (buiging) te verrichten, zo ver mogelijk
buigend als dat zijn gewrichten hem toestaan, totdat zijn gewrichten de
nieuwe positie aannemen en ontspannen erin zijn. Dit is een essentieel deel
van het gebed.

Hoe men de roekoe’ dient te verrichten
73.) Men dient de handen op de knieën te plaatsen, stevig, de vingers uit
elkaar spreidend, alsof men de knieën vastpakt. Dit alles is verplicht.
74.) Men dient de rug uit te strekken en het recht te maken, zodat als er
water op gegoten zou worden, dat het dan daar zou blijven en niet er van af
zou lopen. Dit is verplicht.
75.) Men dient het hoofd niet op te heffen of te laten hangen, maar het
horizontaal te maken met de rug.
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76.) Men dient de ellebogen weg van de zij te houden.
77.) In roekoe’ dient men te zeggen: “Soebh’aana Rabbie al-‘Adhziem
(Glorieus is mijn Heer, de Almachtige) drie keer of meer. Er zijn andere
vormen van dzikr welke men kan zeggen tijdens de roekoe’, sommige zijn
lang, sommige zijn gemiddeld en anderen zijn kort. [Zie o.a. “De Citadel van
de Moslim“, van Uitgeverij Momtazah (www.momtazah.net).]

Maak de essentiële delen van het gebed gelijk qua lengte
78.) Het is Soennah om de essentiële delen van het gebed gelijk te maken
qua lengte, dus de roekoe’, het staan na de roekoe’, het neerknielen en het
zitten tussen de twee neerknielingen, dienen ongeveer dezelfde lengte te
hebben.
79.) Het is niet toegestaan om Qor-aan te reciteren in roekoe’ of in soedjoed.

Recht gaan staan vanuit roekoe’
80.) Vervolgens dient men vanuit roekoe’ weer recht te gaan staan. Dit is een
essentieel deel van het gebed.
81.) Tijdens het recht gaan staan, dient men te zeggen: “Sami’a Allaahoe
lieman h’amiedah (Allah antwoordt degene die Hem prijst).” Dit is verplicht.
[Als men achter een imaam bidt, dan is het alleen verplicht voor de imaam,
maar niet voor degene die achter hem bidt.]
82.) Men dient de handen op te heffen tijdens het recht gaan staan, op de
manier zoals hiervoor beschreven is.
83.) Vervolgens dient men recht te gaan staan totdat elke ruggenwervel op
zijn plaats teruggekeerd is. Dit is een essentieel deel van het gebed.
84.) Tijdens het staan, dient men te zeggen: “Rabbanaa wa laka al-h’amd
(onze Heer, alle lof zij U).” [Er zijn andere soorten dzikr die men op dit punt
kan zeggen. Zie o.a. “De Citadel van de Moslim“, van Uitgeverij Momtazah.]
Dit is verplicht voor elke persoon die bidt, ook al volgt hij een imaam, omdat
dit de dzikr is van het staan na roekoe’, en het zeggen van “Sami’a Allaahoe
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lieman h’amiedah” is de dzikr van het recht gaan staan vanuit roekoe’. Het is
niet voorgeschreven om de handen weer op elkaar te plaatsen tijdens dit
staan, omdat dit niet overgeleverd is (van de profeet). Voor meer details, zie
Sifat Salaat al-Nabi, 1 – Istiqbaal al-Qiblah (het gebed van de profeet
omschreven – uitzien op de Ka’bah).
85.) Men dient dit staan gelijk in lengte te maken aan de roekoe’, zoals
hiervoor al is aangegeven.

7.) Soedjoed (neerknielen)
86.) Vervolgens dient men te zeggen: “Allaahoe Akbar” – dit is verplicht.
87.) Men dient soms de handen op te heffen.

Naar beneden gaan op de handen
88.) Vervolgens dient men in soedjoed
(neerknieling, ter aarde werping) te gaan
op zijn handen, de handen op de grond te
plaatsen vóór de knieën [dus eerst de
handen en dan de knieën]. Dit is wat
opgedragen
werd
door
Allahs
boodschapper ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie
wa sellem), en het is bewezen dat hij dit zo
deed, en hij verbood het imiteren van de
manier waarop de kameel gaat zitten, dat
is het knielen met zijn voorpoten eerst.
89.) Wanneer men neerknielt – wat een essentieel deel is van het gebed –
dient men zijn gewicht te plaatsen op zijn handpalmen en ze uit te spreiden.
90.) Men dient de vingers bij elkaar te houden.
91.) En de vingers te wijzen richting de qiblah.
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92.) Men dient de handpalmen op gelijke hoogte te houden met zijn
schouders.
93.) Soms moet men ze op gelijke hoogte houden met zijn oren.
94.) Men dient de onderarmen van de grond te houden. Dit is verplicht. Men
dient ze niet plat op de grond te plaatsen zoals een hond.

95.) Men dient de neus en het
voorhoofd stevig op de grond
te plaatsen. Dit is een
essentieel deel van het gebed.
96.) Men dient ook de knieën
stevig op de grond te
plaatsen.
97.) Hetzelfde geldt voor de
tenen.
98.) Men dient de voeten
recht op te zetten met de
tenen op de grond. Dit alles is
verplicht.
99.) Men dient de tenen te laten wijzen richting de qiblah.
100.) Men dient de hielen tegen elkaar te houden.
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Rustig zijn in soedjoed
101.) Men dient rustig te zijn in soedjoed, het lichaamsgewicht gelijk verdelen
over de delen van het lichaam die in contact dienen te zijn met de grond
tijdens soedjoed: de neus, het voorhoofd, de handpalmen, de knieën en de
tenen.
102.) Eenieder die op deze manier rustig is in zijn soedjoed doet het correct.
Dit rustig en kalm zijn is ook een essentieel deel van het gebed. [We dienen
het gebed in alle rust te verrichten en aandacht te schenken aan elk deel van
het gebed, en niet gehaast te bidden, zonder elk deel van het gebed zijn
volledig recht te geven.]
103.) In soedjoed dient men te zeggen: “Soebh’aana Rabbie al-A’laa (Glorieus
is mijn Heer, de Verhevene),” drie keer of meer.
104.) Het is moestah’aab (aanbevolen) om veel doe’aa-e (smeekbeden) te
verrichten tijdens soedjoed, omdat dit een tijd is wanneer doe’aa-e
waarschijnlijk beantwoord zal worden.
105.) Men dient ook de soedjoed ongeveer zo lang te maken als de roekoe’,
zoals hiervoor al is aangegeven.
106.) Het is toegestaan om rechtstreeks op de grond neer te knielen, of op
iets dat de grond bedekt zoals een kledingstuk of tapijt of een mat etc. [Voor
meer informatie over het bidden op matjes, met schoenen aan of
blootsvoets, zie Het hoofdstuk “Bidden op een gebedskleedje en met
schoenen aan” in dit e-boek.]
107.) Het is niet toegestaan om Qor-aan te reciteren tijdens soedjoed.
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Zitten tussen de twee sadjdahs: iftiraash en iq’aa-e
<<<Noot vertaler: iftiraash is het zitten op het linker dijbeen met de
rechtervoet rechtop en de tenen richting de qiblah wijzend. Iq’aa-e is het
rusten op zowel de hielen en voeten.>>>
108.) Vervolgens dient men het hoofd op te tillen [te gaan zitten] en de
takbier te zeggen. Dit is verplicht.
109.) Men kan de handen opheffen.
110.) Vervolgens dient men rustig te zitten, totdat elke ruggenwervel
terugkeert naar zijn plaats. Dit is verplicht.
111.) Men dient het linkerbeen te strekken en er op te zitten. Dit is verplicht.
112.) Men dient de rechtervoet rechtop te plaatsen.
113.) En de tenen (van de rechtervoet) richting de qiblah laten wijzen.

[De correcte manier om te zitten tussen twee sadjdahs: links is de iq’aa-e
houding en in het midden en rechts de iftiraash houding.]
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114.) Het is toegestaan om soms in iq’aa-e te zitten, wat betekend het rusten
op de hielen en de voeten.
115.) Tijdens het zitten dient men te zeggen: “Allaahoemma ighfierlie,
warh’amnie, wahdinie, wadjboernie, wa ‘aafienie, warzoeqnie, warfa’nie [O
Allah, vergeef mij, schenk Uw genade over mij, leid mij (naar het rechte pad),
versterk mij, geef mij gezondheid, schenk mij onderhoud en verhef mij in
rang].”
116.) Men kan ook zeggen: “Rabbie ighfir lie, Rabbie ighfier lie (mijn Heer,
vergeef mij, mijn Heer, vergeef mij).”
117.) Men dient dit zitten bijna zo lang te maken als de soedjoed.

De tweede sadjdah
118.) Vervolgens dient men wederom de takbier te zeggen – dit is verplicht.
119.) Men dient soms de handen op te heffen wanneer men deze takbier
zegt.
120.) Men dient de tweede neerknieling te verrichten – dit is ook een
essentieel deel van het gebed.
121.) Men dient in de tweede neerknieling te doen wat men ook in de eerste
heeft gedaan.

Het zitten van rust
122.) Wanneer men na de tweede neerknieling het hoofd opheft en men wil
opstaan voor de tweede rak’ah, dient men de takbier te zeggen. Dit is
verplicht.
123.) Men kan de handen opheffen.
124.) Men dient rechtop te zitten, zittend op de linkervoet, totdat elk bot
naar zijn plaats terug is gekeerd. [Men dient na de tweede sadjdah dus niet
meteen op te staan, maar even zitten en pauzeren, dit is iets wat veel
mensen verwaarlozen!]
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8.) De tweede rak’ah
125.) Vervolgens dient men op te staan voor de tweede rak’ah, jezelf
ondersteunend op je handen met de vuisten gebald alsof men deeg aan het
kneden is. Dit is een essentieel deel van het gebed.
126.) Men dient in de tweede rak’ah te doen wat men ook in de eerste
rak’ah heeft gedaan.
127.) Behalve de doe’aa-e voor het beginnen van het gebed (d.w.z. de
openingssmeekbeden).
128.) Men dient de tweede rak’ah korter te maken dan de eerste.

9.) Zitten voor de tashah-hoed
129.) Wanneer men de tweede rak’ah verricht heeft, dient men [na de
tweede sadjdah van de tweede rak’ah] te zitten voor de tashah-hoed. Dit is
verplicht.
130.) Men dient te zitten in de iftiraash zithouding, zoals dat hierboven
beschreven is voor het zitten tussen de twee neerknielingen.
131.) Maar het is op dit punt niet toegestaan om te zitten in iq’aa-e.
132.) Men dient de rechterhand op het rechter dijbeen en knie te plaatsen,
en het einde van de rechter elleboog op het dijbeen, niet ver er van af.
133.) Men dient de linker handpalm te spreiden om het linker dijbeen en
knie.
134.) Het is niet toegestaan om te zitten rustend op de armen, vooral de
linkerarm.
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Het bewegen van de vinger en er naar kijken
135.) Men dient alle
vingers
van
de
rechterhand te ballen en
de duim soms op de
middelvinger te plaatsen.
136.) Soms dient men
kleine cirkeltjes er mee te
maken.
137.) Men dient met de
wijsvinger te wijzen
richting de qiblah.
138.) Men dient er naar te kijken [d.w.z. naar de wijsvinger].
139.) Men dient [kan] de wijsvinger [zachtjes] te bewegen, er doe’aa-e mee
maken, vanaf het begin van de tashah-hoed tot het einde.
140.) Men dient niet te wijzen met de wijsvinger van de linkerhand.
141.) Men dient dit zo te doen in elke tashah-hoed.

Hoe men de tashah-hoed dient te zeggen en de doe’aa-e die hierop
volgt
142.) De tashah-hoed is verplicht, en wanneer men het vergeet, dient men de
twee neerknielingen van vergeetachtigheid (sadjdat as-sahw) te verrichten.
143.) Men dient het zachtjes te reciteren.
144.) De bewoording van de tashah-hoed is: “At-tah’iyyaatoe lillaahi wa’ssalaawaatoe wa’t-tayyibaat. As-salaamoe ‘alayka ayyoeha’n-nabiyyoe wa
rah’mat-Allaahi wa barakaatoehoe. As-salaamoe ‘alayna wa ‘ala ‘ibaadillaah is-saalih’ien. Ash-hadoe an laa ilaaha ill-Allaah, wa ash-hadoe anna
Moeh’ammadan ‘abdoehoe wa rasoeloehoe (de groeten en smeekbeden aan
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Allah, gebeden en al het goede komen toe aan Allah. Vrede zij met u, O
profeet, en de genade van Allah en Zijn zegeningen! Vrede zij met ons, en
met de oprechte dienaren van Allah! Ik getuig dat er geen god is die het recht
heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en ik getuig dat Moh’ammed
Zijn dienaar en boodschapper is).”
[Andere versies zijn genoemd in Sifat Salaat an-Nabie / het gebed van de
profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem), maar wat hier is beschreven is
het meest correct.]
Het smeken om zegeningen voor de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa
sellem): dit is wat voorgeschreven werd na de dood van de profeet ﷺ, en
is overgeleverd in de tashah-hoed van Ibn Mas’oed, ‘Aa-ieshah en Ibn alZoebayr (moge Allah tevreden zijn met hen). Voor meer details zie Sifat
Salaat an-Nabie, p. 161.
145.) Daarna dient men zegeningen voor de profeet ( ﷺsalallaahoe
‘alayhie wa sellem) te smeken door te zeggen: “Allaahoemma salli ‘ala
Moeh’ammad wa ‘ala aali Moeh’ammad kama salayta ‘ala Ibraahiem wa ‘ala
aali Ibraahiem, innaka h’amiedoen madjied. Allaahoemma baarik ‘ala
Moeh’ammad wa ‘ala aali Moeh’ammad kama baarakta ‘ala Ibraahiem wa
‘ala aali Ibraahiem, innak ‘hamiedoen madjied (O Allah! Schenk Uw gunsten
aan Moh’ammed en de familieleden van Moh’ammed, zoals U aan Ibraahiem
en de familieleden van Ibraahiem Uw gunsten hebt geschonken. Voorwaar, U
bent Meest Prijzenswaardig, Meest Vrijgevig. O Allah! Zegen Moh’ammed en
de familieleden van Moh’ammed, zoals U Ibraahiem en de familieleden van
Ibraahiem zegeningen hebt geschonken. Voorwaar, U bent Meest
Prijzenswaardig, Meest Vrijgevig).”
146.) Als men wil kan men dit verkorten door te zeggen: “Allaahoemma salli
‘ala Moeh’ammad wa ‘ala aali Moeh’ammad, wa baarik ‘ala Moeh’ammad
wa ‘ala aali Moeh’ammad, kama salayta wa baarakta ‘ala Ibraahiem wa ‘ala
aali Ibraahiem, innaka h’aamedoen madjied (O Allah! Schenk Uw gunsten aan
Moh’ammed en de familieleden van Moh’ammed, en zegen Moh’ammed en
de familieleden van Moh’ammed, zoals U Ibraahiem en de familieleden van
Ibraahiem gunsten en zegeningen hebt geschonken. Voorwaar, U bent Meest
Prijzenswaardig, Meest Vrijgevig).”
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147.) Vervolgens kan men in deze tashah-hoed elke doe’aa-e kiezen die hij
wil van degenen die zijn overgeleverd, en Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij)
aanroepen met deze woorden. [Zie o.a. De Citadel van de Moslim van
Uitgeverij Momtazah – www.momtazah.net.]
[Als het gebed twee raka’aat telt, dan kan men na de tashah-hoed de tasliem
doen om het gebed af te sluiten, anders gaat men verder naar de derde
rak’ah.]

10.) De derde en vierde rak’ah
148.) Vervolgens zegt men de takbier – wat verplicht is. De Soennah is om de
takbier te zeggen terwijl men nog zit.
149.) Men dient soms de handen op te heffen.
150.) Vervolgens dient men op te staan voor de derde rak’ah, wat een
essentieel deel is van het gebed, zoals ook de volgende rak’ah.
151.) Men dient hetzelfde te doen als men op wil staan voor de vierde
rak’ah.
152.) Maar voordat men opstaat, dient men rechtop te zitten, door [de
houding van] het linkerbeen aan te passen, totdat elk bot naar zijn plaats
terug gekeerd is.
153.) Vervolgens dient men op te staan, jezelf ondersteunend op je handen,
zoals men deed wanneer men opstond voor de tweede rak’ah.
154.) Vervolgens dient men in de derde en vierde rak’ah al-Faatih’ah te
reciteren. Dit is verplicht.
155.) Men mag daar soms een aayah of meer aan toevoegen.
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Het reciteren van al-qoenoet wanneer er een calamiteit plaatsvindt
156.) Het is Soennah om qoenoet te reciteren en te bidden voor de moslims
wanneer hen een ramp overkomt.
157.) Qoenoet dient gereciteerd te worden na het recht gaan staan vanuit [de
laatste] roekoe’ en na het zeggen van “Rabbanaa wa laka al-h’amd (onze
Heer, alle lof zij U).”
158.) Er is geen specifieke doe’aa-e die gereciteerd moet worden in qoenoet,
men dient te reciteren wat toepasselijk is wanneer de ramp plaatsvindt.
159.) Men dient de handen op te heffen wanneer men deze doe’aa-e
reciteert.
160.) Men dient het hardop te reciteren als men als imaam optreedt.
161.) Degenen die achter de imaam bidden, dienen “amien” te zeggen op
deze doe’aa-e.
[Zie het artikel http://uwkeuze.net/doeaa-e-al-qoenoet/ voor meer info.]
162.) Wanneer men klaar is, dient men de takbier te zeggen en te knielen.

Qoenoet al-Witr – wanneer dient het gereciteerd te worden en welke
bewoording dient dit te hebben?
163.) Qoenoet in salaat al-witr is soms voorgeschreven.
164.) Het dient gereciteerd te worden vóór de roekoe’, in tegenstelling tot
qoenoet ten tijde van een calamiteit.
165.) Men dient de volgende woorden te reciteren: “Allaahoemma ihdini
fieman hadayta, wa ‘aafini fieman ‘aafayta, wa tawallani fieman tawallayta,
wa baarik li fiema a’tayta, wa qini sharra ma qadayta, fa innaka taqdi wa laa
yoeqdaa ‘alayk, wa innahoe laa yadhilloe man walayta, wa laa ya’izzoe man
‘aadayta, tabaarakta rabbana wa ta’aalayta, wa laa mandjaa minka illa ilayk
(O Allah, leid me samen met degenen die U heeft geleid en geef me
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gezondheid, samen met degenen die U gezondheid heeft geschonken. Neem
me onder Uw hoede, samen met degenen die U onder Uw hoede heeft
genomen. Zegen hetgeen U mij heeft gegeven. Bescherm me tegen het
kwaad dat U heeft bestemd. U oordeelt en niemand oordeelt U. En iedereen
die U als bondgenoot neemt, hij zal niet geminacht worden en iedereen die U
als vijand neemt, zal nooit de smaak van glorie proeven. U bent gezegend,
onze Heer, de Verhevene. Er is geen plaats van veiligheid tegen U behalve bij
U).”
166.) Deze doe’aa-e is onderwezen door de boodschapper van Allah (Allahs
zegeningen en vrede zijn met hem), aldus is het toegestaan, omdat het
verhaald is door de sah’aabah.
167.) Vervolgens dient men de roekoe’ te verrichten, en de twee
neerknielingen, zoals voorheen.

11.) De laatste tashah-hoed en het plaatsen van de linkervoet
onder het rechterbeen
168.) Vervolgens dient men te zitten voor de laatste tashah-hoed.
169.) Men dient hetzelfde te doen als in de eerste tashah-hoed.
170.) Maar men dient moetawarikan te zitten, dat betekend het plaatsen van
de linkervoet onder het rechterbeen (zie 1 en 2).
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[Links wordt de correcte zithouding (moetawarikan) tijdens de tweede
tashah-hoed weergegeven: rechts de onjuiste zithoudingen tijdens de
tweede tashah-hoed.]
171.) Men dient de rechtervoet rechtop te zetten (zie 1.).
172.) Het is ook toegestaan om de rechtervoet soms plat op de grond te
leggen (zie 2.).
173.) Men dient de linkerknie te bedekken met de linker handpalm, er stevig
op leunend.

De verplichting van het smeken om zegeningen voor de profeet ﷺ
en het zoeken van toevlucht bij Allah tegen vier dingen
174.) Het is verplicht om in deze tashah-hoed zegeningen te vragen voor de
profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem), enkele versies hiervan hebben
we hiervoor al aangegeven bij de bespreking van de eerste tashah-hoed.
175.) Men dient ook bescherming bij Allah de Verhevene te zoeken tegen
vier dingen, en te zeggen: “Allaahoemma iennie a’oedzoe bika min ‘adzaab
djahannam wa min ‘adzaab al-qabri wa min fitnat il-mah’yaa wa’l-mamaat,
wa min sharri fitnat il-masieh’ ad-dadjaal (O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij
U tegen de bestraffing van het graf, en tegen de bestraffing van het
Hellevuur, tegen de beproevingen van leven en dood, en tegen de slechtheid
van de beproeving van de antichrist).”
De beproevingen van leven betekenen de verleidingen van deze wereld en de
lusten welke een persoon meemaakt in zijn leven. De beproevingen van de
dood duiden op de marteling in het graf en de ondervraging door de twee
engelen. (Zie het artikel http://uwkeuze.net/de-dood/.) De beproeving van
ad-dadjaal (de antichrist) betekent de abnormale dingen die hij verricht
waardoor vele mensen tot dwaling worden gebracht, en zij zullen hem volgen
en geloven in zijn bewering dat hij goddelijk is. (Voor meer informatie over de
antichrist, zie het artikel http://uwkeuze.net/wees-gewaarschuwd-voor-addadjaal-de-antichrist/, geschreven door sheikh Moh’ammed Saalih’ alMoenadjid.)
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12.) Doe’aa-e vóór de salaam
176.) Vervolgens mag men voor zichzelf smeekbeden verrichten wat hij nodig
acht, zoals is verhaald in de Qor-aan en Soennah. Er zijn vele goede
smeekbedes. Als men geen doe’aa-e vanuit deze bronnen kent, dan kan men
zeggen wat gemakkelijk voor hem is, men kan vragen voor dingen die hem
tot voordeel zijn in zijn religie en in zijn wereldse aangelegenheden.

13.) Tasliem (het beëindigen van het gebed)
Verschillende soorten van tasliem (het zeggen van salaam)
177.) Vervolgens dient men de salaam naar rechts te zeggen, wat een
essentieel deel is van het gebed, het gezicht naar rechts draaiend zodat de
witheid van zijn rechterwang gezien kan worden (van achteren).
178.) Vervolgens dient men de salaam naar links te zeggen, het gezicht naar
links draaiend zodat de witheid van zijn linkerwang gezien kan worden, ook in
het begrafenisgebed.
179.) De imaam dient zijn stem te verheffen wanneer hij de salaam zegt,
behalve in het begrafenisgebed.
180.) De salaam heeft vier vormen:
a.) “As-Salaamoe ‘alaykoem wa rah’mat-Allaahoe wa barakaatoehoe” naar
rechts, en “as-salaamoe ‘alaaykoem wa rah’mat-Allaah” naar links.
b.) Hetzelfde, maar zonder het zeggen van “wa barakaatoehoe.”
c.) “As-Salaamoe ‘alaykoem wa rah’mat-Allaahoe” naar rechts, en “assalaamoe ‘alaykoem” naar links.
d.) Het zeggen van één salaam, het hoofd een beetje naar rechts kantelend.
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<<<Toegevoegd door vertaler – Smeekbeden na de tasliem:

Na de tasliem kan men o.a. de volgende doe’aa-e en dzikr reciteren
– “Astaghfiroellaah (drie keer). Allaahoemma Anta as-salaamoe wa mienka
as-salaamoe, tabaarakta yaa Dza al-djalaalie wa al-iekraam [Allah vergeef
mij (drie keer). O Allah, U bent Vrede en van U komt vrede. Gezegend bent U,
O Bezitter van majesteit en edel].”
– Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de
boodschapper van Allah ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei
(Nederlandstalige interpretatie): “Wie meteen na de (verplichte) salaat 33
maal de woorden “Soebh’aan-Allaah” (Heilig is Allah) zegt, en 33 maal “alh’amdoelillaah” (alle lof is voor Allah), en 33 maal de woorden “Allaahoe
Akbar” (Allah is de grootste), en om het honderdtal vol te maken zegt: “Laa
ilaaha illallaah, wah’dahoe, laa sjarieka lah, lahoel-moelk, wa lahoel-h’amd,
wa hoewa ‘alaa koelie shay’in qadier” (er is geen god dan Allah, de Enige,
zonder deelgenoten, van Hem is het Koninkrijk en alle lof zij Hem en Hij is
over alles Machtig), zal al zijn fouten vergeven worden, al zijn zij als het
schuim van de zee.” (Overgeleverd door Moeslim.)
– Ayaat al-Qoersie (aayah 255 van soerah al-Baqarah) heeft vele zegeningen,
onder andere (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die dit na elk
verplicht gebed reciteert, alleen de dood zal hem beletten het Paradijs in te
gaan.” (An-Nasaa-ie, ‘Amal al-Yawm wa llaylah – h’adieth nr. 100, ook Ibn asSoennie – nr. 121. Zie ook al-Albaanie, Sah’ieh’ ad-Djaami’ as-Saghier 5/339
en Sielsielatoe l-ah’aadieth as-Sah’ieh’ah 2/697 – nr. 972.) Voor meer doe’aae en dzikr voor na de tasliem, zie o.a. De Citadel van de Moslim van Uitgeverij
Momtazah – www.momtazah.net.) (Tot zover de toevoeging van de
vertaler.)>>>
O mijn moslimbroeder! Dit is wat ik kon samenvatten van Sifat Salaat anNabie [Het Gebed van de Profeet Omschreven], als poging om het
toegankelijker voor jou te maken, zodat het duidelijk voor jou is, alsof je het
met je eigen ogen kunt zien. Als je op deze manier bidt, zoals dat voor jou
omschreven is hoe de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) bad, dan
hoop ik dat Allah de Verhevene dat van jou zal accepteren, omdat je, door dit
te doen, de woorden van de profeet  ﷺwerkelijk in praktijk hebt gebracht
(Nederlandstalige interpretatie): “Bid zoals jullie mij hebben zien bidden.”
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Bovendien moet je niet vergeten hoe belangrijk het is om goed
geconcentreerd en nederig te zijn in het gebed, want dit is het uiteindelijke
doel van het staan voor Allah de Verhevene in het gebed.
<<<Noot vertaler: dee beloning die genoteerd wordt door de engelen, is in
verhouding tot de mate van khoeshoe’ (nederigheid), zoals de profeet ﷺ
(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Een
dienaar kan bidden, maar er wordt niets genoteerd (als goede daad), behalve
een tiende, of een negende, of een achtste, of een zevende, of een zesde, of
een vijfde, of een kwart, of een derde, of de helft.” (Overgeleverd door
imaam Ah’mad; Sah’ieh’ al-Djaami’,, 1626.) Alleen die delen van het gebed
die met aandacht en concentratie verricht worden, zullen van nut zijn. Het is
overgeleverd dat Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn mett hem) zei: “Je zult
alleen dat van je gebed krijgen waar je je op
concentreert.”
Voor meer informatie over khoeshoe’, zie het
hoofdstuk “Khoeshoo’ tijdens het gebed” in dit e-boek,
of het uitgebreidere boek 33 Manieren om khoeshoe’
tijdens het gebed te ontwikkelen, van sheikh
Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjied, uitgegeven door
Uitgeverij
Momtazah.
(Te
bestellen
via
www.momtazah.net en www.islamazon.nl.)>>>
Hoe meer je een houding van nederigheid en onderworpenheid kunt
ontwikkelen, zoals dat voor jou omschreven is in het gebed van de profeet
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), des te meer voordelen zul je
oogsten, zoals dat is aangegeven door onze Heer (Nederlandstalige
(N
interpretatie): “…Waarlijk, as-salaah weerhoudt van de gruweldaden
(immoraliteit) en al-moenkar (het verwerpelijke)…” [Soerat
Soerat al-‘Ankaboet
al
(29),
aayah 45.]
<<<Noot vertaler: dee beoogde kwaliteit van het gebed wordt door de QorQor
aan zelf genoemd
emd in de volgende zin. Wat betreft de recitatie ervan, men
dient te weten dat de recitatie die niet verder gaat dan de keel en het hart
niet bereikt, kan iemand niet genoeg kracht geven om standvastig in zijn
geloof te blijven, om maar te zwijgen over het hem in staat stellen de vallen
van ongeloof te ontwijken. Een h’adieth zegt over zulke mensen
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(Nederlandstalige interpretatie): “Zij zullen de Qor-aan reciteren, maar de
Qor-aan zal niet voorbij hun kelen gaan; zij zullen het geloof verlaten zoals de
pijl de boog verlaat.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, Moeslim en in
Moewatta-e.) De recitatie die geen enkel effect heeft op iemands gedrag of
manier van denken, zijn moreel en karakter, en hij blijft verrichten wat de
Qor-aan verbiedt, is totaal geen recitatie van een gelovige. De profeet ﷺ
(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft over zo iemand gezegd
(Nederlandstalige interpretatie): “Hij die toegestaan maakt wat de Qor-aan
verboden heeft verklaard, gelooft totaal niet in de Qor-aan.” (Overgeleverd
door at-Tirmidzie, op gezag van Soehayb ar-Roemie.) (Uit Tefhiem al-Qoraan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>
Tenslotte vraag ik Allah om ons gebed te accepteren alsook al onze goede
daden, en om hun beloning te bewaren tot de Dag dat wij Hem ontmoeten:
“De Dag waarop noch bezit noch kinderen van nut zullen zijn. Behalve wie tot
Allah komt met een zuiver hart.” [Soerat as-Shoe’araa-e (26), aayah 88-89.]
<<<Noot vertaler: een zuiver hart is vrij van shirk (polytheïsme) en van twijfel.
Wat de zonden betreft, niemand is daarvan gevrijwaard… Sa’ied ibn alMoesayyieb zei: “Het zuivere hart is het gezonde hart: het hart van de
gelovige, omdat het hart van de ongelovige en de huichelaar ziek is.” (Tefsier
al-Baghawiey.)>>>
Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden (de volledige schepping).
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Het islamitische oordeel over degene die het gebed nalaat
Door sheikh Moh’ammed ibn ‘Oethaymien.
http://uwkeuze.net/niet-bidden/

Dit onderwerp behoort tot de grote islamitische wetenschapsonderwerpen.
Veel geleerden zijn het over bepaalde zaken oneens (vroeger en
tegenwoordig)
[Voor
meer
uitleg
hierover,
zie
http://uwkeuze.net/ontwikkeling-van-fiqh/ – de islamitische wet: bronnen,
wetscholen (madzaahib) en meningsverschillen.]
Al-Imaam Ah’med ibn H’anbal heeft gezegd: “Degene die het gebed nalaat is
een kaafir (ongelovige). Als hij geen berouw toont voor Allah en het gebed
niet verricht, treedt hij buiten de oevers van de Islaam en dient hij
geëxecuteerd te worden.”
Aboe H’aniefah, Maalik en as-Shaafi’ie hebben gezegd dat degene die het
gebed niet verricht een fasieq is (zware zondaar, maar treedt niet buiten de
oevers van de Islaam). Toen verscheen er een meningsverschil tussen de
geleerden. Maalik en as-Shaafi’ie zeiden dat hij geëxecuteerd moet worden.
Aboe H’aniefah zei: “Hij dient bestraft te worden maar niet geëxecuteerd.”
Als wij een meningsverschil zien, dienen wij ons te wenden tot het Boek van
Allah en de Soennah van Zijn boodschapper ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa
sellem - vrede en zegeningen van Allah zijn met hem). Allah de Verhevene
zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En wat het ook is waarover jullie van
mening verschillen, naderhand behoort het oordeel daarover aan Allah…”
[Soerat as-Shoeraa (42), aayah 10.]
De Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “…En als jullie over
iets van mening verschillen, leg het dan voor aan (het Boek van) Allah en (de
Soennah van) de boodschapper (#1) indien jullie geloven in Allah en de
Laatste Dag. Dat is beter en passender voor de uiteindelijke bepaling.”
[Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 59.]
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<<<(#1) Noot vertaler: dit vers is de basis van het hele religieuze, culturele en
politieke systeem van de Islaam en de belangrijkste bepaling van de
grondwet van een islamitische staat. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe alA’laa Mawdoedie.)>>>
Als we ons richten tot het Boek van Allah en de Soennah van de profeet ﷺ
(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) dan zien we een duidelijke aanduiding dat
degene die het gebed nalaat buiten de oevers van de Islaam treedt.
Allah de Verhevene zegt in Zijn Nobele Qor-aan (Nederlandstalige
interpretatie): ” Als zij dan berouw tonen (#2) en as-salaah (het gebed)
onderhouden en az-zakaah (de verplichte liefdadigheid) geven, dan zijn zij
jullie broeders in de religie…” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 11.]
<<<(#2) Noot vertaler: door het afstand nemen van het aanbidden van
anderen naast Allah en het woord van tawh’ied (eenheid van Allah) uit te
spreken. (Zie at-Tefsier al-Moeyassar.)>>>
En Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Toen
volgde na hen nageslacht die as-salaah (het gebed) verwaarloosden (#3) en
de begeerten volgden. Dus zullen zij het kwade (#4) ondervinden. Behalve
wie berouw toont en gelooft en rechtschapen daden verricht; zij zijn het dan
die het Paradijs binnen zullen treden en hen zal geen enkel onrecht
aangedaan worden.” [Soerat Maryam (19), aayah 59-60.]
<<<(#3) Noot vertaler: d.w.z. zij verwaarloosden hun gebeden door ze niet op
tijd te verrichten, of dat zij de beloning van de gebeden misten na het
verrichten van de gebeden door laster, roddels en leugens en dergelijke. Of
dat zij het begonnen zonder intentie en daarin stonden zonder nederigheid
en ootmoed. Er is ook gezegd dat zij het loochenden en haar verplichting
ontkenden. Er is ook gezegd: zij verrichtten het niet op de legitieme wijze. Er
is ook gezegd: (dit beduidt) het niet verrichten van de gebeden in
gemeenschap en het ontheffen van de moskeeën van hun taak en het zich
bezig houden met andere bezigheden en werkzaamheden. Degene die het
gebed niet op haar vastgestelde tijd verricht, of één van haar verplichtingen
nalaat, of een voorwaarde niet nakomt, of een zuil niet verricht, heeft het
gebed verwaarloosd. (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie
Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.)>>>
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<<<(#4) Noot vertaler: het Arabische ghayy is hier vertaald met “het kwade”.
‘Aliy ibn Abie Talh’ah verhaalde van Ibn ‘Abbaas dat hij zei: “Dit betekent
verlies.” Qataadah zei: “Dit betekent kwaad.” Soefyaan at-Thawrie, Shoe’bah
en Moh’ammed ibn Ish’aaq leverden allemaal over van Aboe Ish’aaq asSabi’iy, die overleverde van Aboe ‘Oebaydah, die overleverde van
‘Abdoellaah ibn Mas’oed, dat hij zei: “Dit (ghayy) is een vallei in het Hellevuur
welke zeer diep is en haar smaak is smerig.” Al-A’mash leverde over van
Ziyaad, die overleverde van Aboe ‘Iyaadh, die zei: “Dit is een vallei in de Hel
gemaakt van etter en bloed.” (Tefsier Ibn Kethier.)>>>
Wat te concluderen is uit de verzen van soerat Maryam is dat Allah zei over
degenen die het gebed nalaten en hun begeerten volgen (Nederlandstalige
interpretatie): “Behalve wie berouw toont.” Dit duidt aan dat wanneer zij het
gebed achterwege hebben gelaten en hun lusten hebben gevolgd, zij niet tot
de gelovigen behoren. Dit wordt bewezen in aayah 11 van at-Tawbah, waar
Allah drie voorwaarden heeft gesteld voor het bestaan van broederschap
tussen ons en de ongelovigen:
– Dat zij berouw tonen van shirk (afgoderij).
– Het gebed (as-salaah) verrichten.
– De zakaat (verplichte liefdadigheid) betalen.
Als zij berouw tonen voor shirk en het gebed niet verrichten en de zakaat niet
betalen, dan behoren zij niet tot onze broeders. Als zij het gebed verrichten
en de zakaat niet betalen, dan behoren zij ook niet tot onze broeders.
Broederschap in het geloof bestaat altijd tussen moslims behalve als er
sprake is van het verlaten van de Islaam door een persoon. Broederschap
blijft aanwezig tussen twee mensen, ook als een van hen een zware zondaar
is – zolang hij maar niet ongelovig wordt.
Verder heeft de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met
hem) de straf voor degene die zijn zakaat niet betaalt genoemd in een
h’adieth die overgeleverd is door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn
met hem). Aan het einde van de h’adieth zei de boodschapper van Allah ﷺ
(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) (Nederlandstalige interpretatie): “…en Allah
zal dan oordelen over hem (degene die de zakaat niet betaalt) of hij tot de
Helbewoners behoort of de Paradijsbewoners.” Deze h’adieth is te vinden in
Sah’ieh’ Moeslim onder “baab iethm maani’ azzakaat.” Dit is een aanvulling
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op bovenstaande aayah over degene die de zakaat niet betaalt. In de
h’adieth is er sprake van een duidelijk oordeel over degene die de zakaat niet
betaalt, dit integendeel tot de aayah die geen aanduiding geeft over
desbetreffende persoon. Hetgeen wat uitgesproken wordt krijgt voorrang op
hetgeen wat begrepen wordt, zoals bekend is in de islamitische
jurisprudentie regels.
H’adieth: Djabir ibn ‘Abdiellaah zei dat de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie
wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Het verschil tussen
een moslim en een ongelovige is het nalaten van het gebed.” (Overgeleverd
door Moeslim: Kietaab al-Imaan.)
Overgeleverd door Baridah ibn Hosayb (moge Allah tevreden zijn met hem)
dat hij de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft horen zeggen
(Nederlandstalige interpretatie): “De belofte tussen ons en hen is het gebed;
wie het achterwege laat treedt in ongeloof.” (Ah’med, at-Tirmidzie, Aboe
Daawoed, an-Nasaa-ie en Ibn Maadjah.)
Er is hier sprake van koefr (ongeloof) die een persoon geheel buiten de Islaam
zet, omdat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met
hem) het gebed als afscheiding tussen gelovigen en ongelovigen heeft gezet.
Wie de opgestelde belofte niet nakomt treedt buiten de Islaam. In
verschillende ah’aadieth wordt aangeduid dat degene die het gebed nalaat
ongelovig is.

Er zijn verschillende consequenties voor degene die het gebed
achterwege laat
1.) Zijn zeggenschap: hij mag over geen enkel zaak beoordelen waarbij het
zeggenschap in de Islaam als voorwaarde moet zijn. Zoals het huwelijk,
ouderschap etc. Tevens mag een persoon die het gebed niet verricht de
moslims niet huwen. Een van de eisen die een hoeder/voogd (waali) dient te
bevatten is de Islaam. Allah Ta’aalaa (Verhevene is Hij) zegt
(Nederlandstalige interpretatie): “En wie wendt zich af van de religie van
Ibraahiem (Abraham) (d.w.z. het islamitisch monotheïsme) behalve hij die
zichzelf voor de gek houdt?…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 130.]
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2.) Degene die het gebed achterwege laat, mag niet erven en van hem mag
niet geërfd worden. Dit is te lezen in de h’adieth die overgeleverd is door
Oessama ibn Zayd, waarbij de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem)
heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Een moslim erft de
ongelovige niet, en de ongelovige de moslim niet.” (Overgeleverd door alBoekhaarie en Moeslim.)
3.) Er mag niet gegeten worden van het vlees dat hij slacht, omdat hij een
ongelovige is.
4.) Er mag niet voor hem gebeden worden als hij sterft. Allah de Verhevene
zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En bid nooit (O Moh’ammed) voor
iemand van hen (de hypocrieten) die overlijdt en sta niet bij zijn graf.
Waarlijk, zij (de hypocrieten) zijn ongelovig in Allah en Zijn boodschapper
(Moh’ammed) en zij overleden terwijl zij faasiqoen waren (zondig, goddeloos,
opstandig en ongehoorzaam jegens Allah).” [Soerat at-Tawbah (9), aayah
84.]
En Hij zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Het is niet gepast voor de
profeet en degenen die geloven dat zij (Allahs) vergeving voor de
polytheïsten vragen, ook al zijn zij verwanten, nadat het duidelijk is geworden
voor hen dat zij de bewoners van het Hellevuur zijn. En de smeekbeden van
Ibraahiem (Abraham) om vergeving voor zijn vader (Aazar) waren slechts
wegens een belofte die hij hem gedaan had (zie aayah 19:47). Maar toen het
duidelijk werd voor hem (Abraham) dat hij (zijn vader) een vijand van Allah
was, distantieerde hij zich van hem. (#5) Waarlijk, Ibraahiem was iemand die
Allah voortdurend aanriep met nederigheid en overtuiging, verdraagzaam
(#6).” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 113-114.] … Etc.
<<<(#5) Noot vertaler: Abraham (vrede zij met hem) bleef smeekbeden voor
vergeving verrichten voor zijn vader totdat deze laatste kwam te overlijden.
Toen werd het hem duidelijk (middels de openbaring) dat zijn vader een
vijand van Allah was waarna Abraham (vrede zij met hem) zich van hem
distantieerde en stopte met het vragen van vergeving voor hem. (Tefsier
H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.)>>>
<<<(#6) Noot vertaler: Abraham (vrede zij met hem) was loyaal en teerhartig,
en het zou hem wellicht zeer veel pijn gedaan hebben om de relatie met zijn
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vader op die manier te beëindigen. Maar het is duidelijk onjuist om Allah de
Verhevene vergeving te vragen voor iemand die Hem uiteindelijk verwierp.
(Naar A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie.)>>>
Haast u tot het terugkeren naar Allah en toon berouw tot Hem. Verricht uw
gebed op de vastgestelde tijdstippen. Tot slot herinner ik u dat Allah het
volgende zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Behalve degene die berouw
toont (#7) en gelooft en rechtschapen daden verricht (waardoor blijkt dat zijn
berouw oprecht is); voor hen zal Allah hun zonden dan omwisselen in goede
daden. En Allah is Vergevensgezind, Barmhartig.” [Soerat al-Foerqaan (25),
aayah 70.]
<<<(#7) Noot vertaler: oprecht berouw wist de zonde uit. Waar berouw dient
oprecht omwille van Allah de Verhevene te zijn. Men dient zich tot Allah de
Meest Barmhartige te richten met een oprecht gevoel van schuld en spijt en
een serieuze vastbeslotenheid om de zonde niet te herhalen.>>>
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Voorbereidingen tot het gebed
http://uwkeuze.net/voorbereidingen-tot-het-gebed/

Voorwaarden voor het gebed
Het is niet toegestaan het gebed te verrichten zonder de uitvoering van een
aantal voorwaarden; zijn deze eenmaal volbracht, dan kan men voor het
Aangezicht van Allah de Verhevene staan.
Ten eerste: reinheid
Dit houdt in: het schoon zijn van het lichaam, de kleding en de plaats waar
het gebed wordt verricht.
Ten tweede: het bedekken van het lichaam
In het geval van een man betekent dit dat hij zich minstens bedekt van de
navel tot onder de knie. Het lichaam van een vrouw moet totaal bedekt zijn
op het gezicht en de handen na. (Zie hoofdstuk “50 Veelvoorkomende fouten
in het gebed” in dit e-boek voor meer informatie over de kleding tijdens het
gebed.)
Ten derde: de juiste tijd om het gebed te kunnen verrichten
Omdat het volgens de islamitische wetgeving niet is toegestaan de gebeden
eerder te verrichten dan de daartoe aangegeven tijden. (Een uitzondering
hierop is het gebed van een reiziger. In shaa-a Allaah zullen we hierover nog
een artikel plaatsen.)
Ten vierde: met het gezicht naar de Ka’bah gekeerd
Dit betekent: met het gezicht naar de qiblah (gebedsrichting), dat is richting
het Heilige Huis van Allah de Verhevene te Mekkah, voor de verrichting van
het gebed.
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Algemene reinheid
De Islaam is de natuurlijke godsdienst van de beschaafde mens, die zijn
oorsprong vond in het droge Arabische schiereiland waar de akkerbouw
schaars was door een tekort aan water. Desondanks ontwikkelde het zich tot
de hoogste standaard van beschaving, volledige reinheid gebiedend en de
mensen op het hart drukkend volledige aanhankelijkheid te betonen aan de
verdienstelijke deugden van deze godsdienst. Hierdoor werd de basis van
aanbidding tot stand gebracht:
a.) De zuivering van het hart van onreinheden zoals twijfel, polytheïsme,
angst, afvalligheid, hypocrisie, haat en afgunst. Moslims dienen te weten dat
Allah (Verheven en Geprezen is Hij) hen ziet en dat niets verborgen blijft voor
Hem (Nederlandstalige interpretatie): “Hij (Allah) kent het verraad van de
ogen (#1) en wat de borstkassen (harten) verbergen (#2).” [Soerat Ghaafir
(40), aayah 19.]
<<<(#1) Noot uwkeuze.net: Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem)
zei: “Dit is een persoon die naar een vrouw kijkt, en wanneer zijn vrienden
naar hem kijken dan slaat hij zijn blik neer. Wanneer hij ziet dat zij hem niet
opmerken, dan kijkt hij stiekem en wanneer zijn vrienden naar hem kijken
slaat hij zijn blik weer neer.”… Moedjaahied zei: “Dit is wanneer de ogen
stiekem kijken naar iets wat Allah verboden heeft verklaard.” (At-Tefsier alWaseet lil Qor-aanie l-Kariem.)>>>
<<<(#2) Noot uwkeuze.net: dit verwijst naar alle slechte beweegredenen en
gedachten die verborgen kunnen zijn in onze harten, maar die volkomen
bekend zijn bij Allah de Alwetende. Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn
met hem) zei hierover: “Hij weet, indien jullie de mogelijkheid hadden, of
jullie zinaa (ontucht, overspel) zouden begaan met een vrouw of niet.” [Zie A.
Yusuf Ali Quran Commentary (de herziene versie) en Tefsier Ibn Kethier.]
b.) Reiniging van het lichaam door het verwijderen van vuil en onreinheden.
Allah de Almachtige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Waarlijk, Allah
houdt van degenen die continue berouw tonen (innerlijke reinheid) en Hij
houdt van degenen die zich reinigen (uiterlijke reinheid).” [Soerat al-Baqarah
(2), aayah 222.]
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De profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd
(Nederlandstalige interpretatie): “Reinheid is de helft van totaal geloof.”
Hij  ﷺzei ook (Nederlandstalige interpretatie): “De sleutel tot het gebed is
jezelf reinigen (al-woedhoe-e), het wordt binnengegaan met takbier (het
zeggen van Allaahoe Akbar) en beëindigd met tasliem (het zeggen van assalaamoe ‘alaykoem).” Reinheid is de eerste vereiste om het gebed te
kunnen verrichten. We hebben reeds gezegd dat het omvat:
1. Reinheid van het hart en lichaam
2. Reinheid van kleding
3. Reinheid van de plaats waar het gebed wordt verricht.

De betekenis van tahaarah
In de Arabische taal wil het woord tahaarah zoveel zeggen als: “schoonheid,
reinheid, het verwijderen van viezigheid.” At-Tahoor is het water waarmee je
schoonmaakt/reinigt. Dat is de taalkundige betekenis.
In de sharie’ah betekent tahaarah het wegnemen/opheffen van de hadath –
of nadjaasah – toestand. Het lichaam wordt gereinigd met water. Elk soort
natuurlijk water zoals regen, rivierwater, zeewater, waterbronnen, water van
een meer, sneeuw of hagel is voor de rituele wassing geschikt. Dit water
wordt in het Arabisch aangeduid met al-maa-oe l-moetlaq, wat letterlijk
betekent: “stromend water.” Voor het reinigen met dit water is o.a. bewijs te
vinden in de Qor-aan, soerat al-Anfaal (8), aayah 11 (Nederlandstalige
interpretatie): “…en Hij uit de hemel water op jullie neerzond om (te drinken
en om) jullie daarmee te reinigen…”
De geleerden zijn van mening dat dit niet alleen slaat op regen, maar op alle
vormen van neerslag, zoals sneeuw en hagel. Als Allah (Verheven en
Geprezen is Hij) alleen ‘regen’ had bedoeld, dan had Hij wel specifiek het
woord ‘regen’ gebruikt, wat hier dus niet het geval is.
Al-Maa-oe l-moetlaq slaat alleen op puur natuurlijk water, zonder andere
stoffen er doorheen gemengd, zowel de reine als onreine stoffen. Ook het
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water van de zee of water uit een waterput horen bij al-maa-oe l-moetlaq en
kunnen dus gebruikt worden voor tahaarah. Voor een watersoort dat
vermengd geraakt is door een onreine stof (bijv. door urine of andere
uitwerpselen en onreine stoffen); de smaak, kleur en geur van het water
behoren normaal te zijn en wanneer een van de genoemde punten
abnormaal zijn, is het water, overeenkomstig de wet, verontreinigd en mag
het niet gebruikt en gedronken worden. Aldus mag het niet gebruikt worden
voor de wassing. Voor verbruikt water dat geraakt is door een reine stof
(parfum, voedingsmiddelen en andere reine stoffen) zal deze toegestaan zijn
voor reiniging totdat het water een andere eigenschap neemt dat het een
andere stof wordt (b.v. halfvolle melk, of saus… etc).
Deze opvattingen, aangeduid in de wetgeving van de Islaam omtrent dit
onderwerp, zijn ondersteund en bevestigd door de moderne wetenschap en
worden volkomen geaccepteerd. De ‘oelemaa-e (geleerden) zeggen: “Water
kan niet onrein gemaakt worden, behalve door aanraking door een onreine
stof dat haar geur, smaak of kleur verandert.”
Sommige mensen denken ten onrechte dat het water voor tahaarah koud
moet zijn, maar dat is niet zo. In de tijd van de profeet ( ﷺsalallaahoe
‘alayhie wa sellem) zetten mensen kruiken met water in de zon om het op te
warmen, en gebruikten dat water daarna voor de wassing. De profeet ﷺ
keurde dit niet af.
Tot al-maa-oe l-moetlaq behoren de volgende stoffen beslist niet: azijn,
rozenwater, sappen van vruchten en bomen etc. Allah de Almachtige zegt
ons in soerat an-Nisaa-e (4) aayah 43 (Nederlandstalige interpretatie): “…of
jullie hebben vrouwen aangeraakt (d.w.z. geslachtsgemeenschap) waarna
jullie geen water vinden, verricht dan tayammoem (#3) met reine aarde…”
<<<(#3) Noot uwkeuze.net: tayammoem (of tayamum): rituele reiniging i.p.v.
woedhoe-e of ghoesl, met schone aarde als er geen water aanwezig is, of als
men om gezondheidsredenen geen water mag gebruiken, of als het water
alleen voor drinkwater bestemd is en de hoeveelheid is weinig. Men dient
dan licht met de handen op schone aarde te slaan, het stof er van af te blazen
en dan over het gezicht te vegen en vervolgens met de palm van de ene hand
over de andere te vegen.>>>
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Zand op de bodem van een rivier of de zee maakt het water niet onrein, ook
al kan dat de kleur van het water soms een beetje veranderen.
Als je weet dat het water schoon is, maar er komt twijfel in je hoofd dat het
water wel eens niet schoon zou kunnen zijn, dan mag het wel gebruikt
worden voor tahaarah. Maar als je weet dat het water niet schoon is, maar
de twijfel hebt dat het misschien toch wel schoon zou kunnen zijn, dan mag
dat water niet gebruikt worden.

Het lichaam reinigen van onreinheden
Onreinheid is onder te verdelen in twee categorieën:
1.) De kleine onreinheden: hier gaat het om toiletbezoek, het laten van een
windje, in een diepe slaap vallen, aanraken van geslachtsdelen met de
handpalm zonder enige barrière en eten van kamelenvlees. Deze
omstandigheden vragen om een kleine wassing (al-woedhoe-e) of het
vervangende middel wat daarvoor bestemd is, wanneer het onmogelijk is
water te vinden of als er zulke goede redenen bestaan (zoals huidziekte), die
gebruik van water onmogelijk maken.
Zie het artikel http://uwkeuze.net/de-woedhoe-e-stap-voor-stap/.
2.) De grote onreinheden: dit vraagt om een
volledige wassing (al-ghoesl) en wordt
veroorzaakt door een natte droom, erotische
dromen gepaard gaand met een zaadlozing (ook
al kan men de droom niet herinneren), na
menstruatie of door geslachtsgemeenschap.
Zie het artikel http://uwkeuze.net/ghoesl/
(Complete vs. acceptabele ghoesl).
Ga naar http://uwkeuze.net/e-boeken/ voor het
e-boek Een boek over reiniging – ghoesl,
woedhoe-e, toiletbezoek en istindjaa-e.
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De zuilen en verplichtingen van het gebed
http://uwkeuze.net/de-zuilen-en-verplichtingen-van-het-gebed/

Alle lof zij Allah, de Heer der werelden. Allahs zegeningen en vrede zijn met
de profeet Moh’ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hun
voetstappen volgt tot aan de Laatste Dag.
Het gebed is een fardh ‘ayn [verplicht voor iedereen, behalve degene met
een geldige reden (b.v. een kind, een zwakzinnige etc.), dat wil zeggen dat
het een individuele verplichting is voor iedere moslim. Het gebed is de
tweede zuil in de Islaam, na de geloofsgetuigenis, en de eerste praktische
zuil. Het is ook de enige verplichting die Allah (Glorieus en Verheven is Hij)
rechtstreeks aan de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem - Allahs
zegeningen en vrede zijn met hem) heeft opgelegd. De overige geboden en
verboden zijn via de engel Djibriel (Gabriël – vrede zij met hem)
geopenbaard. Op de Dag des Oordeels is het gebed het eerste waar naar
gekeken wordt, of dat in orde is. Het is dus zeer belangrijk om te weten hoe
je het gebed goed moet verrichten. Maar wij zijn mensen, en mensen maken
fouten. Er zijn mogelijkheden om fouten in het gebed te herstellen. Dit is van
groot belang, zodat je op Yawm al-Qiyaamah goede en geaccepteerde
gebeden op je weegschaal vindt. Zie hoofdstuk “Soedjoed as-sahw (de
neerknieling van vergeetachtigheid)” in dit e-boek. Maar om fouten in je
gebed te herstellen moet men eerst weten welke handelingen zuilen zijn van
het gebed en welke handelingen verplicht zijn. In dit artikel wordt uitgelegd
hoe het gebed is opgebouwd.
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De eerste vereisten
Voordat men aan het gebed kan beginnen, moet men rekening houden met
negen aspecten.
1.) De Islaam: je moet moslim zijn om een geldig gebed te kunnen verrichten.
Er wordt geen gebed geaccepteerd van iemand die niet gelooft dat niemand
naast Allah aanbeden dient te worden en dat Moh’ammed ( ﷺsalallaahoe
‘alayhie wa sellem) de boodschapper van Allah is en dat de Islaam de enige
juiste levenswijze is. Het bewijs dat de daden van een niet-moslim niet
worden geaccepteerd is de volgende aayah (Nederlandstalige interpretatie):
“En Wij zullen Ons richten tot de (‘goede’) daden die zij (de ongelovigen)
verrichtten, waarna Wij er rondzwevende stofdeeltjes (#1) van zullen
maken.” [Soerat al-Foerqaan (25), aayah 23.]
<<<(#1) Noot uwkeuze.net: wij maakten de daden ongeldig en nietig, deze
zullen geen enkel voordeel voor hen brengen zoals stofdeeltjes die verspreid
zijn, en dit zijn de stofdeeltjes die men ziet in de stralen van de zon. Dit is
omdat daden in het Hiernamaals geen voordeel brengen tenzij degene die
het verricht voldoet aan: geloof in Allah, toewijding aan Hem en het volgen
van Zijn boodschapper Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met
hem). (At-Tefsieroe al-Moeyassar.)>>>
2.) Het bevattingsvermogen: je moet beseffen waarom je bidt en hoe je
moet bidden. Het verstand is een middel om te begrijpen wat ons religieus is
opgedragen. Zonder verstand vervalt de verplichting. Het bewijs hiervoor is
dat de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd in een
overlevering die door ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) is
overgeleverd (Nederlandstalige interpretatie): “De pen wordt opgelicht
(d.w.z. schrijft niet) voor drie mensen; degene die slaapt totdat hij wakker
wordt, de zwakzinnige totdat hij tot zijn verstand komt en het kind totdat hij
is opgegroeid (puberteit bereikt heeft).” (Overgeleverd door Aboe Daawoed.)
3.) Het onderscheidingsvermogen (tussen goed en kwaad): kinderen hebben
deze eigenschap niet. Vanaf het moment dat zij onderscheid gaan maken
tussen goed en slecht en tussen mooi en lelijk, zullen ze een leeftijd bereikt
hebben waarvan de grens 7 jaar is. Het gebed wordt dan opgedragen aan een
kind. De profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd
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(Nederlandstalige interpretatie): “Draag jullie kinderen het gebed op vanaf
zeven jaar en sla hen (lichtjes, een beledigend tikje) wanneer zij niet bidden
wanneer zij de leeftijd van tien bereiken en laat hen gescheiden slapen.”
(Overgeleverd door Aboe Daawoed.)
<<<Noot uwkeuze.net: sheikh Ibn ‘Oethaymien (moge Allah genadevol zijn
jegens hem) heeft gezegd: “De profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem)
beval ons om onze kinderen te laten bidden wanneer zij zeven jaar zijn en om
hen (licht) te slaan als zij niet bidden wanneer zij tien jaar zijn, ook al is het
voor hen dan nog niet verplicht, zodat zij getraind worden in het verrichten
van daden van aanbidding en gehoorzaamheid [jegens Allah ‘Azza wa Djel (de
Almachtige en Majesteitelijke)] en er gewend aan raken, zodat het
gemakkelijker voor hen is wanneer zij de pubertijd bereiken (en het verplicht
is voor hen) en het hen dierbaar is. Hetzelfde geldt voor alle kwesties die
laakbaar zijn; jonge kinderen dienen er niet gewend aan te raken, ook al
worden zij er dan nog niet verantwoordelijk voor gehouden.” (Einde citaat.)
(Fataawaa Noer ‘ala al-Darb, 11/386.)
Sheikh Ibn ‘Oethaymien heeft ook gezegd: “Het bevel impliceert dat het een
verplichting is, maar het is slechts beperkt tot die gevallen waar een
(corrigerende) tik nuttig is. Want soms brengt een tik helemaal geen
voordeel, maar laat hem alleen maar meer schreeuwen en huilen. Bovendien
wordt met het slaan hier bedoeld een zachte pijnloze tik die het doel dient en
geen enkele schade veroorzaakt.” (Einde citaat.) (Liqa’ al-Baab il-Maftooh’,
95/18.)
De edele sheikh zei ook: “Het dient geen klap te zijn waardoor er een wond
ontstaat en het dient geen klap in het gezicht te zijn…; het dient eerder een
tik op de schouder of de hand en dergelijke te zijn… Het is verboden om in
het gezicht te slaan.” (Einde citaat.) (Fataawa Noor ‘ala al-Darb, 13/2.)
Sheikh al-Fawzaan heeft gezegd: “(Licht) slaan behoort tot de middelen om
een kind op te voeden… Maar dit dient binnen bepaalde grenzen te zijn en
het dient geen klap te zijn die pijn veroorzaakt of een wond veroorzaakt; het
dient eerder alleen te geschieden wanneer er echt een noodzaak voor is.”
(Einde citaat.) (Ighaathat al-Moestafeed bi Sharh Kitaab al-Tawh’ied, 282 –
284.)
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Ook dienen we rekening te houden met de eigenwaarde en waardigheid van
het kind en hem niet te slaan in aanwezigheid van zijn vrienden en
anderen.>>>
4.) Opheffen van de staat van rituele onreinheid: afhankelijk van de staat
van onreinheid, dient men de kleine wassing (al-woeddoe-e of wudu) of de
grote wassing (al-ghoesl of ghusl) te verrichten. Allah de Verhevene zegt
(Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Wanneer jullie assalaah (het gebed) willen verrichten, was dan jullie gezichten en jullie handen
tot en met de ellebogen en veeg over jullie hoofden en was jullie voeten tot
en met de enkels…” [Soerat al-Maa-iedah (5), aayah 6.]
Voor een goede beschrijving hoe men de
woedhoe-e en de ghoesl dient te verrichten, zie
de artikelen http://uwkeuze.net/de-woedhoe-estap-voor-stap/ en http://uwkeuze.net/ghoesl/
(Complete vs. acceptabele ghoesl), of ga naar
http://uwkeuze.net/e-boeken/ voor het e-boek
Een boek over reiniging – ghoesl, woedhoe-e,
toiletbezoek en istindjaa-e.
5.) Onreinheid verwijderen: dit geld voor drie
zaken, namelijk het lichaam, de kleding en de
plaats waar gebeden wordt. De bewijzen
hiervoor zijn respectievelijk (Nederlandstalige
interpretatie):
– “…en Allah houdt van degenen die zich reinigen [zowel uiterlijk als innerlijk
(#2)].” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 108.]
<<<(#2) Noot uwkeuze.net: de ware moslim dient altijd puur te zijn qua
lichaam, geest en hart. Zijn motieven dienen altijd oprecht te zijn en zijn
religie zonder enige neiging naar werelds gewin. (A. Yusuf Ali Quran
Commentary, de herziene versie.)>>>
– “En reinig jouw kleding (#3)!” [Soerat al-Moeddathir (74), aayah 4.]
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<<<(#3) Noot uwkeuze.net: dit beduidt: (1) zorg dat de kleding die je draagt
niet verdiend is met verboden (h’araam) inkomen; (2) draag je kleding niet in
ongehoorzaamheid; (3) reinig je kleding met water (zorg dat je kleding
schoon is); (4) reinig je hart en intenties; (5) verfraai je karakter. (Zie Tefsier
Ibn Kethier.) (6) Houd je kleding schoon van morele kwaadaardigheden (zoals
ijdelheid en trots); (7) houd je lichaam schoon, of in wijdere zin, jezelf of je
hart of zelfs je spirituele toestand of gedrag. (Tadj al-‘Aroes). D.w.z. reinig je
daden van shirk, oftewel mijd shirk.>>>
– De boodschapper van Allah ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft
gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De moskeeën zijn niet bedoeld voor
zaken als urineren en vervuiling.”
6.) Het bedekken van de ‘awrah: d.w.z. het gedeelte van het lichaam dat
bedekt moet zijn. Voor de man is dat in het gebed van de navel tot de knie en
volgens een groot aantal geleerden is het afkeurenswaardig om de schouders
niet te bedekken, en volgens anderen is dit zelfs verplicht. Voor de vrouw is
dat haar hele lichaam, behalve haar handen en gezicht. Maar wanneer er
niet-mah’ram mannen (mannen waar zij mee kan trouwen) haar kunnen zien,
dan dient ze ook haar handen en gezicht te bedekken. (Zie de afbeelding op
blz. 47.)
7.) Het aanbreken van de tijd: elk gebed heeft zijn vastgestelde tijd. Een
gebed kan niet vóór zijn tijd gebeden worden. Het bewijs hiervoor zijn de
Woorden van Allah de Verhevene (Nederlandstalige interpretatie):
“…Waarlijk, as-salaah (het gebed) is voor de gelovigen voorgeschreven op
vastgestelde tijden.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 103.]
Een uitzondering is het gebed van een reiziger, die al-‘asr en al-‘ishaa-e wel
vóór hun tijd mogen bidden, samen met respectievelijk al-dhzohr en almaghrib.
8.) Je wenden richting de qiblah: dit is de Ka’bah in Mekkah. Het is verplicht
om je best te doen om deze richting te achterhalen en met je gezicht naar die
richting te staan tijdens het gebed. Het bewijs hiervoor lezen we in de Qoraan (Nederlandstalige interpretatie): “…Wend jouw gezicht dan richting alMasdjid al-H’araam (de Heilige Moskee in Mekkah). En waar jullie ook zijn,
wend jullie gezichten (tijdens het gebed) dan in die richting…” [Soerat alBaqarah (2), aayah 144.]
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Onze ervaring leert dat hier soms slordig mee wordt omgegaan in moskeeën
die gevestigd worden in bestaande gebouwen. Men kiest een richting die
recht tegenover een muur is, omdat dit gemakkelijk is om rijen te vormen.
Controleer of dit overeenkomt met de werkelijke qiblah. Zo niet, praat met
het moskeebestuur om de qiblah te veranderen.
Als je de qiblah niet weet, bijvoorbeeld als je in een onbekende omgeving
bent of op een boot, dan dien je jouw best te doen om het zo goed mogelijk
te bepalen en Allah de Almachtige weet wat in je hart is.
9.) De intentie (nieyyah): voor je gaat bidden heb je de intentie in je hart
welk gebed je gaat bidden en of het een vrijwillig of verplicht gebed is. Spreek
de intentie niet hard op, want alle intenties zijn innerlijk, behalve de intentie
voor de h’adj en ‘oemrah spreek je hard op.
Als je aan al deze voorwaarden voldoet, kan je gebed beginnen. Zonder deze
voorwaarden is je gebed niet geldig.
Een belangrijk aspect wat niet
genoemd is, maar wat wel zeer
belangrijk is, is om te bidden voor
een soetrah (afscheiding). Dit kan
een pilaar in de moskee zijn, een
muur, een stoel, of een persoon
die voor je zit. Ga op een afstand
van je soetrah staan, zodat je nog
gemakkelijk de soedjoed (sadjdah
– knieling) kunt verrichten. Er
dient niemand tussen jou en jouw
soetrah door te lopen. Als iemand dat wel wil, steek dan jouw hand vooruit.
Wil hij toch doorlopen, dan mag de biddende hem tegenhouden, want het is
ongeoorloofd om tussen een biddende en zijn soetrah door te lopen. (Zie
punt 17 t/m 27 in het hoofdstuk “Samenvatting van de beschrijving van het
gebed van de profeet  ”ﷺvoor meer informatie over de soetrah.)
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De opbouw van het gebed
Om eventuele fouten in je gebed te herstellen, moeten we eerst kijken hoe
het gebed is opgebouwd. Het gebed bestaat namelijk uit vier aspecten:
1. zuilen (arkaan)
2. verplichtingen (waadjib)
3. vrijwillige handelingen (soennah)
4. afkeurenswaardige handelingen (makroeh)
De eerste twee aspecten, zuilen en verplichtingen, zijn belangrijk met
betrekking tot het herstellen van fouten in het gebed. We zullen nu eerst
kijken naar wat de zuilen en verplichtingen zijn van het gebed.

De zuilen (arkaan) van het gebed
Het gebed telt 13 zuilen die men in acht moet nemen. Als men een zuil niet
uitvoert, dan is het gebed ongeldig. De 13 zuilen zijn:
1.) Het staan (qiyaam): tijdens de verplichte gebeden is het verplicht om te
staan, als men daartoe (fysiek) in staat is. Het bewijs hiervoor is de aayah
(Nederlandstalige interpretatie): “…En sta voor Allah qaanitien (#4).” [Soerat
al-Baqarah (2), aayah 238.]
<<<(#4) Noot uwkeuze.net: al-qoenoet heeft verschillende betekenissen, o.a.
voortdurende aanbidding en gehoorzaamheid. Al-Qoenoet draagt vaak ook
de betekenis van al-khoeshoo’ (ootmoed) – dit impliceert stilte en kalmte uit
verheerlijking voor degene waarvoor qoenoet geldt. (Zie het hoofdstuk
“Khoeshoo’ tijdens het gebed” in dit e-boek.) De reden van openbaring van
deze aayah duidt op deze laatste betekenis. De metgezellen (moge Allah
tevreden zijn met hen) spraken tot elkaar tijdens het gebed totdat de aayah
“en sta voor Allah qaanitien” geopenbaard werd, waarop zij bevolen werden
om de gebeden in stilte te verrichten en het verbod voor hen gold om tijdens
het gebed met elkaar te praten. Al-Qoenoet is dus nederigheid en ootmoed
van het hart dat duidelijk zichtbaar is aan de daden, waaronder de tong. Men
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dient anderen niet toe te spreken en zich te concentreren op het gebed en
niet zich bezig te houden met andere zaken dan het gebed. (Tefsier al-Qoraan al-Kariem van Ibn ‘Oethaymien.)>>>
Als men echt niet kan staan (door ziekte bijvoorbeeld – en Allah weet wat er
in de harten is), kan men ook zittend of liggend bidden. Voor de vrijwillige
gebeden is het niet verplicht om te staan. Maar als men een vrijwillig gebed
zittend bid, krijg je maar de helft van de beloning. (Zie het hoofdstuk “Zittend
bidden” in dit e-boek.)
2.) Takbierat al-ih’raam (de openingstakbier): het zeggen van “Allaahoe
Akbar (Allah is de Grootste)”. Hiermee wordt het gebed geopend. De profeet
( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige
interpretatie): “Het gebed wordt geopend met de takbier en wordt
afgesloten met de tasliem (de groet van de vrede).” (Overgeleverd door atTirmidzie, Ibn Maadjah, Ah’med en anderen.)
3.) Soerat al-Faatih’ah: het oplezen van het eerste hoofdstuk van de Qoraan. Dit is verplicht voor zowel de imaam als degenen die achter de imaam
bidden. De profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd
(Nederlandstalige interpretatie): “Er is geen gebed voor hem die het niet met
al-Faatih’ah opent, het is Oemm-al-Qor-aan (#5).”
<<<(#5) Noot uwkeuze.net: de term oemm (let. “moeder”) heeft vaak de
idiomatische gevoelswaarde van “oorsprong” of “bron” (asl), en soms – zoals
hier – van “basis” of “kern”.>>>
4.) De roekoe’: het buigen.
5.) Het terug rechtop staan na de roekoe’.
6.) De soedjoed (of sadjdah): het knielen. Het bewijs voor punt 4 en 6 zijn de
Woorden van Allah de Verhevene (Nederlandstalige interpretatie): “O
degenen die geloven! Buig en kniel neer…” [Soerat al-H’adj (22), aayah 77.]
Ook wordt dit verklaard door de woorden van de profeet ( ﷺsalallaahoe
‘alayhie wa sellem) (Nederlandstalige interpretatie): “Mij werd bevolen om
neer te knielen op zeven ledematen.” (Overgeleverd door Moeslim, atTirmidzie, an-Nasaa-ie en anderen.)
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De zeven ledematen zijn; het gezicht (het voorhoofd en de neus), beide
knieën, beide handen en beide voeten.
7.) Terug opkomen en zitten na de eerste soedjoed.
8.) Even blijven zitten tussen de twee knielingen.
9.) Het zitten voor de laatste tashah-hoed.
10.) Het opzeggen van de laatste tashah-hoed.
11.) De tasliem aan de rechterkant: het zeggen van “as-alaamoe ‘alaykoem
wa rah’matoellaah” met je hoofd naar rechts draaiend. Naar rechts is een
zuil (roekn), naar links is soennah (vrijwillig).
12.) Alle zuilen met rust verrichten. Het bewijs hiervoor is o.a. de volgende
h’adieth, overgeleverd door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met
hem), die zei: “Toen we bij de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem)
zaten, kwam er een man binnen, hij verrichtte het gebed en kwam daarna
om de profeet te begroeten. De profeet  ﷺzei (Nederlandstalige
interpretatie): “Ga terug en bid, want je hebt niet gebeden.” De man deed dit
drie keer, waarna hij zei: “Ik zweer bij Degene Die u met de waarheid als
profeet heeft gezonden, dat ik het niet beter kan, leer het mij.” De profeet
 ﷺzei toen: “Wanneer je opstaat om te bidden, zeg dan ‘Allaahoe Akbar‘,
lees vervolgens een gedeelte uit de Qor-aan dat voor jou gemakkelijk is, buig
daarna en blijf even in die positie (roekoe’), daarna kom je omhoog tot je
weer rechtop staat. Vervolgens werp je je ter aarde voor de soedjoed en blijf
je een moment in die positie, ga dan omhoog en blijf even zitten in die
houding, verricht daarna opnieuw de soedjoed en blijf even in die houding.
Doe vervolgens hetzelfde in de rest van het gebed.”
13.) De volgorde: men dient de zuilen in de genoemde volgorde te
verrichten.
Voor meer details over deze verplichte handelingen, zie het hoofdstuk
“Samenvatting van de beschrijving van het gebed van de profeet  ”ﷺin dit
e-boek.
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De verplichte (waadjib) onderdelen van het gebed
Naast de zuilen kent het gebed ook verplichte onderdelen. Er zijn totaal 8
verplichte onderdelen:
1.) Alle takbier (het zeggen van Allaahoe Akbar), behalve de eerste, want die
is een zuil (roekn). Er zijn vijf verplichte takbier in elke rak’ah:
a. Vóór de roekoe’ (buiging).
b. Als men rechtop staat, vóór de soedjoed (knieling).
c. Als men omhoog komt na de eerste soedjoed om te gaan zitten.
d. Als men voor de tweede keer de soedjoed gaat verrichten.
e. Na de tweede soedjoed.
2.) Het één keer uitspreken van de woorden “soebh’aana rabiey al-‘adhziem
(Glorieus is mijn Heer, de Geweldige)” tijdens de roekoe’. (Overgeleverd door
Ah’med en Aboe Daawoed.) Het is soennah om deze woorden drie maal te
zeggen.
3.) Het één keer uitspreken van de woorden “sami’ Allaahoe lieman
h’amiedah (moge Allah degene horen die Hem prijst)”, als men vanuit de
roekoe’ weer rechtop gaat staan. (Overgeleverd door al-Boekhaarie en
Moeslim.) Dit is verplicht voor de imaam en degene die alleen bidt. Het is
niet verplicht voor degenen die achter een imaam bidden.
4.) Het één keer uitspreken van de woorden “rabbana wa lak al-h’amd (onze
Heer, voor U is alle lof)”, als men rechtop staat. (Overgeleverd door alBoekhaarie en Moeslim.) (Er zijn meerdere mogelijkheden die men hier kan
zeggen.) Dit is verplicht voor de imaam en degenen die achter hem bidden en
ook voor degene die alleen bidt.
5.) Het één keer uitspreken van de woorden “soebh’aana rabiey al-‘ala
(Glorieus is mijn Heer, de Allerhoogste)” tijdens de soedjoed. (Overgeleverd
door Ah’med, Aboe Daawoed en Ibn Maadjah.) Het is soennah om deze
woorden drie maal te zeggen.
6.) Het minimaal één keer uitspreken van de woorden “rabbieghfier-lie”
tijdens het zitten tussen de twee soedjoeds. (Overgeleverd door at-Tirmidzie
en Aboe Daawoed.) (Er zijn meerdere mogelijkheden die men hier kan
zeggen.)
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7.) Het zitten tijdens de eerste tashah-hoed.
8.) Het uitspreken van de eerste tashah-hoed (de tweede is een zuil).
Tot zover de zuilen en verplichte onderdelen van het gebed. Leer deze goed
zodat je ze goed kunt onderscheiden. Want om fouten te herstellen in het
gebed, is het belangrijk om te weten of het om een zuil of verplicht
onderdeel gaat. (Zie het volgende hoofdstuk over soedjoed as-sahw (de
neerknieling van vergeetachtigheid).

Reinheid verliezen tijdens het gebed
In het begin van dit artikel hebben we gezegd dat rituele reinheid (alwoedhoe-e) een vereiste is vóór je aan het gebed mag beginnen. Er is geen
gebed zonder woedhoe-e. Maar wat nou als je aan het bidden bent en je
verliest tijdens het gebed de reinheid (door bijvoorbeeld een windje) of als je
tijdens het gebed dringend naar het toilet moet. De profeet ( ﷺsalallaahoe
‘alayhie wa sellem) verbood het bidden als men de drang om te urineren of
ontlasten onderdrukt. (Overgeleverd door Ibn Maadjah.)
Als iemand in deze situatie is, moet hij eerst naar het toilet gaan en zijn
behoefte doen, zelfs al mist hij een deel van het gezamenlijke gebed, omdat
de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem – vrede en zegeningen van
Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Als een
van jullie naar het toilet moet en het gebed is begonnen, moet hij eerst naar
het toilet.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed.)
Als dit een persoon overkomt terwijl hij aan het bidden is, moet hij stoppen
met bidden, naar het toilet gaan en zijn behoefte doen, zichzelf reinigen en
dan opnieuw bidden, omdat de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem)
zei (Nederlandstalige interpretatie): “Er is geen gebed als er eten is bereid of
als iemand de behoefte onderdrukt om afvalproducten te verwijderen.”
(Sah’ieh’ Moeslim.) Deze regel geldt ook voor het onderdrukken van het laten
van een windje.
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Het kan zijn dat je twijfelt of je een windje hebt gelaten. Dit idee kan een
influistering van shaytaan (satan) zijn om jouw concentratie te verminderen.
De profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei (Nederlandstalige
interpretatie): “Als een van jullie aan het bidden is en een beweging voelt in
zijn rectum en niet zeker weet of zijn woedhoe-e nog geldig is, laat hem zijn
gebed niet beëindigen, tenzij hij een geluid hoort of een geur ruikt.”
Inderdaad, de trucs van de shaytaan kunnen heel vreemd zijn, zoals de
volgende h’adieth duidelijk maakt. Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met
hem) verhaalde dat de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) werd
gevraagd over een man die dacht dat hij zijn woedhoe-e verbroken had,
hoewel hij dat niet had. De boodschapper van Allah  ﷺzei
(Nederlandstalige interpretatie): “De shaytaan kan naar iedereen van jullie
komen wanneer hij aan het bidden is en zijn achterste openen en hem laten
denken dat hij zijn woedhoe-e heeft verbroken, hoewel hij dat in feite niet
heeft gedaan. Dus als iemand van jullie dit overkomt, laat hem zijn gebed niet
beëindigen, tenzij hij het geluid ervan hoort met zijn oren of de geur ervan
ruikt met zijn neus.” (Overgeleverd door at-Tabaraanie.)
Als je er zeker van bent dat je een windje hebt gelaten, stop dan met bidden
en ga opnieuw woedhoe-e doen en verricht opnieuw het gebed. Je hoeft
geen tasliem te verrichten en je kunt in elke positie stoppen en weglopen.
Ook in het gezamenlijke gebed moet je stoppen en weggaan. De plaats die
vrij komt omdat iemand weg loopt, dient opgevuld te worden door iemand
die in de rij achter hem staat. Deze persoon kan dan een stap naar voren
zetten, zodat er geen lege plekken ontstaan.
O Allah! Geef ons de kracht om het gebed goed, geconcentreerd, op tijd en
met ons hart te bidden. O Allah! Laat ons het gebed bidden met een goede
khoeshoe’. O Allah! Bescherm ons tegen een hart zonder khoeshoe’. O Allah!
Bescherm ons tegen de khoeshoe-e van hypocrisie. O Allah! Geef ons de
kracht om heel veel vrijwillige gebeden te bidden, zodat we de
tekortkomingen in onze verplichte gebeden kunnen aanvullen. O Allah!
Accepteer onze gebeden en laat ze niet verloren gaan.
Alle lof is voor Allah, en vrede en zegeningen voor onze profeet Moh’ammed.
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Soedjoed as-sahw – de neerknieling van vergeetachtigheid
http://uwkeuze.net/het-corrigeren-van-fouten-in-het-gebed/

De profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem – Allahs zegeningen en vrede
zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Als iemand van
jullie iets vergeet (in het gebed), laat hem dan twee neerknielingen
verrichten.” (Overgeleverd door Moeslim, 402.)
Vergissen is menselijk, en als dat gebeurd tijdens het gebed waardoor je
onopzettelijk extra onderdelen toevoegt, of bepaalde onderdelen vergeet, of
in twijfel bent betreffende de onderdelen van het gebed, dan dient men te
weten hoe te handelen om deze fouten in het gebed te corrigeren zodat het
gebed geldig is en geaccepteerd kan worden door Allah de Verhevene. In alle
gevallen dient men twee neerknielingen te verrichten die we soedjoed assahw (de neerknieling van vergeetachtigheid) noemen.
Volgens an-Nawawie leren we van de h’adieth van Dzoe l-Yadayn onder
andere dat soedjoed as-sahw bestaat uit twee neerknielingen en dat men de
tekbier (Allaahoe Akbar) dient te zeggen voor elke neerknieling. Zij zijn als de
neerknielingen van het gebed, want zij worden soedjoed genoemd. Als zij
anders zouden zijn, dan zou hij dat uitgelegd hebben. Men dient na soedjoed
as-sahw de salaam te zeggen, maar er is geen tashahhoed. En als men
soedjoed as-sahw moet verrichten omdat men iets extra’s in het gebed
verricht heeft, dan moet men het verrichten na de salaam. (Sharh’ Moeslim,
5/71.)
Volgens de meerderheid van de geleerden dient dit te gebeuren bij zowel
verplichte als vrijwillige gebeden. Sheikh Ibn ‘Oethaymien zei: “Soedjoed assahw is twee sadjdahs (neerknielingen) en dient gedaan te worden in zowel
verplichte als naafil (vrijwillige) gebeden als daar een reden voor is.”
(Madjmoe’ Fataawaa Ibn ‘Oethaymien, 14/68.)
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De volgende uitleg is van sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien.
Er zijn drie redenen voor het verrichten van de soedjoed van
vergeetachtigheid in het gebed:
1.) Overdaad: zoals wanneer men een extra roekoe’, soedjoed, staan of zitten
verricht.
2.) Verzuim: zoals wanneer men een zuil (of pilaar – roekn) of één van de
verplichtingen van het gebed nalaat.
3.) Twijfel: wanneer men onzeker is over hoeveel raka’aat (mv. van rak’ah)
men gebeden heeft; bijvoorbeeld of men drie raka’aat gebeden heeft, of
vier.

Wat de overdaad betreft:
Wanneer men moedwillig een extra roekoe’, soedjoed, staan of zitten
verricht, dan is het gebed ongeldig. Dit is zo omdat wanneer men iets in het
gebed vermeerdert, men het gebed op een andere manier verricht dan de
wijze die is opgedragen door Allah de Verhevene en Zijn boodschapper ﷺ
(salallaahoe ‘alayhie wa sellem). De profeet  ﷺheeft gezegd
(Nederlandstalige interpretatie): “Wie een daad verricht die niet in
overeenstemming is met onze zaak (d.w.z. deze religie), het zal verworpen
worden.” [Overgeleverd door Moeslim met deze bewoordingen; en door alBoekhaarie in een moe’allaq vorm in Het Boek van Verkoop, Hoofdstuk 60;
het is ook overgeleverd in moesnad vorm (d.w.z. met een ononderbroken
keten van overleveraars die tot aan de profeet  ﷺteruggaat) in Het Boek
van Verzoening, in het Hoofdstuk: “Wanneer ze zich met elkaar op basis van
een onjuist verdrag verzoenden, dan is het verworpen” (2697); en door
Moeslim in Het Boek van Berechtingen, in het Hoofdstuk: “De ongeldigheid
van valse berechtingen en de verwerping van innovaties in religieuze zaken”,
h’adieth 18 (1718), en met de bewoording: “Degene die innoveerde…”
h’adieth 17.]
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Indien men echter door vergeetachtigheid iets eraan toevoegt (d.w.z. aan het
gebed), dan maakt dit het gebed niet ongeldig. In plaats daarvan dient men
de soedjoed van vergeetachtigheid (soedjoed as-sahw) te verrichten na de
tesliem. Het bewijs hiervoor is de h’adieth van Aboe Hoerayrah (moge Allah
tevreden zijn met hem), toen de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa
sellem) in één van zijn ‘ashiy (middag) gebeden – het dhzohr of het ‘asr gebed
– al na twee raka’aat de tesliem verrichtte. Toen ze hem  ﷺdaaraan
herinnerden, verrichtte hij het resterende gedeelte van het gebed (de overige
twee raka’aat), deed vervolgens de tesliem en verrichte daarna twee
soedjoed na de tesliem. [Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim. AlBoekhaarie vermeldde het in Het Boek van Gebeden, in het Hoofdstuk: “Het
in elkaar strengelen van de vingers in de masdjid en op andere plaatsen”
(482) in een verlengde vorm, en in Het Boek van de Adzaan in een verkorte
vorm (714) en (715), alsook in het Hoofdstuk: “Over vergeetachtigheid”
(1226) en op andere plaatsen. Tevens was het door Moeslim overgeleverd in
Het Boek van Masaadjid, in het Hoofdstuk: “Vergeetachtigheid in het gebed”,
h’adieth 97 (573).]
Er is ook een h’adieth van Ibn Mas’oed (moge Allah tevreden zijn met hem),
waarin hij zei dat de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) vijf
raka’aat verrichtte terwijl hij hen in het gebed leidde. Toen hij klaar was,
werd hem  ﷺgevraagd: “Is het gebed vermeerderd?” Hij  ﷺzei
(Nederlandstalige interpretatie): “En waarom vragen jullie dat?” Ze zeiden:
“U heeft vijf (raka’aat) gebeden.” Hierop boog hij  ﷺzijn benen, richtte
zich tot de qiblah en verrichtte twee soedjoed. [Overgeleverd door alBoekhaarie en Moeslim: door al-Boekhaarie is het overgeleverd in Het Boek
van Gebed, in het Hoofdstuk: “Hetgeen er gezegd is over de qiblah” (404) in
een verkorte vorm, en (401) in een verlengde vorm, en in het Hoofdstuk van
Vergeetachtigheid (1227) en op andere plaatsen; en het was door Moeslim
overgeleverd in Het Boek van Masaadjid, in het Hoofdstuk:
“Vergeetachtigheid in het gebed”, h’adieth 91 (572).]
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Wat betreft het verzuim van een zuil (roekn):
Wanneer men één van de zuilen van het gebed verzuimt, dan valt hij in één
van de volgende categorieën:
1.) Men herinnert het zich voordat men haar plaats in de volgende rak’ah
bereikt. In dit geval dient men terug te gaan, de zuil (of pilaar – roekn) uit te
voeren en hetgeen erna komt.
2.) Men herinnert het zich pas nadat men haar plaats in de volgende rak’ah
bereikt. In dit geval zal de tweede rak’ah in de plaats komen van de rak’ah
waarin men de zuil verzuimde, en zo verricht men er een rak’ah voor in de
plaats.
In beide situaties dient men na de tesliem twee keer soedjoed te verrichten.
Een voorbeeld van situatie 1 is dat een man opstaat na het verrichten van de
eerste sadjdah (soedjoed) in de eerste rak’ah – hij heeft dus niet gezeten,
noch heeft hij de tweede sadjdah verricht. Daarna, toen hij aan de recitatie
(van de tweede rak’ah) begon, herinnerde hij zich dat hij geen tweede
soedjoed, noch het zitten tussen de twee soedjoed in, heeft verricht. In dit
geval dient hij terug te gaan en te zitten tussen de twee soedjoed, vervolgens
de soedjoed te verrichten, dan te staan, hetgeen dat van zijn gebed
overgebleven is verrichten, en vervolgens dient hij na de tesliem de soedjoed
van vergeetachtigheid (soedjoed as-sahw) te verrichten.
Een voorbeeld van situatie 2 is een persoon die zich de fout (het verrichten
van één sadjdah in plaats van twee) pas realiseert als hij tussen de twee
soedjoed in de tweede rak’ah zit. In dit geval zal de tweede rak’ah de eerste
rak’ah zijn, en dient hij een rak’ah aan zijn gebed toe te voegen en na de
tesliem de soedjoed van vergeetachtigheid te verrichten.
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Wat betreft het verzuim van een verplichte handeling:
Indien men het verzuimd heeft en het van haar plaats naar een andere plaats
verplaatste, bijvoorbeeld wanneer men “Soebh’aana Rabbiya l-A’laa
(Geprezen is mijn Heer, de Verhevene)” vergeet te zeggen (tijdens de
soedjoed), en men het zich pas herinnert nadat men het hoofd van de
soedjoed op heeft geheven, in dat geval heeft men door vergeetachtigheid
verzuimd één van de verplichte handelingen van het gebed te verrichten.
Men dient dan door te gaan met het gebed en de soedjoed van
vergeetachtigheid te verrichten vóór het verrichten van de tesliem. Dit is zo
omdat, toen de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) de eerste
tashahhoed verzuimd had te verrichten, hij zijn gebed vervolgde en niet terug
ging, en hij  ﷺverrichtte de soedjoed van vergeetachtigheid vóór het
verrichten van de tesliem. [Van de h’adieth van ‘Abdoellaah ibn Boeh’aynah
(moge Allah tevreden zijn met hem), overgeleverd door al-Boekhaarie en
Moeslim: al-Boekhaarie vermeldde het in Het Boek van de Adzaan, in het
Hoofdstuk: “Degene die de tashahhoed niet als een verplichting ziet” (829), in
het Hoofdstuk over Vergeetachtigheid in het gebed (1224 en 1225) en op
andere plaatsen. Tevens was het door Moeslim overgeleverd in Het Boek van
Masaadjid, in het Hoofdstuk: “Vergeetachtigheid in het gebed”, h’adieth 85
(570).] (De eerste tashahhoed is een verplichting, de tweede tashahhoed is
een zuil.)

Wat twijfel betreft:
Dit is het onzeker zijn betreffende overdaad en verzuim, zoals het onzeker
zijn over hoeveel raka’aat men gebeden heeft. [De twijfel dient tijdens het
gebed te zijn en niet erna. Twijfels na het beëindigen van het gebed dienen
genegeerd te worden – tenzij er duidelijke indicaties zijn, anders opent dit de
deur voor weswesah (influisteringen van de satan) en onnodige toevoegingen
aan het gebed.] Deze kwestie van twijfel valt altijd in één van de volgende
twee categorieën:
1.) Eén van de twee gevallen – overdaad of verzuim – lijkt hem
waarschijnlijker, en dus baseert hij zijn handeling op hetgeen hem het meest
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waarschijnlijk lijkt: conform dit voltooid hij zijn gebed. Vervolgens verricht hij
na de tesliem de soedjoed van vergeetachtigheid. Een voorbeeld van dit geval
is wanneer een man het dhzohr gebed verricht en vervolgens onzeker is of hij
nu in de derde of in de vierde rak’ah is, maar het lijkt hem het meest
waarschijnlijk dat het de derde is. Dus hij verricht nog een rak’ah, vervolgens
de tesliem en daarna de soedjoed van vergeetachtigheid (soedjoed as-sahw).
2.) Geen van beide mogelijkheden lijkt hem het meest waarschijnlijk, en dus
baseert hij zijn handeling op hetgeen waar hij het meest zeker van is, en dat
is het laagste aantal, en voltooit hij zijn gebed hierop baserend. Vervolgens
verricht hij de soedjoed van vergeetachtigheid (soedjoed as-sahw) vóór de
tesliem. Een voorbeeld van degene die niet in staat is te beslissen welke van
de twee gevallen hem het meest waarschijnlijk lijkt, is een man die het
dhzohr gebed verricht en vervolgens twijfelt hij over of dit nu de derde rak’ah
is of de vierde. Hij is niet in staat te beslissen of het nou waarschijnlijker is dat
hij nu in de derde rak’ah is of in de vierde; dus baseert hij zijn handeling op
hetgeen waarvan hij zeker is; dit is het laagste aantal. Hij maakt er de derde
rak’ah van, verricht vervolgens een vierde rak’ah en verricht vóór de tesliem
de soedjoed van vergeetachtigheid.

Samengevat
Uit bovenstaande blijkt dat de soedjoed van vergeetachtigheid vóór de
tesliem is in de gevallen waar één van de verplichte handelingen verzuimd is
te verrichten, of indien hij onzeker is over het aantal raka’aat en hij niet in
staat is te beslissen welke van de twee gevallen hem het meest
waarschijnlijkst lijkt.
De soedjoed van vergeetachtigheid is na de tesliem in gevallen waarin men
overdadig in het gebed is geweest, of hij is in twijfel en wanneer één van de
twee gevallen hem het meest waarschijnlijk lijkt.
En Allah weet het best.
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Wat dient men te zeggen tijdens soedjoed as-sahw?
[Toevoeging uwkeuze.net.]
De auteur van al-Soenan wa l-Moebtada’aat gaf aan: “Er is geen verslag dat
de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) specifieke woorden zei
tijdens soedjoed as-sahw; de adzkaar die men kan zeggen in soedjoed assahw zijn dezelfde als die gereciteerd worden in de soedjoed van het gebed.
Wat betreft het geloof dat men ‘Soebh’aan man laa yashoe waa laa yanaam
(Glorieus is Degene Die niet vergeet en niet slaapt)’ dient te zeggen, noch de
profeet  ﷺnoch de sah’aabah deden dit en er is geen bewijs voor in de
Soennah.” (P. 74-75.) Men kan dus “Soebh’aana Rabbie al-A’laa (Glorieus is
mijn Heer, de Verhevene)” zeggen, of andere tasbieh’aat die overgeleverd
zijn als zijnde soennah om te zeggen in soedjoed. Andere soennah
smeekbeden kunnen ook gereciteerd worden.
En Allah weet het best.
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50 Veelvoorkomende fouten in het gebed
Het Vergrootglas Voor Het Verduidelijken Van Veel Gangbare Fouten.

Door Saalih’ ibn ‘Abdoel-‘Aziez ibn Moh’ammed Aal s-Shaykh.
Uit het boek al-Mindhzaar Fie Kathierien Mina l-Akhtaa-ie as-Shaa-i’ah.
Vertaald en bewerkt door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah. (Het oorspronkelijke
artikel bevatte 40 punten, maar dit is uitgebreid tot 50.)
http://uwkeuze.net/50-veelvoorkomende-fouten-in-het-gebed/

Alle lof is voor Allah, en vrede en zegeningen zijn met de profeet, zijn
familieleden, metgezellen en iedereen die hun voetstappen volgt. Voorts.
Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de
boodschapper van Allah ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei
(Nederlandstalige interpretatie): “De eerste van zijn werken waarover een
dienaar op de Dag der Opstanding rekenschap gevraagd zal worden, is zijn
salaat (gebed). Wanneer die in orde bevonden wordt, slaagt hij en heeft hij
succes; wanneer die niet in orde bevonden wordt, is hij geruïneerd en
verloren. Wanneer hij tekortschiet met betrekking tot zijn verplichte
gebeden, zal de Heer zeggen (tegen Zijn engelen): ‘Bezie of er bij de vrijwillige
handelingen van Mijn dienaar iets is dat de tekortkomingen in zijn verplichte
gebeden compenseert.’ Vervolgens worden al zijn (verplichte) handelingen zo
bekeken.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.)
We dienen dus ons uiterste best te doen om het gebed zo perfect mogelijk te
verrichten. Dit is een artikel betreffende 50 veelvoorkomende fouten in assalaat (het gebed):
1.) Het verzaken van het gebed in zijn totaliteit. Dit is werkelijk koefr
(ongeloof) en het bewijs hiervoor wordt gevonden in de Qor-aan, de
authentieke Soennah en de consensus (al-idjmaa’) van de oemmah. Allah de
Verhevene verklaart (Nederlandstalige interpretatie): “Als zij dan berouw
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tonen (#1) en as-salaah (het gebed) onderhouden en az-zakaah (de
verplichte liefdadigheid) geven, dan zijn zij jullie broeders in de religie…”
[Soerat at-Tawbah (9), aayah 11.]
<<<(#1) Noot vertaler: door het afstand nemen van het aanbidden van
anderen naast Allah en het woord van tawh’ied (eenheid van Allah) uit te
spreken. (Zie at-Tefsier al-Moeyassar.)>>>
En Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Wat bracht
jullie in het Hellevuur? Zij zullen zeggen: ‘Wij behoorden niet tot de
biddenden.’” [Soerat al-Moeddaththir (74), aayah 42-43.] Enzovoort.
Wat betreft de Soennah; volgens de h’adieth van Djaabir (moge Allah
tevreden zijn met hem) heeft de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa
sellem) gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Tussen een man en shirk
(polytheïsme, afgoderij) is het verlaten van as-salaat.” (Overgeleverd door
Moeslim.)
Er is overgeleverd door Aboe Daawoed, an-Nasaa-ie, Ibn Maadjah en atTirmidzie, op gezag van Boeraydah ibn al-Hoesayb, dat Allahs boodschapper
( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige
interpretatie): “Het verbond tussen ons en hen (d.w.z. de profeet – en/of zijn
opvolgers – en degenen die beweren moslims te zijn) is de salaah, dus
eenieder die het verlaat heeft niet geloofd.” [Overgeleverd door Ah’med en
anderen, en het is sah’ieh’ (authentiek).]
Wat betreft de consensus; ‘Abdoellaah ibn Shaqieq (moge Allah tevreden zijn
met hem) gaf aan: “De metgezellen van Moh’ammed ( ﷺsalallaahoe
‘alayhie wa sellem) beschouwden het verlaten van geen enkele daad als koefr
(ongeloof) behalve (het verlaten van) as-salaat (het gebed).” (At-Tirmidzie en
anderen, met een authentieke keten.)
(Zie het hoofdstuk “Het islamitische oordeel over degene die het gebed
nalaat” in dit e-boek.)
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2.) Het uitstellen van as-salaat tot na zijn toegewezen tijd. Dit is een
overtreding volgens de Uitspraak van Allah de Verhevene (Nederlandstalige
interpretatie): “…Waarlijk, as-salaah is voor de gelovigen voorgeschreven op
vastgestelde tijden (mawqoet).” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 103.]
Al-Mawqoet duidt op een specifiek aangewezen tijdstip, en het uitstellen van
de salaah tot na de verplichte (fardh) tijd is een grote zonde. En Allah de
Almachtige is Degene van Wie we afhankelijk zijn. Op gezag van Anas (moge
Allah tevreden zijn met hem) is overgeleverd: “Ik hoorde de boodschapper
van Allah ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) zeggen (Nederlandstalige
interpretatie): ‘Dit is de salaat van de hypocriet (moenaafiq): wanneer hij zit,
kijkt hij naar de zon totdat het tussen de hoorns van shaytaan (satan) is, dan
staat hij op om vier (raka’aat) te verrichten (d.w.z. salaat al-‘asr), Allah
weinig gedenkend.” (Overgeleverd door Moeslim.)
Als dit de salaah is van de hypocriet, wat dan betreft de salaah van iemand
die het gebed uitstelt tot nadat de volledige periode van de salaah voorbij is,
zonder enig (geldig) excuus?
3.) Het verzaken van het gezamenlijke gebed (salaat al-djama’aah) in de
masdjid (moskee) door mannen die daartoe in staat zijn, hetzij altijd of
regelmatig. Het bevel is gegeven om de salaah te verrichten in gemeenschap
in de masaadjid (meervoud van masdjid). Het gezamenlijke gebed is een
verplichting (voor mannen) behalve voor degenen die een geldig excuus
hebben volgens de sharie’ah. De boodschapper van Allah ( ﷺsalallaahoe
‘alayhie wa sellem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die de
oproep (al-adzaan) hoort en het daarna niet beantwoord (d.w.z. het
gezamenlijke gebed niet bijwoont), er is geen salaat voor hem behalve voor
een geldig excuus.” [Overgeleverd door Ibn Maadjah en anderen met een
sterke keten (isnaad), en al-H’aafidzh Ibn H’adjar zei: “De keten is in
overeenstemming met de voorwaarden van Moeslim.”]
Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…en buig samen
met ar-raaki’ien (degenen die buigen of zichzelf onderwerpen met
gehoorzaamheid aan Allah).” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 43.]
In een h’adieth moettafaqoen ‘alayh (letterlijk betekent dit ‘zij tweeën zijn
het hiermee eens’; d.w.z. dat deze h’adieth terug te vinden is in zowel
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Sah’ieh’ al-Boekhaarie als Sah’ieh’ Moeslim) (Nederlandstalige interpretatie):
“…Ik ga dan weg (nadat de salaat is begonnen) en ga naar de huizen van die
mannen die (zonder geldige reden) niet aanwezig zijn bij de salaat (salaat aldjama’aah) en steek hun huizen boven hen in brand.”
[Zie het hoofdstuk “Salaat al-djamaa’ah – het gezamenlijk gebed” (Een brief
aan de buren van de moskee) in dit e-boek voor meer details.]
4.) Gebrek aan rust/kalmte (at-toma-enienah) in de salaah. Dit wordt
normaal gesproken gedaan uit onwetendheid en het is een openlijke zonde
omdat rust en kalmte een pilaar/zuil (roekn) van de salaah is en zonder rust
en kalmte is de salaah incorrect. (Zie het hoofdstuk “De zuilen en
verplichtingen van het gebed” in dit e-boek.) De h’adieth over de man die zijn
salaat slecht verrichtte is een duidelijk bewijs hiervoor. De betekenis van
toma-enienah (kalmte/rust) is dat degene die bidt kalm is in de roekoe’
(buiging), het staan (qiyaam of ‘itidaal), de ter aarde werping/knieling
(soedjoed of sadjdah) en het zitten tussen de twee knielingen (djoeloes), en
hij dient in de positie te gaan waarin elk bot op zijn plaats gaat. Hij dient zich
niet te haasten tussen de delen van het gebed totdat hij rust en kalmte
verkregen heeft in die positie en het zijn gepaste tijd heeft gegeven. De
profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei tegen degene die zich
haastte in zijn salaah zonder het in acht nemen van de juiste kalmte
(Nederlandstalige interpretatie): “Ga terug en maak de salaat (d.w.z. herhaal
het gebed), want je hebt de salaat niet verricht.” En in de h’adieth van
Rifaa’ah over het verhaal van degene die slecht bad, staat (Nederlandstalige
interpretatie): “Dan verricht hij takbier (het zeggen van Allaahoe Akbar) en
buigt en plaatst zijn handen op zijn knieën totdat elk gewricht op zijn plaats
en ontspannen is. Vervolgens zegt hij ‘sami’allaahoe limen h’amidah (Allah
hoort degene die Hem prijst)’, gaat dan recht staan totdat elk bot op zijn
plaats is.”
De boodschapper van Allah ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) zag een
man die zijn roekoe’-houding niet af maakte (hij boog niet volledig) en deze
man maakte een heel korte soedjoed (ter aarde werping) waarop hij zei
(Nederlandstalige interpretatie): “Als deze man sterft terwijl hij op deze
manier bidt, sterft hij met een andere religie dan die van Moh’ammed.”
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Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Mijn geliefde
vriend Moh’ammed ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft mij verboden
het gebed te verrichten met bewegingen die lijken op die van een pikkende
haan (met andere woorden, het snel uitvoeren van het gebed), het bewegen
van de ogen zoals een vos en het zitten zoals apen, d.w.z. zitten op je hurken
(al-iq’aa-e, zie punt 13 in dit artikel).” De boodschapper van Allah  ﷺzei
(Nederlandstalige interpretatie): “De slechtste dief is degene die steelt van
zijn eigen gebed.” Mensen vroegen hem: “O boodschapper van Allah! Hoe
kan iemand van zijn eigen gebed stelen?” Hij  ﷺantwoordde: “Door zijn
roekoe’ en soedjoed (sadjdah) niet volledig af te maken.”
Om een roekoe’– of soedjoed-houding volledig af te maken, dient men lang
genoeg in deze houding te staan of te zitten om drie keer op een rustige
manier Soebh’aana Rabbiyal-‘Adziem (in roekoe’) en drie keer Soebh’aana
Rabbiyal-A’ala (in soedjoed) te reciteren. Hij ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa
sellem) zei ook (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die zijn roekoe’– en
soedjoed-houding niet volledig uitvoert, zijn gebed is ongeldig.”
5.) Gebrek aan gepaste eerbied en nederigheid (khoeshoe’) in de salaah en
buitensporige beweging erin. De plaats van khoeshoe’ is in het hart en het is
zichtbaar in de kalmte van de ledematen en nederigheid tegenover Allah
Ta’aalaa. Allah de Verhevene prees waarlijk Zijn dienaren door Zijn Uitspraak
(Nederlandstalige interpretatie): “Degenen die ootmoedig (#2) in hun gebed
zijn.” [Soerat al-Moe-eminoen (23), aayah 2.]
<<<(#2) Noot vertaler: het Arabische woord voor ootmoed is khoeshoe’,
zowel uiterlijk als innerlijk. Wat betreft het uiterlijk: dit heeft betrekking op
het hoofd door deze nederig te buigen; de ootmoed van de ogen geschiedt
door ze te weerhouden van het wegkijken (je dient niet om je heen te kijken,
zie punt 11 en 12 in dit artikel); de ootmoed van de oren geschiedt door
nederig te luisteren; de ootmoed van de tong geschiedt door (alleen Qor-aan
en dzikr) te reciteren en waakzaam en kalm te zijn; de ootmoed van de
handen geschiedt door de rechterhand op de linkerhand te plaatsen (tijdens
het gebed) en het besef van onderdanigheid te hebben zoals een dienaar in
deze houding dat heeft; de ootmoed van de rug geschiedt door deze recht te
houden tijdens de roekoe’ (buiging tijdens het gebed); de ootmoed van de
geslachtsdelen geschiedt door afstand te nemen van begerige gedachten; de
ootmoed van de voeten geschiedt door te blijven staan op de plaats van het
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gebed en ze niet te bewegen. Wat het innerlijk betreft: de ootmoed van het
ego is het vinden van kalmte en rust, vrij van alle gedachten (die afleiden van
het gebed); de ootmoed van het hart geschiedt door het constant gedenken
van Allah de Verhevene en voortdurend besef van Zijn aanwezigheid (Hij ziet
en hoort alles); …de ootmoed van de ziel geschiedt door deze te dompelen in
de zee van liefde… (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan
Rayh’aan fie Rawaabie
‘Oeloemie al-Qor-aan.)>>>
Ook (prees
rees Hij) de profeten door Zijn Uitspraak (Nederlandstalige
interpretatie): “…Waarlijk, zij plachten zich te haasten in het verrichten van
goede daden en zij riepen Ons aan, (Onze beloning) verlangend en (Onze
bestraffing) vrezend, en tegenover Ons waren zijij nederig.” [Soerat alAnbiyaa-e (21), aayah 90.]
De ledematen van de dienaar dienen in het gebed rustig te zijn en zijn hart
dient serieus te zijn totdat hij beloond is voor zijn salaah.. Het is overgeleverd
op gezag van ‘Ammaar ibn Yaasir (moge Allah tevreden
vreden zijn met hem) dat hij
zei: “Ik hoorde de boodschapper van Allah ( ﷺsalallaahoe
alallaahoe ‘alayhie wa
sellem) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘Waarlijk, een man vertrekt
na het beëindigen van zijn gebed en niets is er voor hem opgeschreven
behalve een tiende van zijn salaat,, een negende, een achtste, een zesde, een
vijfde, een vierde, een derde, of de helft ervan.’”” (Aboe Daawoed, an-Nasaaan
ie en anderen, en het is een authentieke h’adieth.)
De reden van de tekortkoming in de beloning is het gebrek
aan khoeshoe’ in het hart van degene die bid, of in de
ledematen. (Zie het hoofdstuk “Khoeshoo’ tijdens het
gebed” in dit e-boek, of het uitgebreidere boek 33
Manieren om khoeshoo’ tijdens het gebed te ontwikkelen
van sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjjied, uitgegeven
door Uitgeverij Momtazah – www.momtazah.net.)
6.) De imaam opzettelijk voorgaan in de bewegingen van het gebed of het
niet volgen van zijn bewegingen. Dit maakt de salaat of rak’ah ongeldig voor
eenieder die buigt voordat zijn imaam zijn eigen rak’ah verricht, tenzij hij
h het
later opvolgt met een andere buiging. Dit geldt ook voor alle andere arkaan
(zuilen/pilaren) van de salaat.. Het is verplicht voor de biddende persoon om
de imaam volledig te volgen zonder hem voor te gaan of achter te blijven in
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één roekn (zuil/pilaar) of meer. Aboe Daawoed en anderen leverden met een
authentieke keten over van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met
hem) dat de boodschapper van Allah ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei
(Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, de imaam dient volledig gevolgd
te worden, dus als hij takbier verricht, dan dienen jullie takbier te verrichten;
en verricht geen takbier totdat hij dat doet. En als hij buigt, buig dan en buig
niet totdat hij dat doet…” Het komt oorspronkelijk uit de twee sah’ieh’s, en
al-Boekhaarie heeft een andere verhaald via Anas (moge Allah tevreden zijn
met hem). Degene die vergeet of degene die onwetend is, wordt
geëxcuseerd.
7.) Het opstaan om een gemiste rak’ah in te halen voordat de imaam zijn
tweede tesliem (d.w.z. het sluiten van het gebed door “as-salaamoe
‘alaykoem wa rah’matoellaahie” naar rechts en links te zeggen) volledig heeft
afgemaakt. Het is overgeleverd in Sah’ieh’ Moeslim dat de boodschapper van
Allah ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige
interpretatie): “Ga mij niet voor in de roekoe’ (buiging), niet in de soedjoed
(knieling), noch in het weggaan van het gebed (al-insiraaf).” De geleerden
hebben gezegd dat de betekenis van al-insiraaf de tesliem is, en het is zo
genoemd omdat de biddende persoon erna mag weggaan, en hij gaat alleen
weg na de tweede tesliem (naar links). Degene die een rak’ah van het gebed
gemist heeft dient op zijn plaats te blijven totdat de imaam zijn salaat
volledig heeft voltooid, dan op te staan en afmaken wat hij gemist heeft. En
Allah weet het beste.
8.) Het hoorbaar uitspreken van de intentie (niyyah) voor het gebed. Dit is
een bid’ah (innovatie)! De profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem)
maakte nooit de intentie voor de salaah hoorbaar. Ibn al-Qayyim
(rah’imahoellaah) gaf aan in Zaad al-Ma’aad of in al-Hoedaa an-Nabawiyy:
“Wanneer de profeet  ﷺstond voor het gebed, zei hij: ‘Allaahoe Akbar,’ en
zei er niets vóór, noch sprak hij zijn intentie hoorbaar uit. Noch zei hij: ‘Ik ga
bidden voor Allah dit-en-dat gebed, richting de qiblah (gebedsrichting), vier
raka’aat, als imaam of volger.’ Niemand heeft dit met een authentieke keten
overgeleverd, noch met een zwakke, noch moesned, noch moersal, noch een
enkel woord, dat hij dit gedaan heeft. Waarlijk, niet één overlevering van de
sah’aabah (metgezellen – moge Allah tevreden zijn met hen) of van de beste
volgende generatie (at-taabi’ien – de volgelingen), noch de vier a-immah
(imams).” (Dit geldt ook voor de intentie om te vasten etc. De enige intentie
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die hoorbaar uitgesproken moet worden is de intentie om ‘oemrah of h’adj te
verrichten. En Allah weet het best.) (Er is ook geen doe’aa-e of iets dergelijks
wat men na de iqaamah dient te zeggen. Men is stil en geconcentreerd op
het gebed dat gaat beginnen, met de intentie in het hart.)
9.) Het niet reciteren van al-Faatih’ah in de salaah. De recitatie van alFaatih’ah is een pilaar/zuil (roekn) en de salaah is ongeldig van eenieder die
het niet reciteert. Dit is volgens de uitspraak van de profeet ( ﷺsalallaahoe
‘alayhie wa sellem) (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die een salaat
verricht waarin al-Faatih’ah niet is gereciteerd, het is dan verloren gegaan –
en hij herhaalde het drie keer – en incompleet.” (Moeslim, van Aboe
Hoerayrah – moge Allah tevreden zijn met hem.)
Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) vertelde dat de
boodschapper van Allah ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei
(Nederlandstalige interpretatie): “Als iemand bidt en daarin de Moeder van
de Qor-aan (soerat al-Faatih’ah) niet leest, dan is dat ongeldig (en hij
herhaalde het drie keer) en niet compleet.” Aan Aboe Hoerayrah (moge Allah
tevreden zijn met hem) werd gevraagd: “Wat moeten we doen als we achter
een imaam bidden?” Hij antwoordde: “Reciteer het zachtjes…” (Overgeleverd
door Moeslim.)
Ook overgeleverd in de twee sah’ieh’s is de h’adieth van ‘Oebaadah ibn
Saamit (moge Allah tevreden zijn met hem), marfoe’an (toegeschreven aan
de profeet ( )ﷺNederlandstalige interpretatie): “De salaat is ongeldig voor
eenieder die de Opening van het Boek niet gereciteerd heeft.” In een andere
bewoording van ‘Oebaadah: “Is het mogelijk dat jullie reciteren achter jullie
imaam?” Wij zeiden: “Ja.” Hij zei: “Doe dat niet, behalve met de Opening van
het Boek (al-Faatih’ah), want jullie salaat is ongeldig van eenieder die het
niet reciteert.” (Ah’med, Aboe Daawoed, at-Tirmidzie, Ibn H’ibbaan.)
10.) Recitatie van de Qor-aan in roekoe’ (buiging) of tijdens soedjoed (ter
aarde werping). Dit is verboden, gebaseerd op een overlevering van Ibn
‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de profeet ( ﷺsalallaahoe
‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Ik ben
verhinderd van het reciteren van de Qor-aan tijdens het buigen of in
neerknieling…” (Overgeleverd door Moeslim.) ‘Aliy (moge Allah tevreden zijn
met hem) verhaalde: “De boodschapper van Allah verhinderde mij van het
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reciteren van de Qor-aan tijdens het buigen en neerknielen.” (Overgeleverd
door Moeslim en anderen.)
11.) Het omhoog kijken tijdens
de salaat. Wat betreft het
omhoog kijken, dit is verboden
en leidt tot bestraffing. Het is
verhaald door Djaabir ibn
Samoerah (moge Allah tevreden
zijn met hem), die zei: “De
boodschapper van Allah ﷺ
(salallaahoe ‘alayhie wa sellem)
heeft gezegd (Nederlandstalige
interpretatie): ‘Laat de mensen stoppen met het omhoogkijken naar de
hemel tijdens de salaat, of laat hun zicht niet naar hen terugkeren.’”
(Overgeleverd door Moeslim.) De boodschapper van Allah  ﷺwaarschuwde
ons (Nederlandstalige interpretatie): “Laat hen die hun blikken opheffen
tijdens het gebed ermee ophouden, of anders zullen hun blikken niet naar
hen terugkeren.” (Overgeleverd door Moeslim.)
12.) Naar rechts en links kijken zonder goede reden. Het onnodig rondkijken
is een gebrek in de salaat van de aanbidder zo lang hij niet zijn gehele
lichaam in een andere richting heeft gewend [d.w.z. weg van de qiblah]. Als
echter het gehele lichaam gedraaid wordt, dan is de salaat ongeldig gemaakt.
Het is verhaald door ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar), die zei:
“Ik vroeg de boodschapper van Allah ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem)
over het rondkijken tijdens de salaat. Hij  ﷺzei (Nederlandstalige
interpretatie): ‘Er wordt gestolen door shaytaan van de salaat van de
aanbidder.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.) At-Tirmidzie verzamelde ook
een authentieke h’adieth (Nederlandstalige interpretatie): “Wees
gewaarschuwd voor het draaien en rondkijken in de salaat, want het is
vernietiging.” En er zijn andere ah’aadieth over het rondkijken tijdens de
salaat.
13.) Het zitten op je hurken tijdens de salaat. Het zitten op je hurken is
verboden, zoals dat verhaald is door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden
zijn met hem), die zei: “Mijn dierbare vriend verbood me drie dingen: hij
verbood me het pikken als een haan [het zeer snel verrichten van soedjoed
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zodat het hoofd amper de grond raakt – vert.] (zie punt 4 van dit artikel), het
zitten op de hurken als een hond, en het rondkijken als een vos.”
[Overgeleverd door Ah’mad en anderen, en de isnaad (keten van
overleveraars) is h’asan (goed) geclassificeerd door al-Moendzirie en alHaythamie.]
14.) Soedjoed verrichten met de ellebogen op de grond. De boodschapper
van Allah ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) verbood een man het
spreiden van zijn armen op de grond als een roofdier. Een h’adieth
overgeleverd door Moeslim van ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met
haar), alsook door at-Tirmidzie, Ah’mad en anderen van Djaabir (moge Allah
tevreden zijn met hem), marfoe’an (toegeschreven aan de profeet )ﷺ,
betekent samengevat: als iemand van jullie neerknielt (sadjdah), houd dan de
armen recht en spreid ze niet (op de grond) zoals het liggen van een hond.

15.) Het dragen van dunne
(doorschijnende, strakke) kleding
welke de ‘awrah (datgene van
het lichaam dat voor anderen
bedekt moet zijn) niet voldoende
bedekt. Dit is iets wat de salaat
ongeldig maakt omdat het
bedekken van je ‘awrah een
voorwaarde is voor een geldig
gebed. De ‘awrah van een man is
– volgens wat het meest
authentiek is – van de navel tot
de knie (zie al-Mughni, 3/7; al80 | w w w . u w k e u z e . n e t
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Istidhkaar, 2/197; Fataawa Islamiyyah, 1/427). Evenzo dient hij zijn
schouders of een er van te bedekken (het bewijs voor het bedekken van de
schouders wordt gevonden in een authentieke h’adieth in de verzameling van
Aboe Daawoed, maar we zijn niet in staat om vast te stellen waarom de
sheikh één schouder vrijstelt) in overeenstemming met de Uitspraak van
Allah de Verhevene (Nederlandstalige interpretatie): “O nakomelingen van
Aadam (Adam – vrede zij met hem)! Neem (draag) jullie versiering
[fatsoenlijke en schone kleding (#3)] naar alle moskeeën (d.w.z. bij elk
gebed)…” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 31.] Het is voldoende om één enkel
kledingstuk te dragen om de ‘awrah te bedekken volgens wat overgeleverd is
van ‘Oemar ibn Salamah (moge Allah tevreden zijn met hem). Hij zag Allahs
boodschapper ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) bidden in één enkel
kledingstuk (thawb) in het huis van Oemm Salamah, hij had beide uiteindes
over zichzelf geworpen. (Al-Boekhaarie en Moeslim.)
<<<(#3) Noot vertaler: al-imaam Ah’med leverde over dat Ibn ‘Abbaas (moge
Allah tevreden zijn met hem) zei dat de boodschapper van Allah ﷺ
(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft: “Draag witte kleding, want het
behoort tot jullie beste kleding…” (Aboe Daawoed, at-Tirmidzie en Ibn
Maadjah leverden het ook over, en at-Tirmidzie zei: “H’asan Sah’ieh’.”)
‘Abdoellaah ibn Mas’oed heeft overgeleverd dat de profeet  ﷺzei
(Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die het gewicht van een
stofdeeltje aan arrogantie in zijn hart bezit, zal het Paradijs niet betreden.”
Een man zei: “Waarlijk, een persoon houdt ervan om goede kleding en
schoenen te dragen.” Hij ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei: “Allah is
Mooi en Hij houdt van schoonheid. Arrogantie is dat men de waarheid
verwerpt en een minachting heeft voor mensen.” (Sah’ieh’ Moeslim.)>>>
Ibn Qoedaamah (rah’imahoellaah) verklaarde: “Het is verplicht om de kleur
van de huid voldoende te bedekken, want als het dun genoeg is waardoor
van achteren de kleur van de huid gezien kan worden, zozeer dat de witheid
of roodheid van de huid waargenomen kan worden, dan is de salaah hierin
(in dit kledingstuk) niet toegestaan aangezien bedekking niet bewerkstelligd
is.
Als de ‘awrah tijdens het gebed ontbloot raakt, bijvoorbeeld door de wind,
dient men dit meteen in orde te maken, anders moet men het gebed
opnieuw verrichten! (Zie de afbeelding op blz. 47.)
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[Onder dit punt is het ook belangrijk te vermelden dat de kleding van
mannen ook niet te lang moet zijn. Het dragen van kleding dat tot onder de
enkels hangt (isbaal) is niet toegestaan! Dit is een van de grootste zondes
tijdens het gebed. Aboe Dzarr verhaalde dat de boodschapper van Allah ﷺ
(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Er zijn
drie soorten mensen waar Allah (Verheven en Geprezen is Hij) niet tegen zal
spreken op de Dag der Opstanding, noch zal Hij naar hen kijken, noch zal Hij
hen reinigen, en zij zullen een pijnlijke bestraffing ondergaan: (1) degenen
waarbij zijn kleding tot beneden zijn enkels hangt, (2) al-mannaan [iemand
die zijn goede daden veelvuldig opnoemt bij aanwezigheid van mensen
(trots)] en (3) de handelaar die zijn producten verkoopt met valse eden.”
De profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft ook gezegd
(Nederlandstalige interpretatie): “Het deel van de kleding dat hangt beneden
de enkels is in het Vuur.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie in zijn Sah’ieh’.)
Sommige
mensen
denken dat het dragen
van kleding tot onder
hun enkels slechts een
zonde is als zij dit doen
tijdens
het
gebed.
Anderen denken dat het
alleen een zonde is als
iemand het doet uit trots; zo niet, dan geloven zij dat er geen zonde in is. Hoe
dan ook, de bovengenoemde h’adieth en vele andere laten duidelijk zien dat
het dragen van kleding beneden de enkels (voor mannen) een ernstige zonde
is, ongeacht of betreffende kleding wordt gedragen uit gewoonte of uit
trots.]
16.) Een vrouw die haar hoofd niet bedekt met de khimaar en haar voeten
niet bedekt in salaah. (Zie ook het artikel http://uwkeuze.net/de-boodschapvan-de-hidjaab/.) De ‘awrah van de vrouw in de salaat is haar volledige
lichaam met uitzondering van haar handen en gezicht (zie al-Iqnaa‘ fi
Masaa’il al-Ijmaa’, van Ibn Qattaan, 1/121-123; al-Sharh al-Mumti’, 2/160 ff).
Noch is er enig kwaad geschied wanneer zij haar gezicht bedekt wanneer
(niet-mah’ram) mannen haar kunnen zien. [Mah’ram (ev.) – mah’aarim
(mv.): mannen die volgens de sharie’ah niet met een bepaalde vrouw mogen
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trouwen in verband met hun nauwe verwantschap. Een mah’ram is een man
waarbij een vrouw zich ongesluierd mag vertonen, de hand mee mag
schudden en mee mag reizen etc., zoals haar man, broer, vader en alle
andere mannen die genoemd zijn in soerat an-Noer (24), aayah 31.] Het is
verplicht voor haar om een khimaar te dragen wat een hoofdbedekking is
welke ook de boezem bedekt. Dit is in overeenstemming met de uitspraak
van de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) (Nederlandstalige
interpretatie): “Allah accepteert de salaat niet van de menstruerende vrouw
(d.w.z. een volwassen vrouw) tenzij ze een khimaar draagt.” [Overgeleverd
door Ah’mad en de verzamelaars van de zes meest authentieke boeken, met
uitzondering van an-Nasaa-ie, en het is authentiek (sah’ieh’) verklaard door
Ibn Khoezaymah en anderen.] Het is ook verplicht voor haar dat zij haar
voeten bedekt in overeenstemming met de h’adieth: “De volledige vrouw is
‘awrah.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie met een authentieke isnaad.) Tot
dezelfde betekenis behoort wat is overgeleverd door Maalik, Aboe Daawoed
en anderen, van Moh’ammed ibn Sa’ied ibn Qoenfoed van zijn moeder die
vroeg aan Oemm Salamah (moge Allah tevreden zijn met haar), de vrouw van
de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem), over in welk kledingstuk
een vrouw dient te bidden. Zij antwoordde: “Zij dient te bidden in een
khimaar en een volledig (bedekkend), wijde jurk die haar voeten bedekt.”
Met dezelfde betekenis is de h’adieth van Oemm Salamah: “Verlaag het met
een armlengte.”
17.) Het voorlangs lopen bij iemand die aan het bidden is, ongeacht of het de
imaam betreft of iemand die alleen bidt. Het is een zonde voor de persoon
die voorlangs iemand die aan het bidden is loopt. Als de persoon die bidt
geen soetrah heeft, dan dient men – als men deze persoon voorlangs wil
passeren – in te schatten waar zijn plek van soedjoed zal zijn zodat degene
die wil passeren achter dit punt kan passeren. [Het is dan de fout van degene
die bidt zonder soetrah (zie punt 18 in dit artikel).] Het is verhaald in de
verzamelingen van al-Boekhaarie en Moeslim door Aboe Djoehaym ibn
H’aarith (moge Allah tevreden zijn met hem), die zei: “Als degene die een
biddende persoon voorlangs passeert wist hoe serieus de zonde is voor hem
door dit te doen, dan zou het beter voor hem zijn om te wachten voor
veertig, vervolgens voor hem door te lopen.” [Veertig kan verwijzen naar
veertig dagen, maanden of zelfs jaren, en Allah weet het best – vert.]
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18.) Het nalaten om voor een soetrah (afscheiding) te bidden. De soetrah is
een voorwerp, zoals een muur of een stoel, waar je voor moet gaan staan om
te bidden. Elk voorwerp, zoals een pilaar of een tas, kan dienen als een
soetrah door het op de grond te plaatsen en er voor te gaan staan, met de
bedoeling dat niemand voor hem of haar door mag lopen terwijl deze
persoon in gebed is. De boodschapper van Allah ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie
wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Indien iemand van
jullie de salaat aan het verrichten is achter iets dat als soetrah dient, en
iemand probeert voor hem te passeren (tussen hem en de soetrah), dan
dient hij hem te duwen, en indien hij weigert, dient hij kracht tegen hem te
gebruiken omdat hij een satan is.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en
Moeslim.) Als iemand voor je langs wil lopen, kan dat, als hij maar aan de
buitenkant van de soetrah blijft. Een soetrah dient minimaal ± 30 cm hoog te
zijn. Als je in een groep bidt, dan is de soetrah van de imaam (de voorganger
in het gebed) jouw soetrah. De imaam moet dan wel zelf een soetrah voor
zich hebben.
19.) Het over mensen stappen tijdens de djoemoe’ah khoetbah
(vrijdagstoespraak). Degene die duwt of over de mensen heen stapt tijdens
de djoemoe’ah khoetbah, schaadt mensen doordat hij laat is voor de salaat,
in overeenstemming met de uitspraak van al-Moestafaa ( ﷺsalallaahoe
‘alayhie wa sellem) (Nederlandstalige interpretatie): “Ga zitten, want je hebt
schade veroorzaakt en (bent) laat gekomen.” (Overgeleverd door Ah’mad en
anderen.) Het passeren tussen andere mensen is verboden. Iemand die de
masdjid binnenkomt dient te zitten waar ruimte is, tenzij hij een aanzienlijke
open ruimte ziet waar hij dan naar toe dient te gaan en zitten. [Als men de
masdjid binnengaat voor salaat al-djoemoe’ah (het vrijdaggebed) – en elk
ander verplicht gebed – dient men te proberen in de voorste rij plaats te
nemen vanwege de belangrijkheid van die eerste rij (zie punt 45 in dit
artikel).]
20.) Het niet zeggen van takbieratoe l-ih’raam (de openingstakbier) als men
zich voegt bij de djamaa’ah terwijl de imaam in roekoe’ is. Dit is een zeer
grote fout aangezien takbieratoe l-ih’raam een pilaar (roekn) is van de salaat
[zonder is de salaat niet geldig] die uitgevoerd moet worden door degene die
bidt wanneer hij [recht] staat voor de salaat waarna hij zich begeeft in de
positie van de imaam in de buigende houding (roekoe’). Het verrichten van
takbier (al-ih’raam) en vervolgens een andere takbier voor het gaan in
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roekoe’ is completer en beter. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met
hem) verhaalde: “De boodschapper van Allah ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa
sellem) verrichtte takbier wanneer hij stond voor de salaat en verrichtte
vervolgens takbier voor het buigen.”
Het zeggen van takbieratoe l-ih’raam in de roekoe’-houding is ook incorrect.
Sommigen die te laat in de masdjid komen en zich aansluiten bij het gebed
dat al bezig is, haasten zich om dezelfde houding aan te nemen (om de rak’ah
niet te missen), en terwijl ze in de roekoe’-houding staan zeggen ze
takbieratoe l-ih’raam: de allereerste takbier (Allaahoe Akbar) waarmee je het
gebed begint, uit angst om die rak’ah te missen. Takbieratoe l-ih’raam moet
echter uitgesproken worden wanneer je rechtop staat.
21.) Het niet volgen van de imaam (door naar dezelfde positie te gaan)
wanneer men laat komt en de imaam zit of is in soedjoed. Het geniet zeker
de voorkeur en is aan de veiligste kant dat een persoon, wanneer hij de
masdjid binnenkomt, zich meteen voegt bij de imaam in welke positie dan
ook hij zich bevindt, hetzij in soedjoed of anders. Het is overgeleverd door
Aboe Daawoed en anderen met een authentieke isnaad dat de boodschapper
van Allah ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft
(Nederlandstalige interpretatie): “Als jullie tot de salaat komen en wij maken
soedjoed, maken jullie ook soedjoed.”
Als een aanbidder de sadjdah uitstelt (door te blijven staan en te wachten
totdat de imaam weer opstaat) heeft hij in feite zichzelf weerhouden om een
daad van aanbidding te verrichten waarvan Allah houdt. ‘Aliy ibn Abie Taalib
en Moe’aadz ibn Djabal (moge Allah tevreden zijn met hen) gaven beide aan:
“Als iemand van jullie tot de salaat komt en de imaam is in een positie, doe
dan wat de imaam aan het doen is.” [Dit is overgeleverd door at-Tirmidzie
met een zwakke isnaad, maar het is in overeenstemming met de voorgaande
h’adieth. Het wordt ook versterkt door een overlevering verzameld door
Aboe Daawoed van Moe’aadz (moge Allah tevreden zijn met hem): “Ik zag
hem (de imaam) nooit in een positie of ik was ook in die positie.” De
boodschapper van Allah ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei
(Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Moe’aadz heeft een daad verricht
die ook goed is voor jullie, dus doe hetzelfde.”]
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22.) Jezelf bezighouden met zaken die je afleiden van de salaat. Dit is bewijs
of aanwijzing van een voorkeur voor het wereldse leven boven die van het
Hiernamaals, van het volgen van nutteloze begeerten en het te druk zijn om
Allah de Verhevene te gehoorzamen. Dit is werkelijk vernietiging en een
slecht resultaat voor eenieder die dit doet. Allah de Almachtige zegt
(Nederlandstalige interpretatie): “O jullie die geloven! Laat jullie bezittingen
en jullie kinderen jullie niet afleiden van het gedenken van Allah. En wie dat
doen: zij zijn degenen die de verliezers zijn.” [Soerat al-Moenaafiqoen (63),
aayah 9.]
En Hij zegt, de gelovigen prijzend (Nederlandstalige interpretatie): “Mannen
die niet door handel noch verkoop afgeleid worden van het gedenken van
Allah en het onderhouden van as-salaah (het gebed)…” [Soerat an-Noer (24),
aayah 37.]
Volledig in beslag genomen worden door enige daad ten koste van de salaat
of wat leidt tot onachtzaamheid of luiheid aangaande het gebed, zoals het
laat naar bed gaan, de voorkeur geven aan een spannende film of
voetbalwedstrijd etc., is niet toegestaan omdat alles wat leidt tot h’araam is
zelf h’araam. En Allah is Degene Die leidt naar het rechte pad.
23.) Het spelen met je kleding of horloge etc. Dit is een daad die de khoeshoe’
tenietdoet. Het bewijs voor khoeshoe’ is al gegeven bij punt 5. De
boodschapper van Allah ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) verbood het
wrijven van kiezelsteentjes tijdens de salaah vanwege het negatieve effect op
de khoeshoe’, toen hij  ﷺzei (Nederlandstalige interpretatie): “Als iemand
van jullie het gebed verricht, laat hem dan niet met kiezelsteentjes wrijven
[de moskee van de profeet  ﷺhad geen tapijt], want genade is in zijn
richting (d.w.z. door het gebed te verrichten wordt hij omvangen door de
genade, en het zich bezig houden met andere zaken dan het gebed
vermindert de genade).” (Ah’mad en de zes verzamelaars van h’adieth, met
een authentieke isnaad.)
Een persoon kan het spelen dermate vermeerderen tot het punt van
buitensporige beweging welke buiten de salaat valt en het daardoor ongeldig
maakt.
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24.) Het sluiten van de ogen zonder reden. Dit is een ongewenste (makroeh)
daad zoals Ibn al-Qayyim (moge Allah hem genadig zijn) noemde: “Het sluiten
van de ogen behoorde niet tot de leiding van de rasoel [boodschapper ﷺ
(salallaahoe ‘alayhie wa sellem)].” Hij zei ook: “De geleerden van fiqh
verschilden van mening over de afschuwelijkheid ervan. Imaam Ah’mad en
anderen achtten het afschuwelijk en zij zeiden dat het behoorde tot de
gewoonten van de joden. Maar een groep van hen bepaalde het toegestaan
zonder enige afschuwelijkheid en zij zeiden dat het inderdaad een manier is
om khoeshoe’ te bereiken wat de zin, het hart en het doel is van de salaat.”
“Het meest correct is dat als het open houden van de ogen geen nadelig
effect heeft op de khoeshoe’ dan heeft het de voorkeur om de ogen open te
houden. Maar als er versieringen, decoraties etc. rondom de aanbidder of
tussen hem en de qiblah zijn tot het punt van afleiding, dan is er absoluut
geen bezwaar om de ogen te sluiten. Werkelijk, de verklaring dat dit
wenselijk (moestah’ab) is, is in dit geval dichter bij de zin van de wet en zijn
doelen dan de verklaring dat het ongewenst is. En Allah weet het best.”
(Uiteraard dient men te streven om te bidden in een omgeving zonder
afleiding waar men het gebed op de beste manier kan verrichten.)
25.) Eten en drinken of lachen in de salaah, aldus het ongeldig maken. Er is
betreffende eten en drinken een consensus (idjmaa’). Ibn al-Moendzir gaf
aan: “De geleerden (ahloe l-‘ilm) zijn in overeenstemming dat het verboden is
voor degene die aan het bidden is om te eten en te drinken. Er is ook
overeenstemming onder hen dat het opzettelijk eten en drinken noopt tot
herhaling van de salaat.” Ibn al-Moendzir leverde ook over dat de salaat
ongeldig wordt door lachen.
26.) Je stem tijdens het reciteren dermate verheffen dat andere aanwezigen
gestoord worden. Het is aanbevolen (moestah’ab) dat je jezelf hoort, maar
niet tot het punt dat je iemand die de Qor-aan aan het reciteren is of de
salaat aan het verrichten is stoort. Al-Boekhaarie en Moeslim leverden beide
over van ‘Imraan ibn H’oesayn (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de
boodschapper van Allah ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) ad-dhzohr bad
en er was een man die achter hem “sabbih’i sma rabbika l-a’laa” reciteerde.
[Dit is soerat al-A’laa (87), welke begint met sabbih’i sma rabbika l-a’laa –
verheerlijk de Naam van jouw Heer (Allah), al-A’laa (de Allerhoogste).] Toen
hij  ﷺklaar was, zei hij (Nederlandstalige interpretatie): “Wie van jullie was
aan het reciteren” of “wie was de reciteerder?” De man zei: “Ik.” Dus zei hij
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( ﷺtegen hem): “Ik dacht dat sommige van jullie met mij aan het
redetwisten waren hierin.” De geleerden geven aan dat de betekenis van
deze woorden een afkeuring van de daad is. Ibn Taymiyyah (moge Allah hem
genadig zijn) gaf aan: “Eenieder die de Qor-aan aan het reciteren is en de
mensen bidden vrijwillige gebeden, dan is het niet correct voor hem om
hardop te reciteren waardoor hij hen stoort, omdat de profeet ﷺ
(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) enkele van zijn metgezellen verliet die assah’ar (’s nachts) aan het bidden waren en hij zei (Nederlandstalige
interpretatie): “O mensen! Eenieder van jullie zoekt verlossing van zijn Rabb.
Overweldig daarom elkaar niet met jullie recitatie.”
27.) Het dringen tussen degenen die aan het bidden zijn. Dit is een vorm van
verbod op het veroorzaken van schade. Het is belangrijk dat de biddende
persoon bidt op een plaats waar de ruimte eindigt (d.w.z. loop niet tussen de
mensen door), tenzij hij een opening ziet die voldoende voor hem is om te
passeren, en dan is het niet erg. Maar het veroorzaken van schade, vooral op
yawm al-djoemoe’ah (vrijdag), is in het algemeen verboden. De profeet ﷺ
(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei over degenen die door de gebedsrijen
heen lopen (Nederlandstalige interpretatie): “Ga zitten, want je hebt schade
berokkend en bent laat gekomen.”
28.) Het niet recht maken en sluiten van de rijen. Allah de Verhevene heeft
opgedragen dat de salaat correct uitgevoerd dient te worden, zeggende: “En
verricht (aqiemoe) de salaat (op de beste manier).” De profeet ﷺ
(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft evenzo aangegeven (Nederlandstalige
interpretatie): “Maak jullie rijen recht, want waarlijk, het recht maken van de
rijen is een onderdeel van correcte uitvoering van salaat (iqaami s-salaat).”
(Al-Boekhaarie en Moeslim, van Anas – moge Allah tevreden zijn met hem.)
Al-Boekhaarie leverde ook over van an-Noe’maan ibn Bashier (moge Allah
tevreden zijn met hem): “Maak jullie rijen recht, of Allah zal oppositie tussen
jullie harten veroorzaken.” Het bevel om de rijen recht te maken en zorg te
dragen om dit te doen, is genoemd in een aantal ah’aadieth. De profeet ﷺ
(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft ons bevolen (Nederlandstalige
interpretatie): “Maak de rijen recht, de schouders gelijk en laat geen ruimte
over, want shaytaan passeert er door.”
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29.) De soedjoed niet op zeven ‘ledematen’ verrichten (d.w.z. het voorhoofd
samen met de neus, beide handpalmen (waarbij de vingers tegen elkaar
geplaatst dienen te worden en richting de qiblah dienen te wijzen), beide
knieën en de tenen van beide voeten. ‘Abbaas ibn ‘Aboe l-Moettalib (moge
Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat hij de boodschapper van Allah
( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft horen zeggen (Nederlandstalige
interpretatie): “Als de dienaar neerknielt, dan dienen zeven lichaamsdelen
met hem neer te knielen: zijn gezicht, handen, twee knieën en zijn twee
voeten.” (Overgeleverd door Moeslim. Ook toegeschreven aan al-Madjd in alMoentaqaa, al-Moezzie en overgeleverd door anderen.) Ibn ‘Abbaas (moge
Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De profeet  ﷺheeft gezegd
(Nederlandstalige interpretatie): ‘Ik ben bevolen om op zeven “botten”
(d.w.z. lichaamsdelen) te knielen: op het voorhoofd – en hij wees naar zijn
neus – beide handen, beide knieën en beide voeten.’”
Er zijn sommige mensen die niet knielen op zowel hun voorhoofd als hun
neus, of die hun voeten optillen, of die niet hun beide handpalmen op de
grond drukken; dit alles is in strijd met wat bevolen is. (Zie de afbeelding bij
punt 14.) Je dient dus b.v. je voeten niet van de grond te verheffen tijdens
soedjoed. Dus degene die bidt is bevolen om te bidden met de twee voeten
de grond aanrakend, en de juiste manier om dit te doen is dat de tenen
richting de qiblah wijzen. Beide voeten dienen de grond te raken en als
iemand een van hen optilt dan is zijn sadjdah (neerknieling) incorrect als hij
dit blijft doen tijdens de hele neerknieling.
30.) Het plaatsen van de rechterhand op de linkerhand en het optillen tot de
nek (of laten zakken tot de buiknavel). Dit is in tegenspraak met de Soennah
omdat de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) zijn rechterhand op
zijn linkerhand op zijn borst plaatste. Dit staat in een h’adieth van H’asan via
verschillende zwakke overleveringen die elkaar versterken. De Soennah is ook
om de handen op het midden van de borst of op het hart te plaatsen omdat
het hart in de borst is, zoals Allah Ta’aalaa aangeeft (Nederlandstalige
interpretatie): “…maar de harten die in de borstkassen zijn zijn blind
(onontvankelijk voor de waarheid) (#4).” [Soerat al-H’adj (22), aayah 46.]
<<<(#4) Noot vertaler: aangezien het hart wordt beschouwd als het centrum
van emoties, gevoelens en van geestelijke en morele kwaliteiten, zijn deze
woorden gebruikt om te doelen op het feit dat hun onverbeterlijkheid hen
ervan weerhoudt te voelen en verstandig en weldoordacht te handelen.>>>
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Men kan de handen op elkaar plaatsen (de rechter op de linker), of men kan
de linker pols pakken met de rechter hand, of men kan de rechter hand op de
helft van de linker arm plaatsen. Deze drie posities zijn in overeenstemming
met de Soennah, andere posities dienen vermeden te worden.
[Ook incorrect is het plaatsen van de handen op of onder de buiknavel omdat
er geen bewijs is in de authentieke Soennah voor dit gebruik.]
31.) Het opheffen van de handen (tijdens de takbier) wanneer men naar
soedjoed gaat of wanneer men na soedjoed weer opstaat. Het is een fout om
de handen op te tillen ter hoogte van de nek en dit contrasteert met de
Soennah. Wat aan ‘Aliy (moge Allah tevreden zijn met hem) toegeschreven is
betreffende de uitleg van het vers (Nederlandstalige interpretatie): “Dus bid
tot jouw Heer en slacht offerdieren (alleen voor Hem)” [soerat al-Kawthar
(108), aayah 3] [wanh’ar – waarin het werkwoord geïnterpreteerd is als
verwijzend naar de nek (an-nah’r)] is zwak en kan niet als bewijs gebruikt
worden.
32.) Het opheffen van de handen op het moment van soedjoed of wanneer
men uit soedjoed komt. Dit is niet in overeenstemming met de algemeen
bekende Soennah welke overgeleverd is door de meeste metgezellen (moge
Allah tevreden zijn met hem) die verhaalden over het opheffen van de
handen. De student van (sharie’ah) kennis dient zich te houden aan de
algemeen bekende Soennah ondanks dat hij mogelijkerwijs gelooft dat een
bepaalde handeling van de Soennah meer correct is terwijl deze echter in
tegenspraak is met de handeling van de generaliteit van de geleerden. De
imaam van de mensen dient te doen wat bekend is, want wat gebruikelijk en
algemeen bekend is als de Soennah waarop de meerderheid van de
geleerden hun handelingen baseren, is voldoende en toereikend.
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33.) Gehaastheid van sommige a-immah (imams) in de salaat en gebrek aan
kalmte in het gebed, waardoor zij de volgelingen niet de kans geven om kalm
te zijn in hun salaat of geen tijd geven om al-Faatih’ah te reciteren, vooral in
de laatste rak’ah. De imaam is verantwoordelijk voor de goede kwaliteit van
de salaat omdat hij gevolgd wordt. Het is daarom zijn plicht om de Soennah
te volgen. En kalmte is een pilaar (roekn) die de imaam meer verplicht is om
toe te passen vanwege het feit dat hij gevolgd wordt. Evenzo is het reciteren
van al-Faatih’ah een roekn waarvoor de volgelingen in de salaat genoeg tijd
moeten krijgen om te verrichten. We hebben het bewijs voor de verplichting
van kalmte (toma-enienah) en het reciteren van al-Faatih’ah al gegeven in
respectievelijk punt 4 en 9.
34.) Onachtzaamheid betreffende het leren van de regels aangaande de
salaat. Dit is iets wat elke moslim zou moeten mijden. Er is geen twijfel dat
de salaat de grootste der islamitische pilaren is welke lichamelijke en
geestelijke inspanning vereist. Allah de Verhevene beveelt de verrichting
ervan – “aqimi s-salaat (verricht het gebed)” – in meer dan zeventig aayaat.
Het is onmogelijk om het te verrichten zonder kennis over de fundamenten
ervan, of zonder te weten hoe de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa
sellem) de salaat verrichtte. (Zie het hoofdstuk “Samenvatting van de
beschrijving van het gebed van de profeet  ”ﷺin dit e-boek.) Er is geen
ruimte voor onwetendheid betreffende de regels, verplichtingen en
essentiële onderdelen van de salaat, en betreffende de regels voor het
goedmaken van fouten in het gebed enzovoort. Het is fardh (verplicht) om
deze zaken te weten en een gebrek aan kennis over deze zaken is een reden
dat een moslim zich niet bewust is welke dingen zijn gebed ongeldig of
gebrekkig kunnen maken. En Allah is de Gids en Verschaffer van succes.
35.) Achteloosheid betreffende het reciteren van al-Faatih’ah en het
reciteren ervan zonder correcte uitspraak, zoals het zeggen van al-‘aalimien
in plaats van al-‘aalamien, ahdinaa in plaats van ihdinaa, an’amtoe in plaats
van an’amta enzovoort. Deze en soortgelijke fouten behoren tot taalkundige
fouten die vermeden dienen te worden en niemand die de salaat leidt dient
ze te maken. Sommige fouten kunnen onmogelijke betekenissen bevatten
zoals wanneer men de “t” (taa-e) in “an’amta” als “dh” (dhaad) uitspreekt
waardoor de salaat ongeldig kan worden!
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36.) Het knakken van de vingers tijdens de salaat. Dit behoort tot de
verafschuwde gewoonten tijdens de salaat en is aldus verboden. Wat betreft
het knakken van de vingers over het algemeen, Ibn Abie Shaybah verhaalde
in een overlevering met een goede isnaad, van Shoe’bah Mawlaa ibn
‘Abbaas, dat hij zei: “Ik bad naast Ibn ‘Abbaas en ik knakte mijn vingers. Toen
ik klaar was met mijn salaat, zei hij: ‘Moge jij jouw moeder verliezen! Jij knakt
jouw vingers terwijl je in salaat bent?'” Het verbod op het knakken van de
vingers – in het algemeen – is overgeleverd in een marfoe’ h’adieth van ‘Aliy
(moge Allah tevreden zijn met hem) in de verzameling van Ibn Maadjah, maar
deze is zwak (dha’ief) en op zichzelf niet voldoende (ghayroe moendjabir).
37.) Het in elkaar strengelen van de vingers (at-tashbiek) tijdens of voor de
salaat. Dit behoort ook tot de verafschuwde zaken. Ka’ab ibn ‘Oedjrah (moge
Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “Ik hoorde de boodschapper van
Allah ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) zeggen (Nederlandstalige
interpretatie): ‘Als iemand van jullie woedhoe-e verricht, vervolgens naar de
masdjid gaat voor salaat, laat hem dan niet zijn handen ineenvouwen, want
waarlijk, hij is in de salaat.’” (Overgeleverd door Ah’med, Aboe Daawoed, atTirmidzie.) Met enig verschil met betrekking tot de keten ervan, leverden adDaarimie, al-Haakim en anderen van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden
zijn met hem) over in een marfoe’ h’adieth (Nederlandstalige interpretatie):
“Als iemand van jullie in zijn huis woedhoe-e verricht en vervolgens naar de
masdjid gaat, hij is in salaat totdat hij terugkeert. Doe daarom niet zoals dit –
en hij strengelde zijn vingers ineen.” Er zijn andere ah’aadieth die elkaar
ondersteunen in deze kwestie betreffende tashbiek.
38.) Iemand als imaam de salaat laten leiden terwijl het niet zijn plaats is om
te doen en er anderen zijn die er meer recht op hebben. Dit is in strijd met
het beoogde doel betreffende het hebben van een imaam (al-imaamah),
namelijk het zijn van een voorbeeld om te volgen (al-iqditaa-e). Het is
noodzakelijk dat de imaam een goed begrip betreffende de dien (religie)
heeft en dat hij in staat is om de Qor-aan correct te reciteren (met de juiste
tadjwied – recitatieregels), dit in overeenstemming met de uitspraak van de
profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) (Nederlandstalige
interpretatie): “De imaam van een volk dient degene te zijn die het beste de
Qor-aan reciteert…” (Overgeleverd door Moeslim, van Aboe Mas’oed alAnsaarie – moge Allah tevreden zijn met hem.) De geleerden hebben bepaald
dat men niet iemand als imaam moet laten optreden wiens recitatie niet
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goed is, of die openlijk zondigheid vertoont, of die een oneerbiedwaardig
uiterlijk heeft, of die een vernieuwer is [moebtadi’: iemand die bid’ah
(innovatie) introduceert], of iemand die corrupt is of zoals hen. Als een
dergelijke persoon toch naar voren wordt gebracht (om als imaam de salaat
te leiden) is het gebed van de volgelingen toch correct. (Men dient hier niet
openlijk bezwaar op te maken om fitnah te voorkomen, maar adviseer
degene die zo’n persoon als imaam laat optreden persoonlijk met juist
onderricht.)
39.) Onjuiste recitatie van de Qor-aan. Dit is een openlijk gebrek, en het recht
van de Qor-aan is dat het correct en zonder afwijking gelezen wordt en dat
de moslim zich inspant om zijn recitatie te verbeteren en er in uit te blinken.
Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…en draag de Qoraan voor, tartiel (nauwkeurig, met de juiste zorgvuldige toon).” [Soerat alMoezzammil (73), aayah 4.] Allah Ta’aalaa zegt ook (Nederlandstalige
interpretatie): “Nadat Wij hem gereciteerd hebben aan jou [O Moh’ammed,
via de engel Djibriel (Gabriël)], volg dan zijn recitatie.” [Soerat al-Qiyaamah
(75), aayah 18.] Dit betekent; recitatie zoals het hoort volgens de Arabische
taal, met duidelijkheid en vrij van vervorming. In het verlengde ligt de
superioriteit van degene die zijn intentie reinigt, zoals is verhaald door ‘Aaieshah (moge Allah tevreden zijn met haar), die zei: “De boodschapper van
Allah ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige
interpretatie): ‘Degene die bekwaam is met de Qor-aan zal zijn met de
schrijvers (engelen), eerzaam en gehoorzaam. Terwijl degene die de Qor-aan
onzeker reciteert en moeilijkheid ondervindt (terwijl hij zich inspant om het
correct te reciteren) krijgt een dubbele beloning.’” (Matafaqoen ‘alayh.)
40.) Mannen die achter vrouwen bidden in de Masdjid al-H’aram in Mekkah.
Het verrichten van deze handeling aldaar of elders is een verafschuwde daad
in de salaat. Het behoort tot de Soennah dat de rijen van de vrouwen zich
achter de rijen van de mannen bevinden. De salaat van een man achter een
vrouw kan reden zijn voor het totaal geen khoeshoe’ (concentratie en
nederigheid in het gebed) hebben en het kan verstoring in de salaat
veroorzaken door te kijken (naar de vrouw) of andersom. Een man dient zich
daarom nooit achter een vrouw op te stellen voor het gebed. Dit is echter
geen probleem als dit geschiedt uit noodzaak, zoals het niet missen van
salaatoe l-‘ied (het ‘ied-gebed), of salaatoe l-djoemoe’ah (vrijdaggebed), of
het gezamenlijke gebed en andere vergelijkbare situaties (die het onmogelijk
93 | w w w . u w k e u z e . n e t

Gids tot een goed gebed

50 Veelvoorkomende fouten in het gebed.

maken om de voorste rijen van de mannen te bereiken). Een groep van de
geleerden heeft aangegeven: “De H’aram van Mekkah is een uitzondering.”
Ondermeer sheikh ‘Abdoe l-‘Aziez ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn)
was deze mening toebedeeld.
41.) Vrouwen die opgedirkt en geparfumeerd naar de moskee gaan. Dit is een
van de openlijke kwaadaardigheden die we vooral tijdens de Ramadhaan en
‘ied – maar ook daarbuiten – zien. De vrouw verlaat haar huis om haar Heer
te aanbidden, niet om de schoonheid van haar kleding te laten zien!
Misschien zien mannen haar en kijken zij haar na, waardoor zij zondig is en zij
de beloning voor haar daad misloopt of verliest. De profeet ( ﷺsalallaahoe
‘alayhie wa sellem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Laat geen vrouw die
geparfumeerd is de ‘ishaa-e (het laatste gebed van de dag) met ons
bijwonen.” (Moeslim.) Imaam Ah’mad leverde over, alsook Aboe Daawoed,
met een authentieke keten van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn
met hem) dat de profeet  ﷺgezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie):
“Ontzeg de dienaressen van Allah de huizen van Allah (de moskeeën) niet en
laat hen tafilaat naar buiten gaan.” De betekenis van het woord tafilaat is:
niet opgedirkt met versieringen, noch geparfumeerd.
<<<Noot vertaler: het dragen van parfum door een vrouw als zij naar buiten
gaat of langs niet-mah’ram mannen komt is een gedraging die tegenwoordig
wijdverspreid is, ondanks de afschrikwekkende waarschuwing van de profeet
( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem), die zei (Nederlandstalige interpretatie):
“Elke vrouw die parfum opdoet en dan naar buiten gaat en langs een groep
mensen (mannen) passeert zodat zij haar geur kunnen ruiken is een zaaniyah
(een vrouw die overspel pleegt).” (Overgeleverd door imaam Ah’mad, 4/418;
zie ook Sah’ieh’ al-Djaamie’, 105.) Sommige vrouwen zijn zeer onverschillig
jegens dit gegeven en nemen de zaak te licht op, vooral tegenover
chauffeurs, winkeliers, schoolportiers etc., ook al vermeldt de sharie’ah zeer
strikt dat de vrouw die parfum draagt zichzelf moet wassen, zoals iemand
dient te doen die in een staat van onreinheid (djanaabah) dient te doen, als
ze naar de moskee wil gaan. De profeet  ﷺheeft gezegd (Nederlandstalige
interpretatie): “Elke vrouw die parfum draagt en dan naar de moskee gaat,
zodat de geur (van haar parfum) kan worden waargenomen, haar gebeden
zullen niet worden aanvaard totdat ze de ghoesl (grote wassing) doet, zoals
de ghoesl moet worden gedaan in staat van djanaabah (onreinheid, zoals bij
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menstruatie en na gemeenschap).” (Overgeleverd door imaam Ah’mad,
2/444; zie ook Sah’ieh’ al-Djaamie’, 2703.)]
42.) Het eten van b.v. knoflook en uien (sterk ruikend voedsel) voordat je
naar het gezamenlijke gebed gaat. De engelen en de mensen die aan het
bidden zijn, hebben last van de vieze (sterke) geur. Mannen kunnen daarom
zelfs beter parfum opdoen, als ze het hebben, voordat ze naar de masdjid
gaan, en iedere moslim zou het eten van voedsel dat een sterke geur heeft
achterwege moeten laten wanneer zij het gezamenlijk gebed willen
verrichten. Djaabir (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de
profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei (Nederlandstalige
interpretatie): “Degene die ui, knoflook of prei eet, laat hem niet in de buurt
van onze moskee komen; de engelen hebben last van datgene waar de mens
last van heeft.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)
43.) Naar de masdjid (moskee) rennen of snel lopen uit angst om een deel
van het gebed te missen. Dit kan storend zijn voor degenen die zich reeds in
het gebed bevinden. De boodschapper van Allah ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie
wa sellem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Als het gebed begonnen is,
loop niet snel om je aan te sluiten. Nader het gebed kalm; sluit je vervolgens
aan bij dat gedeelte waar zij mee bezig zijn, en maak jouw gebed af door aan
het eind datgene te bidden wat je hebt gemist.” (Overgeleverd door alBoekhaarie en Moeslim.)

44.) Het niet of niet goed opheffen van de handen bij de takbier al-ih’raam,
vóór en na de roekoe’-houding en bij het opstaan voor de derde rak’ah.
‘Abdoellaah ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) zei: “Ik
zag de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) zijn handen opheffen tot
op schouderhoogte; bij het begin van het gebed, voor het buigen naar de
roekoe’-houding en wanneer hij weer rechtop ging staan.”
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45.) Tijdens het gezamenlijke gebed met tegenzin staan in de voorste rij.
Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de
boodschapper van Allah ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei
(Nederlandstalige interpretatie): “Als de mensen de waarde van de adzaan
(oproep tot het gebed) en (het staan in) de eerste rij (direct achter de imaam)
zouden weten, dan zouden zij niets anders weten dan te loten om dit
voorrecht te verkrijgen. Wanneer zij de waarde zouden weten van het zo
vroeg mogelijk naar het gebed komen, zouden zij met elkaar wedijveren in
het erheen haasten; en als zij de waarde wisten van de avond- en
ochtendgebeden dan zouden zij komen, al moesten zij kruipen.”
(Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)
46.) Het zitten in een tawarroek houding
in de laatste rak’ah van het fadjr en aldjoemoe’ah gebed. Het is prijzenswaardig
om in de tawarroek-houding te gaan
zitten, alleen in de laatste rak’ah van het
dhzohr, ‘asr, maghrib en ‘ishaa-e gebed.
Tawarroek is beschreven in Sah’ieh’ alBoekhaarie als het rusten van het
lichaam, tijdens het zitten, op het linker
dijbeen met de linkervoet onder het
rechterbeen, terwijl de rechtervoet rechtop staat; het lichaam wordt
ondersteund door de linkerhand die de linkerknie vasthoudt.
47.) Je hoofd overmatig naar beneden buigen of omhoog drukken, alsook
overmatig je rug buigen in de roekoe’– en sadjdah-houding. Het hoofd moet
in een normale positie gehouden worden, terwijl de rug recht moet zijn
tijdens de roekoe’-houding om met de benen een rechte hoek te vormen.
Steek je armen naar de zijkant in de roekoe’– en de sadjdah-houding (mits dit
mogelijk is tijdens de gezamenlijke gebeden) en druk je buik naar je dijbenen
in soedjoed, zodat je rug recht is. De boodschapper van Allah ﷺ
(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige
interpretatie): “Laat niemand van jullie zich ondersteunen door zijn onderarm
(in de soedjoed) zoals honden doen.” (Zie punt 14 in dit artikel.) De
boodschapper van Allah  ﷺhield zijn armen weg van zijn lichaam tijdens de
roekoe’ en soedjoed, zodat het wit van zijn oksels zichtbaar was.
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48.) Het opheffen van de handen voor doe’aa-e meteen na het gebed, of
weggaan meteen na de tesliem (het twee keer zeggen van as-salaamoe
‘alaykoem wa rah’matoellaah, naar rechts en links, ter afsluiting van het
gebed). Dit werd niet gepraktiseerd door de boodschapper van Allah ﷺ
(salallaahoe ‘alayhie wa sellem). Het is Soennah om meteen na het gebed te
beginnen met dzikr. De beste manieren (voor de smeekbedes) zijn die
smeekbedes die authentiek overgeleverd zijn van de profeet ﷺ. Het was
de gewoonte van de profeet  ﷺom na het gebed eenmaal Allaahoe Akbar
(Allah is de Grootste) te zeggen, dan drie maal astaghfiroellaah (ik vraag Allah
om mij te vergeven). Hierna zijn er vele smeekbedes of dzikr mogelijk.
Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de
boodschapper van Allah ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft
(Nederlandstalige interpretatie): “Wie meteen na de salaat 33 maal de
woorden soebh’aana llaah zegt, en 33 maal de woorden al-h’amdoelillaah,
en 33 maal de woorden Allaahoe Akbar, en om het honderdtal vol te maken
zegt laa ilaaha illa llaah, wah’dahoe laa sharieka lah, lahoe l-moelkoe wa
lahoe l-h’amd, wa hoewa ‘alaa koellie shay-in qadier [er is geen god die het
recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, alleen, Die geen partners
heeft, aan Hem behoort het Koninkrijk en alle lofprijzingen toe en Hij heeft
macht over alle zaken], zal al zijn fouten vergeven zien worden, al zijn deze
als het schuim van de zee.” (Overgeleverd door Moeslim.) Andere
authentieke dzikr en doe’aa-e zijn ook mogelijk. (Zie het boekje Citadel van
de moslim, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah – www.momtazah.net.)
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49.) Het per se willen bidden op een gebedskleedje omdat men denkt dat het
essentieel is dat men iets moet hebben om op te bidden. Het is helemaal niet
nodig om op een gebedskleed te bidden, zolang de omgeving waar je het
gebed wilt verrichten maar schoon is. Het bidden op tapijten is echter wel
toegestaan. Al-Boekhaarie en Moeslim leverden over dat Maymoenah (moge
Allah tevreden zijn met haar) zei: “De boodschapper van Allah ﷺ
(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) bad op een khoemrah.”
Een khoemrah is een kleine mat, gemaakt van palmbladeren, dat groot
genoeg is voor het gezicht waarop de aanbidder kan neerknielen om zich te
beschermen tegen hitte, kou of de grond.
Al-Khattaabie was van mening dat de khoemrah groter mag zijn dan dat, en
hij citeerde als bewijs de overlevering die is overgeleverd door Aboe
Daawoed op het gezag van Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem),
die zei: “Een muis kwam en begon het kousje van de lamp te verslepen en
gooide het voor de boodschapper van Allah ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa
sellem) op de khoemrah, waar hij op zat, en het verbrandde een oppervlakte
ter grootte van een dirham…” (Deze h’adieth is als sah’ieh’ geclassificeerd
door sheikh al-Albaanie in Sah’ieh’ Abie Daawoed, 4369.) Er staat in ‘Awn alMa’boed: “Dit toont duidelijk aan dat het woord khoemrah kan duiden op
een grote mat. Dit is ook verklaard in al-Nihaayah. Zie Fath’ al-Baarie, 333.
Al-Shawkaanie zei: “Deze toont aan dat er niets verkeerd is met het bidden
op een mat, ongeacht of het gemaakt is van tapijt, palmboombladeren of iets
anders, of het klein of groot is, omdat het bewezen is dat de profeet ﷺ
(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) bad op matten, tapijten en dierenhuiden.
Maar er zijn enkele redenen waarom het niet toegestaan kan zijn om op
tapijten en soortgelijke zaken te bidden. Bijvoorbeeld:
1 – Als het tapijt afbeeldingen van levende wezens bevat; in dit geval is het
h’araam (verboden) om dit tapijt te bezitten en de afbeeldingen dienen
uitgewist te worden.
2 – Als het tapijt decoraties of patronen bevat die de aandacht van degene
die erop bidt kunnen trekken en hem afleiden van zijn gebed; het bidden op
zulke tapijten is makroeh (afkeurenswaardig). Degenen die verantwoordelijk
zijn voor het inrichten van een masdjid dienen ervoor te zorgen dat zij een
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tapijt kiezen dat geen drukke patronen en dergelijke bevat zodat het tapijt de
gelovigen niet zal afleiden tijdens het gebed. Moskeeën zijn bedoeld om Allah
de Verhevene te aanbidden en dit dient met een goede concentratie en
nederigheid (khoeshoe’) te gebeuren (zie punt 5 van dit artikel). In een ruimte
waar men bidt dienen geen zaken aanwezig te zijn die de aanbidder kunnen
afleiden, waardoor zijn gebed en aanbidding zo perfect mogelijk kunnen zijn,
hopend op een grotere beloning.
3 – Als men bidt op een tapijt om te voorkomen dat men bidt op de grond. In
een h’adieth, overgeleverd door al-Boekhaarie, verhaald door Aboe Sa’ied alKhoedrie (moge Allah tevreden zijn met hem), lezen we dat de profeet ﷺ
(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) neerknielde met zijn gezicht in modder en
water totdat de sah’aabah (metgezellen – moge Allah tevreden zijn met hen)
de tekenen van modder op het topje van zijn neus en zijn gezicht zagen.
Volgens een h’adieth overgeleverd door Moeslim: “En zijn gezicht was bedekt
met modder en water.” Dit toont de nederigheid van de profeet ﷺ
(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) aan, aangezien hij bad in water en modder,
en hij gaf geen bevel om iets te brengen waarop hij kon neerknielen.
4 – Als het bidden op een tapijt gedaan wordt om te voorkomen dat men bidt
op een tapijt dat voor iedereen is uitgespreid (bijvoorbeeld in een masdjid),
of als een persoon dat doet om zich aan de veilige kant te bevinden omdat er
enige onreinheid (nadjaasah) op de grond aanwezig kan zijn. Shaykh alIslaam Ibn Taymiyyah zei: “Met betrekking tot degenen die lijden aan
extreme weswesah (influisteringen van de shaytaan), zij bidden niet op de
grond of op de tapijten die voor iedereen op de grond zijn uitgespreid, maar
zij bidden op een matje of iets dergelijks…” (Madjmoe’ al-Fataawa, 22/177.)
5 – Als iemand op een matje wil bidden omdat hij denkt dat het essentieel is
om een matje te bezitten voor het gebed en dat hij iets moet hebben om op
te bidden ongeacht of hij in de masdjid of gewoon thuis is. Vele mensen
bidden alleen op een matje, zelfs als hun huis vloerbedekking heeft. Shaykh
al-Islaam Ibn Taymiyyah (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Bidden op
matjes, in de zin dat de aanbidder hierop aandringt, dit behoorde niet tot de
manieren van de selef, noch tot die van de moehaadjirien en ansaar, noch
van degenen in de tijd van de boodschapper van Allah ( ﷺsalallaahoe
‘alayhie wa sellem). Zij baden op de grond in zijn masdjid en niemand van
hen had een mat dat uitsluitend voor het bidden bestemd was. Er is verhaald
99 | w w w . u w k e u z e . n e t

Gids tot een goed gebed

50 Veelvoorkomende fouten in het gebed.

dat toen ‘Abdoe r-Rah’maan ibn Mahdie naar al-Medienah kwam, hij een
matje uitspreidde, en Maalik beval dat het weggenomen moest worden. Er
werd tegen hem gezegd: “Hij is ‘Abdoe r-Rah’maan ibn Mahdie.” Maalik zei:
“Weten jullie niet dat het uitspreiden van een matje in onze masdjid een
bid’ah (innovatie) is?” (Madjmoe’ al-Fataawa, 22/163.)
6 – Hetzelfde geldt voor de praktijk in vele masaadjid waar ze een matje
hebben dat uitsluitend voor de imaam bestemd is, hoewel de masdjid bedekt
is met vloerkleed of tapijten. Waarom wordt hij onderscheiden van de
andere aanbidders? Dit is niet passend omdat er geen noodzaak toe is, en
omdat dit ervoor kan zorgen dat hij zich superieur gaat voelen tegenover de
mensen.
Het punt is dat het plaatsen van matjes in een bekleedde masdjid een bid’ah
is, tenzij er een reden voor is, zoals wanneer het zeer koud is, of de vloer ruw
is, of het eerste tapijt onrein (naadjis) of vies is, etc.
Zie ook het hoofdstuk “Bidden op een gebedskleedje en met schoenen aan”
in dit e-boek.
50.) Het niet willen bidden met schoenen aan of anderen verhinderen dat te
doen. Het bidden met schoenen aan is toegestaan. De profeet ﷺ
(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft de moslim zelfs opgedragen zich te
onderscheiden van de joden. Aboe Daawoed leverde over van Ya’la ibn
Shaddaad ibn Aws dat zijn vader zei: “De boodschapper van Allah  ﷺheeft
gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wees anders dan de joden, want zij
bidden niet met hun schoenen of khoefoef (leren sokken) aan.”
De profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) en zijn metgezellen (moge
Allah tevreden zijn met hen) gingen de masaadjid binnen en verrichtten het
gebed met hun schoenen aan, en hij  ﷺgebood hen hun schoenen te
onderzoeken op onreinheid. De profeet  ﷺdeed tijdens een
aangelegenheid zijn schoenen uit omdat Djibriel (vrede zij met hem) hem
vertelde dat er onreinheid op zat, en de sah’aabah (moge Allah tevreden zijn
met hen) trokken hun schoenen ook uit. Al deze ah’aadieth hieromtrent zijn
sah’ieh’.
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Er bestaat geen twijfel over het feit dat hun masaadjid geen tapijten
bevatten; de vloeren waren van zand en kiezelstenen, dus het maakte niet uit
of zij de masdjid met hun schoenen betraden. De masaadjid van
tegenwoordig zijn echter voorzien van vloerbedekking of tapijten en hen
binnengaan met schoenen aan kan ertoe leiden dat zij vies worden (en
moeilijk te reinigen). Om deze reden trekken we onze schoenen uit. Aboe
Daawoed leverde over van ‘Amr ibn Shoe’ayb dat zijn grootvader zei: “Ik zag
de boodschapper van Allah ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) zowel
blootsvoets als met schoenen aan bidden.” Dit is ook overgeleverd door Ibn
Maadjah.
Sheikh Ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd: “Wat is de
regelgeving omtrent het bidden met schoenen aan?” Hij antwoordde: “De
regelgeving is dat het moestah’abb (aanbevelenswaardig, aanbevolen) is
nadat men gecontroleerd heeft of zij schoon zijn, omdat de profeet ﷺ
(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) bad met zijn schoenen aan, en omdat de
profeet  ﷺzei (Nederlandstalige interpretatie): ‘De joden en de christenen
bidden niet in hun khoefoef (leren sokken), wees dus anders dan hen.’ Maar
als een persoon blootsvoets bidt, dan is dat niet erg, omdat het bewezen is
dat de profeet  ﷺsoms ook blootsvoets bad. Als de masdjid ingericht is
met tapijten, dan is het beter om de schoenen uit te trekken, om te
voorkomen dat de tapijten vies worden of omdat andere moslims daar dan
niet willen knielen.” Einde citaat. (Madjmoe’ Fataawa Ibn Baaz.)
Het is dus beter om tegenwoordig niet met schoenen aan te bidden in de
masdjid (die met tapijten of vloerbedekking) is bekleed, behalve voor degene
voor wie het moeilijk is om zijn schoenen uit te trekken. Hij mag met zijn
schoenen aan bidden nadat hij ervoor gezorgd heeft dat zij schoon zijn en hij
anderen niet hindert. Als dit zal leiden tot enige onenigheid en
verbolgenheid, dan is het beter voor hem om toch zijn schoenen uit te
trekken, omwille van de eensgezindheid onder de moslims en om geen
vijandigheid en haat te veroorzaken. De moslims kunnen de Soennah
praktiseren en de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) gehoorzamen
door te bidden met de schoenen aan wanneer dit niet leidt naar problemen,
zoals wanneer zij thuis bidden of bidden op plaatsen waar geen tapijt zijn
enzovoort.
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<<<Noot vertaler: het behoort tot de goede manieren om er voor te zorgen
dat anderen geen last hebben van jouw schoenen. Zorg dat jouw schoenen
netjes aan de kant staan zodat de ingang tot de masdjid gemakkelijk
toegankelijk is voor anderen.>>>
Moge Allah de Barmhartige alle oprechte gelovigen leiden op het rechte pad,
hen het beste van deze wereld en het Hiernamaals schenken, en hen
beschermen tegen het Vuur. Amien.
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Khoeshoo’ tijdens het gebed
Verlies geen h’asanaat door een slechte khoeshoo’!
Door sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid.
http://uwkeuze.net/khoeshoo-tijdens-het-gebed/

Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden, Die zegt in Zijn Boek
(Nederlandstalige interpretatie): “…En sta voor Allah qaanitien (#1).” [Soerat
al-Baqarah (2), aayah 238.]
<<<(#1) Noot uwkeuze.net: al-qoenoet heeft verschillende betekenissen, o.a.
voortdurende aanbidding en gehoorzaamheid. Al-Qoenoet draagt vaak ook
de betekenis van al-khoeshoo’ (ootmoed) – dit impliceert stilte en kalmte uit
verheerlijking voor degene waarvoor qoenoet geldt. De reden van
openbaring van deze aayah duidt op deze laatste betekenis. De metgezellen
(moge Allah tevreden zijn met hen) spraken tot elkaar tijdens het gebed
totdat de aayah “en sta voor Allah qaanitien” geopenbaard werd, waarop zij
bevolen werden om de gebeden in stilte te verrichten en het verbod voor
hen gold om tijdens het gebed met elkaar te praten. Al-Qoenoet is dus
nederigheid en ootmoed van het hart dat duidelijk zichtbaar is aan de daden,
waaronder de tong. Men dient anderen niet toe te spreken en zich te
concentreren op het gebed en niet zich bezig te houden met andere zaken
dan het gebed. (Tefsier al-Qor-aan al-Kariem van Ibn ‘Oethaymien.)>>>
En Die over het gebed zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…en waarlijk,
het (gebed) is zwaar behalve voor al-khaashi’ien (de ware gelovigen in Allah
die zich nederig opstellen tegenover Hem).” [Soerat al-Baqarah (2), aayah
45.]
Vrede en zegeningen zijn voor de leider van de vromen, de leider van alkhaashi’ien, Moh’ammed, de boodschapper van Allah, en voor zijn familie en
metgezellen.
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As-Salaah (het gebed) is de grootste van de praktische pilaren van de Islaam
en khoeshoo’ tijdens het gebed is vereist door de sharie’ah. Iblies [satan
(moge Allah hem vervloeken)] doet beloftes om de zonen van Adam te
misleiden en te verleiden. Hij (moge Allah hem vervloeken) zegt
(Nederlandstalige interpretatie): “Vervolgens zal ik tot hen komen, van voor
hen en van achter hen en van hun rechterkant en van hun linkerkant (#2)…”
[Soerat al-A’raaf (7), aayah 17.]
<<<(#2) Noot uwkeuze.net: ik zal hen doen afwenden van de waarheid, de
valsheid voor hen schoonschijnend maken en hen aansporen tot het zich
bedelven in de geneugten van het wereldse leven en hen laten verwarren en
twijfel veroorzaken over het Hiernamaals. (Tefsier al-Moeyassar.)>>>
Eén van zijn meest belangrijkste complotten is om de mensen van het gebed
af te leiden door alle mogelijke middelen en hen dingen in te fluisteren
tijdens het gebed om hen het genot van deze aanbidding te ontnemen en zo
verlies van beloning (h’asanaat) te veroorzaken voor deze aanbidding.
Aangezien khoeshoo’ als eerste van de aarde zal verdwijnen, en wij in de
laatste der tijden leven, zijn de woorden van Hoedzayfah (moge Allah
tevreden met hem zijn) op ons van toepassing: “Het eerste dat jullie zullen
kwijtraken van jullie religie is khoeshoo’, en het laatste dat jullie zullen
kwijtraken van jullie religie is het gebed. Er zijn mensen die het gebed
verrichten en in hen zit er geen goedheid. Er zal een tijd komen waarbij je de
moskee binnengaat en je vindt niemand die khoeshoo’ heeft.” (Al-Madaaridj,
1/521.)
Khoeshoo’ betekent kalmte, helderheid, rustigheid, waardigheid en
nederigheid. Wat een persoon deze khoeshoo’ doet hebben, is vrees voor
Allah (taqwaa) en het besef dat Hij alles ziet. [Tefsier Ibn Kethier, Daar alSha’b editie, 6/414. Khoeshoo’ betekent dat het hart in nederigheid en
onderwerping voor de Heer staat. (Al-Madaaridj, 1/520.)]
De plaats van khoeshoo’ is het hart, en de resultaten zijn zichtbaar in het
fysieke lichaam. De persoon die werkelijk khoeshoo’ voelt voor Allah, is een
persoon die niet langer de liefde voelt voor fysieke begeerten; zijn hart is
puur en gevuld met het licht van de Grootheid van Allah (Verheven en
Geprezen is Hij). Zijn eigen zelfzuchtige begeerten zijn gestorven vanwege de
vrees en ontzag welke zijn hart hebben gevuld, tot het overstroomt zodat zijn
fysieke functies gekalmeerd raken.
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Khoeshoo’ in het gebed gebeurt wanneer een persoon zijn hart leeg maakt
voor het gebed en zich erop concentreert, zodat al het andere verdwijnt en
hij het verkiest boven al het andere. Alleen dan vindt hij gemak en vreugde in
het gebed, zoals de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd
heeft (Nederlandstalige interpretatie): “…en mijn vreugde komt van het
gebed.” [Tefsier Ibn Kethier (5/456). De h’adieth staat in Moesnad Ah’mad
(3/128) en Sah’ieh’ al-Djaami’ (3124).]
Eén van de voordelen van khoeshoo’ is dat dit het gebed gemakkelijker maakt
voor een persoon. Allah vertelt ons (Nederlandstalige interpretatie): “En zoek
hulp door middel van geduld en as-salaah (het gebed), en waarlijk, het
(gebed) is zwaar behalve voor al-khaashi’ien (de ware gelovigen in Allah die
zich nederig opstellen tegenover Hem).” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 45.]
De betekenis hiervan is dat de belasting van het gebed inderdaad zwaar is,
behalve voor degenen die khoeshoo’ hebben. (Tefsier Ibn Kethier, 1/125.)
Khoeshoo’ is heel belangrijk, maar het is iets dat je heel gemakkelijk verliest
en iets dat je zelden ziet, vooral in onze tijd, welke het einde der tijden is. De
profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige
interpretatie): “Het eerste dat zal worden opgeheven (weggenomen) van
deze oemmah, zal khoeshoo’ zijn, tot dat je niemand meer ziet die khoeshoo’
heeft.” [Al-Haythamie zei in al-Madjma’, 2/136: het is overgeleverd door atTabaraanie in al-Kabier en de isnaad is h’asan. Zie ook Sah’ieh’ al-Targhieb,
nr. 543. Hij zei dat het sah’ieh’ is.]
Betreffende de deugdzaamheid van khoeshoo’ en als een waarschuwing voor
degene die het verwaarloost, heeft de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa
sellem) gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Allah heeft vijf gebeden
verplicht gemaakt. Degene die de woedhoe-e verricht zo als het moet, de
gebeden op tijd bidt, roekoe’ verricht zo als het moet en een zuivere
khoeshoo’ heeft; het is een belofte van Allah dat hij vergeven zal worden.
Maar al wie dit niet doet, heeft niet zo’n belofte – als Allah het wil zal Hij hem
vergeven, en als Hij het wil zal Hij hem straffen.” (Verhaald door Aboe
Daawoed, nr. 425; Sah’ieh’ al-Djaami’, 3242.)
Khoeshoo’ is een serieus en belangrijk punt, dat onmogelijk bereikt kan
worden zonder de hulp van Allah de Almachtige. Beroofd worden van
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khoeshoo’ is niet minder dan een rampspoed. Vandaar dat de profeet ﷺ
(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) de gewoonte had om in zijn doe’aa-e te
zeggen: “Allaahoemma innie a’oedzoe bika min qalbin laa yakhsha’… (O
Allah! Ik zoek toevlucht bij U tegen een hart zonder khoeshoo’…).”
(Overgeleverd door at-Tirmidzie, 5/485, nr. 3482; Sah’ieh’ Soenan atTirmidzie, 2769.)
Degenen die khoeshoo’ hebben zijn van gevarieerde niveaus. Khoeshoo’ is
een daad van het hart dat toeneemt en afneemt. Sommige mensen hebben
khoeshoo’ zo groot als de wolken in de lucht, en anderen beëindigen hun
gebed zonder er iets van begrepen te hebben.
Als het gaat om bidden, worden de mensen in vijf niveaus verdeeld:
Het eerste niveau is degene die zichzelf te kort doet en onachtzaam is. Hij
verricht de woedhoe-e niet op een goede manier, bidt niet op de juiste tijd of
doet niet zijn best om alle vereiste handelingen van het gebed te verrichten.
Het tweede niveau is degene die de uitwendige verplichtingen van het gebed
in acht neemt, op tijd bidt en de woedhoe-e verricht, maar hij verliest de
strijd tegen zichzelf en is overmand door waswaas (influisteringen).
Het derde niveau is degene die de uitwendige verplichtingen van het gebed
in acht neemt, op tijd bidt en de woedhoe-e verricht, en ook tegen zichzelf
vecht en tegen waswaas, maar hij is voortdurend bezig met zijn strijd tegen
zijn vijand (d.w.z. de shaytaan), uit vrees dat hij van zijn gebed steelt, dus is
hij tegelijkertijd bezig met salaah (gebed) en djihaad (jihad).
Het vierde niveau is degene die wanneer hij bidt, dat hij alle vereisten van
het gebed vervult en zijn hart is volledig geconcentreerd en alert uit vrees dat
hij iets verzuimt en zijn bezorgdheid is het gebed juist en perfect te
verrichten. Zijn hart is diep verzonken in zijn gebed en aanbidding van zijn
Heer.
Het vijfde niveau is degene die dit alles doet, maar hij neemt zijn hart en
plaatst het voor zijn Heer, hij kijkt naar zijn Heer met zijn hart en
concentreert zich op Hem, gevuld met liefde en aanbidding, alsof hij Hem
werkelijk ziet. De waswaas en gedachten nemen af en de barrières tussen
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hem en zijn Heer zijn opgeheven. Het verschil tussen het gebed van deze
persoon en het gebed van alle anderen is groter dan het verschil tussen de
hemel en de aarde. Als deze persoon bidt, dan is hij in gedachten verzonken
bij zijn Heer en tevreden met Hem.
De eerste soort is strafbaar; de tweede is verantwoording schuldig; de derde
is zo aan het streven dat hij niet gezien wordt als een zondaar; de vierde
wordt beloond en de vijfde is dicht bij zijn Heer, omdat hij één van degenen is
voor wie het gebed een bron van vreugde is. Al wie hun vreugde vinden in
het gebed in dit leven, zullen hun vreugde vinden in het dicht bij hun Heer
zijn in het Hiernamaals en zullen ook hun vreugde vinden in Allah in deze
wereld. Iedereen die vreugde vindt in Allah de Verhevene, zal tevreden met
alles zijn; en iedereen die geen vreugde vindt in Allah in deze wereld, zal
worden vernietigd door zijn gevoelens van leed en spijt voor wereldse zaken.
(Al-Waabil as-Sayyib, p. 40.)
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Besef dat Allah antwoordt op je gebed
De profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd
(Nederlandstalige interpretatie): “Allah de Verhevene zegt: ‘Ik heb het gebed
tussen Mijzelf en Mijn dienaar verdeeld in twee delen en Mijn dienaar zal
krijgen wat hij gevraagd heeft.’ Als de dienaar zegt: ‘Alle lof is voor Allah, de
Heer der werelden,’ dan zegt Allah: ‘Mijn dienaar heeft Mij geprezen.’
Wanneer de dienaar zegt: ‘Ar-Rah’maan (de Meest Barmhartige), ar-Rah’iem
(de Meest Genadevolle),’ dan zegt Allah: ‘Mijn dienaar heeft Mij Verheven.’
Als de dienaar zegt: ‘Bezitter (Heerser) van de Dag des Oordeels,’ dan zegt
Allah: ‘Mijn dienaar heeft Mij verheerlijkt.’ Wanneer de dienaar zegt: ‘U
(alleen) aanbidden wij en U (alleen) vragen wij om hulp,’ dan zegt Allah: ‘Dit
is tussen Mij en Mijn dienaar en Mijn dienaar zal krijgen wat hij gevraagd
heeft.’ Wanneer de dienaar zegt: ‘Het pad van degenen aan wie U Uw gunst
geschonken hebt, niet (het pad) van degenen die (Uw) Toorn verdienen, noch
dat van de dwalenden,’ dan zegt Allah: ‘Dit alles is voor Mijn dienaar en Mijn
dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft.’” (Sah’ieh’ Moeslim, Kitaab asSalaah, Baab woedjoob qiraa’at al-Faatih’ah fie koellie rak’ah.) [De groene
teksten zijn de Nederlandstalige interpretatie van de betekenis van soerat alFaatih’ah (1).]
Dit is een geweldige en belangrijke h’adieth. Als iemand dit in gedachte houdt
als hij aan het bidden is, verkrijgt hij een immense khoeshoo’ en al-Faatih’ah
zal een grote invloed op hem hebben. Hoe kan het ook anders, wanneer hij
voelt dat zijn Heer hem toespreekt en hem geeft wat hij vraagt! Dit “gesprek”
met Allah de Verhevene moet gerespecteerd worden overeenstemmend met
de juiste waarde. De boodschapper van Allah ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa
sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer iemand van
jullie staat te bidden, is hij in gesprek met zijn Heer, dus laat hem aandacht
schenken hoe hij tot Hem spreekt.” (Al-H’aakim, al-Moestadrak, 1/236;
Sah’ieh’ al-Djaami’, 1538.)
De shaytaan is onze vijand en één van de aspecten van zijn vijandschap is zijn
influisteren van insinuerende gedachten (waswaas) bij de gelovige in gebed
om zijn khoeshoo’ weg te nemen en hem te verwarren in zijn gebed.
Waswaas is een probleem dat iedereen overkomt die zich naar Allah de
Verhevene wendt met dzikr en andere vormen van aanbidding; het is
onvermijdelijk, dus moet men standvastig zijn en geduldig en volharden met
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de dzikr en het gebed en geef niet op. Zijn volhouden zal hem beschermen
tegen de plannen van de shaytaan. Elke keer als de dienaar zijn gedachten
naar Allah wil wenden, komen andere ideeën gluiperig in zijn gedachten. De
shaytaan ligt als een rover te wachten om een aanval te beginnen: elke keer
als de dienaar naar Allah wil gaan, wil de shaytaan zijn weg afsnijden. Om
deze reden werd er tegen een van de selef gezegd: “De joden en de
christenen zeggen dat zij geen last hebben van het probleem van waswaas.”
Hij zei: “Zij spreken de waarheid, want wat moet de shaytaan doen met een
huis dat al verwoest is?” (Madjma’ al-Fataawaa, 22/608.)
Denk aan hoe de selef waren wanneer zij baden en volg hun voorbeeld. “Als
je één van hen kon zien wanneer hij opstond om te bidden en de Woorden
van zijn Meester begon te reciteren, dan dacht hij aan het feit dat hij staat
voor de Heer der werelden en raakte hij vol met overweldigende eerbied.”
(Al-Khoeshoo’ fie as-Salaah door Ibn Radjab, p. 22.)
Wanneer Ibn al-Zoebayr bad, was hij als een stok (d.w.z. onbeweeglijk) met
khoeshoo’. Hij was eens aan het knielen toen een projectiel met een katapult
naar hem werd geschoten, toen Mekkah werd belegerd, en een gedeelte van
zijn kleding was weggescheurd terwijl hij aan het bidden was en hij hief niet
eens zijn hoofd op.
Eén van hen werd bleek wanneer hij de woedhoe-e voor het gebed deed, en
er werd tegen hem gezegd: “Wij zien dat je verandert wanneer jij de
woedhoe-e doet.” Hij zei: “Ik weet voor Wie ik ga staan.” En zo zijn er nog
vele mooie voorbeelden waar wij veel van kunnen leren.

De beloning is in verhouding tot de khoeshoo’
De beloning die genoteerd wordt, is in verhouding tot de mate van
khoeshoo’, zoals de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd
heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Een dienaar kan bidden maar er
wordt niets (door de engelen bij zijn goede daden) genoteerd, behalve een
tiende, of een negende, of een achtste, of een zevende, of een zesde, of een
vijfde, of een kwart, of een derde, of de helft (van het gebed).” (Overgeleverd
door imaam Ah’mad; Sah’ieh’ al-Djaami’, 1626.)
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De profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei ook (Nederlandstalige
interpretatie): “Herinner je de dood in je gebed. Degene die de dood
herinnert tijdens zijn gebed is verbonden met het correct bidden. En bidt het
gebed van degene die niet denkt dat hij nog een gebed zal bidden.” (AlSilsilat al-Sah’ieh’ah door al-Albaanie, 1421. As-Soeyootie
Soeyootie leverde over dat alH’aafidhz Ibn H’adjar deze h’adieth classificeerde als h’asan.)
.)
De profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) adviseerde Aboe Ayyoeb
(moge Allah tevreden met hem zijn) ook (Nederlandstalige interpretatie): “Als
je opstaat om te bidden, bidt een afscheidsgebed.” (Overgeleverd door
Ah’mad, 5/412; Sah’ieh’ al-Djaami’,, nr. 742.) Dit betekent het gebed van
iemand die denkt dat hij geen ander gebed meer zal bidden.
en.
De persoon die bidt zal zonder twijfel sterven en er zal één gebed zijn laatste
gebed zijn, dus laat hem khoeshoo’ hebben in het gebed dat hij aan het
verrichten is, want hij weet niet of dit zijn laatste gebed zal zijn.
Tot slot vragen we Allah ons te laten behoren tot degenen die khoeshoo’
hebben en ons berouw te aanvaarden. Amien.
Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden.
Een goede investering is het aanschaffen van het 106
pagina’s tellende boek 33 Manieren om khoeshoo’ tijdens
het gebed te ontwikkelen, geschreven door sheikh
Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid, uitgegeven door
Uitgeverij Momtazah (te bestellen op www.momtazah.net
en www.islamazon.nl). Dit boek zal u helpen om de
kwaliteit van uw gebed te verbeteren waardoor u meer
beloning zult ontvangen, in shaa-a Allaah.
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De voortreffelijkheid van het doh’a gebed
Zoals dat omschreven wordt in verschillende ah’aadieth.
http://uwkeuze.net/de-voortreffelijkheid-van-het-doha-gebed/

Aboe Dzarr (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet
( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem - Allahs zegeningen en vrede zijn met
hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Liefdadigheid is
dagelijks nodig (of vereist) voor elk deel van je lichaam. Elke Soebh’aanAllaah (Glorieus is Allah) is een liefdadigheid. Elke al-h’amdoelillaah (alle lof is
voor Allah) is een liefdadigheid. Elke laa illaaha ill-Allaah (er is geen god die
het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah) is een liefdadigheid.
Elke Allaahoe Akbar (Allah is het grootst) is een liefdadigheid. Het goede
bevelen is een liefdadigheid. Het slechte verdelgen is een liefdadigheid. Wat
voldoende daarvoor is (als liefdadigheid) zijn de twee raka’aat van doh’a.”
(Ah’mad, Moeslim, Aboe Daawoed.)
Ah’mad en Aboe Daawoed leverden over van Boeraydah dat de profeet ﷺ
(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Er zijn
360 gewrichten in een mens en men moet voor elk een liefdadigheid
verrichten.” De mensen zeiden: “Hoe kunnen we dat doen, O boodschapper
van Allah?” Hij  ﷺantwoordde: “Men kan het slijm (of viezigheid) dat men
vindt in de moskee bedekken, of iets schadelijks van de straat verwijderen.
Als men dit niet kan doen, kan hij twee rak’aat van doh’a bidden en dat zal
voldoende voor hem zijn.”
As-Shawkaanie zegt over de wettelijke betekenis van deze h’adieth: “Deze
twee ah’aadieth wijzen op de grootsheid, voortreffelijkheid en het belang
van salaat ad-doh’a, die de wettigheid benadrukken dat de twee raka’aat
voldoende zijn voor 360 liefdadigheden. Zoiets als dit zou met regelmaat en
vasthoudendheid uitgevoerd moeten worden. De h’adieth bevestigt ook het
belang van het zeggen van Soebh’aan-Allaah en al-h’amdoelillaah en laa
illaaha ill-Allaah. En (het belang van) het goede bevelen, het slechte
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verdelgen, verwijderen van speeksel, verwijderen van dat wat schadelijk is
van de weg en zulke andere handelingen, die de nodige dagelijkse
liefdadigheden vervullen.”
An-Nawwaas ibn Sam’an verhaalde dat de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie
wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Allah zegt: ‘Zoon
van Adam, laat het verrichten van vier raka’aat in de vroege dag niet na,
zodat het voldoende is voor het latere deel van de dag.’” Dit is overgeleverd
door al-H’aakiem en at-Tabaraanie en de overleveraars zijn betrouwbaar.
Ah’mad, at-Tirmidzie, Aboe Daawoed en an-Nasaa-ie leverden dit over op
gezag van Na’iem al-Ghatfanie met een goede keten van overleveraars. De
verwoording van at-Tirmidzie is (Nederlandstalige interpretatie): “Zoon van
Adam, bid vier raka’aat voor Mij in de vroege dag en het zal voldoende voor
jou zijn voor het latere deel van de dag.”
‘Abdoellaah ibn ‘Amr (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “De
boodschapper van Allah ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) zond een
expeditie en zij verkregen veel buit en keerden snel terug. De mensen
spraken over hun snelle overwinning, overvloedige buit en snelle terugkeer.
De boodschapper van Allah  ﷺzei naar aanleiding hiervan
(Nederlandstalige interpretatie): “Zal ik jullie niet leiden naar een nabijere
overwinning, een grotere buit en een snellere terugkeer? Iedereen die
woedhoe-e verricht en dan naar de moskee gaat om de doh’a te bidden, dat
is een nabijere overwinning, een betere buit en een snellere terugkeer.”
(Ah’mad en at-Tarabaanie. Aboe Ya’la heeft ongeveer hetzelfde
overgeleverd.)
Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “Mijn vriend (de
boodschapper van Allah  ﷺ- salallaahoe ‘alayhie wa sellem) adviseerde mij
om drie dingen te doen en ik zal ze niet in de steek laten tot ik sterf: (1) drie
dagen per (maan)maand vasten, (2) het doh’a gebed bidden en (3) vóór het
slapen het witr gebed bidden.” (Al-Boekhaarie en Moeslim.)
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Aantal raka’aat voor salaat ad-doh’a
Het minimum aantal raka’aat dat gebeden dient te worden is twee, zoals
vermeld is in de h’adieth van Aboe Dzarr (zie hierboven). De profeet ﷺ
(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) bad meestal acht raka’aat, hoewel het
grootst aantal dat hij noemde twaalf raka’aat is. Sommige mensen, zoals Ibn
Djarier at-Tabarie, al-Moelaymie en ar-Roewyanie, die behoren tot de
Shaafi’ie-wetschool, zeggen dat er geen maximum aantal raka’aat is die men
kan bidden voor salaat ad-doh’a.
Al-‘lraqie zei in de uitleg van Soenan at-Tirmidzie: “Niemand van de
metgezellen of volgelingen zijn bekend die het begrenst hebben tot twaalf
raka’aat.” As-Soeyoetie deelt deze mening.
Sa’ied ibn Mansoer verhaalde dat er aan al-H’assan (moge Allah tevreden
met hem zijn) werd gevraagd: “Verrichtten de metgezellen het?” Hij
antwoordde: “Ja…sommigen baden twee raka’aat en sommigen baden vier
raka’aat. En sommige baden tot de helft van de (vroege) dag (om was).”
Ibraahiem an-Nakha’ie verhaalde dat al-Aswad ibn Yazied gevraagd werd:
“Hoeveel raka’aat moeten er gebeden worden voor de doh’a?” Hij
antwoordde: “Zo veel als je wilt.”
Oemm Hanie verhaalde dat de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem)
acht raka’aat bad voor de doh’a en de tasliem zei na elke twee raka’aat.
(Aboe Daawoed met een sah’ieh’ keten van overleveraars)
‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) zei: “De profeet ﷺ
(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) bad vier raka’aat voor de doh’a en voegde er
aan toe wat Allah wilde.” (Ah’mad, Moeslim en Ibn Maadjah.)
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Aanbevolen tijdstip om de doh’a te bidden
De tijd voor salaat ad-doh’a begint wanneer de zon los is van de horizon (+/15 minuten na de shoeroeq – het einde van de tijd voor het fadjr gebed) en
duurt totdat de zon zijn hoogtepunt heeft bereikt (+/- 20 min. vóór het
dhzohr-gebed). De voorkeur is om het doh’a gebed uit te stellen tot de zon
hoog is gerezen en de dag heet geworden is.
Zayd ibn Arqam verhaalde: “De boodschapper van Allah ( ﷺsalallaahoe
‘alayhie wa sellem) ging naar de mensen van Qoebaa-e en zij waren de doh’a
aan het verrichten. Hij  ﷺzei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Het gebed
van vroomheid moet worden uitgevoerd wanneer de jonge gespeende
kamelen de hitte van de zon voelen.’” (Ah’mad, Moeslim en at-Tirmidzie.)
At-Tirmidzie leverde over dat de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa
sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die fadjr bidt
in djamaa’ah (gemeenschap), dan zit en Allah gedenkt tot de zon opkomt,
dan (zo’n 15 min. na de shoeroeq) twee raka’aat (van doh’a) bidt, zal een
beloning krijgen als die van h’adj en ‘oemrah.” [Al-Djoemoe’ah 535; als
h’asan (goed) geclassificeerd door al-Albaanie in Sah’ieh’ Soenan al-Tirmidzie,
480.]

Bid het doh’a gebed.
Wees niet lui.
Laat de shaytaan (satan) je er niet van weerhouden.
Moge Allah de Verhevene het van jou accepteren.
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Salaat al-djamaa’ah – het gezamenlijk gebed
Een brief aan de buren van de moskee en degenen die de adzaan horen.
http://uwkeuze.net/salaat-al-djamaaah-het-gezamenlijk-gebed/

Een werknemer die een ambtelijke functie vervuld komt één dag per week of
één maand in het jaar op zijn werkplaats, dit uit luiheid en verwaarlozing.
Toen de hoofdmanager hem gebood om normaal aanwezig te zijn zoals de
rest van de werknemers, weigerde hij dat. Hij zei dat hij zijn werkzaamheden
thuis zal verrichten!
Wat zal uw mening zijn over deze persoon!? Is het niet rechtvaardig om hem
te ontslaan van zijn werk!?
Wat zal uw mening zijn over een persoon die niet naar de masdjid (moskee)
gaat, behalve één dag in de week (en wel de vrijdag), of één maand in het
jaar (en wel Ramadhaan), bewerend dat men deze belangrijke verplichting
(d.w.z. het gebed) thuis zal verrichten: dient een dergelijke persoon niet
weggestuurd te worden van de Barmhartigheid van Allah!?
Heeft ooit een werknemer eens geprobeerd om zijn wereldse
werkzaamheden thuis te verrichten en niet op te dagen op zijn werkplaats?
Waarom denken dan zoveel mensen om de gebeden thuis te verrichten,
zonder aanwezigheid op de plaats waar het gebed verricht dient te worden,
en wel in de moskeeën?
Iedere ochtend, rond een bepaald uur, gaan de werknemers naar hun werk,
de studenten en scholieren naar hun scholen en onderwijsinstituten; de
wegen en de straten worden druk. Maar wanneer de oproeper tot het gebed
tot het gebed oproept – en vooral met salaat al-fadjr – dan verlaat maar een
klein groepje mensen hun huizen om het gebed in de moskee te verrichten.
Wat zal de oorzaak hiervoor zijn?

115 | w w w . u w k e u z e . n e t

Gids tot een goed gebed

Salaat al-djamaa’ah – het gezamenlijk gebed.

Heeft Allah de Verhevene niet het recht om verheerlijkt en gehoorzaamt te
worden? Dienen de rechten van Allah Ta’aalaa niet als eerste nagekomen te
worden en dient men niet vooral daar aandacht aan te besteden…?

Het gebed brengt meer voorzieningen
De moskeeën zijn de beste plekken en de reinste plaatsen op aarde. Het
bewonen ervan, door daar gebeden te verrichten en Allah te gedenken, is
een belangrijk middel tot het verkrijgen van voorzieningen. Allah de
Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “In huizen (#1) welke Allah
gebood te verheffen (#2) en dat daarin Zijn Naam genoemd wordt (door Hem
te gedenken); zij verheerlijken Hem (Allah) daarin in de ochtenden en de
avonden. Mannen die niet door handel noch verkoop afgeleid worden van
het gedenken van Allah en het onderhouden van as-salaah (het gebed) en
het geven van az-zakaah (de verplichte aalmoes). (#3) Zij vrezen een Dag
waarop de harten en de ogen op en neer zullen gaan (#4). Zodat Allah hen
beloont volgens het beste wat zij gedaan hebben en hen meer van Zijn gunst
geeft. En Allah voorziet wie Hij wil zonder berekening (#5).” [Soerat an-Noer
(24), aayah 36-38.]
<<<(#1) Noot uwkeuze.net: Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie gaf in zijn
Tefhiem al-Qor-aan aan dat dit kan verwijzen naar masaadjid (moskeeën),
maar ook naar de huizen van de gelovigen en “verheffen” beduidt dan het
verheffen van hun morele status.>>>
<<<(#2) Noot uwkeuze.net: Allah de Verhevene gebood om de moskeeën te
onderhouden en te reinigen van onreinheden en van ijdele spraak en
handelingen die niet daarin gepast zijn… Er zijn verschillende ah’aadieth
overgeleverd over het bouwen van moskeeën en het respecteren,
waarderen, parfumeren ervan en het daarin gebruiken van wierook. (Tefsier
Ibn Kethier.)>>>
<<<(#3) Noot uwkeuze.net: zij geven prioriteit aan het gehoorzamen van
Allah de Verhevene, het zich neerleggen bij Zijn Wil en het liefhebben van
Hem boven hun eigen wensen en liefde. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>
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<<<(#4) Noot uwkeuze.net: zij vrezen de Dag der Opstanding, waarop de
harten op en neer zullen gaan, tussen hoop voor de redding en vrees voor de
vernietiging. De ogen zullen daarin op en neer gaan, kijkend naar wat de
eindbestemming zal zijn. (At-Tefsieroe al-Moeyassar.)>>>
<<<(#5) Noot uwkeuze.net: zonder beperking van de hoeveelheid. Dit is een
aanduiding voor de grote hoeveelheid voorzieningen en niet voor het feit dat
Hij voorziet zonder dat Hij weet hoeveel Hij voorziet, omdat Allah de
Alwetende weet wat Hij aan voorzieningen geeft en hoe Hij voorzieningen
geeft en aan wie Hij het uitgeeft. Maar door de grote hoeveelheid van Zijn
giften is Hij als iemand die niet telt wat hij geeft. (Tefsier al-Qor-aan alKariem van Ibn ‘Oethaymien.)>>>
Het laatste deel van deze aayah is de kern van het verhaal (Nederlandstalige
interpretatie): “…en hen meer van Zijn gunst geeft. En Allah voorziet wie Hij
wil zonder berekening”, nadat Hij zei (Nederlandstalige interpretatie): “…die
niet door handel noch verkoop afgeleid worden van het gedenken van
Allah…” De voorzieningen behoren tot het beheer van Allah de Verhevene.
Hij geeft wie Hij wil en ontneemt van wie Hij wil. Niemand kan iets geven aan
degene wie Allah van voorzieningen weerhoudt, en niemand kan een ander
van voorzieningen weerhouden die Hij voorziet. De dienaar wordt verboden
voorzieningen te krijgen door het treffen van een zonde, zoals de
waarheidsverteller ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft verteld.
Welke zonde is groter dan het minachten van de bevelen van Allah en het
verwaarlozen van Zijn rechten, en het voorrang geven aan bevelen van
anderen boven Zijn bevelen en aan de rechten van anderen boven Zijn
rechten!? Beredeneer dan Zijn Uitspraak, Glorieus is Hij, in de voorgenoemde
verzen (Nederlandstalige interpretatie): “Mannen die niet door handel noch
verkoop afgeleid worden…” Dat zijn de echte mannen! De andere mannen
lijken op mannen en zijn werkelijk geen echte mannen. Weet beste broeder,
dat het thuis verrichten van het gebed een bijzonderheid voor de vrouwen is
(het gaat hier om de verplichte gebeden – wat de vrijwillige gebeden betreft,
het is beter om deze thuis te verrichten). De boodschapper van Allah (Allahs
zegeningen en vrede zijn met hem) dacht er aan om huizen te verbranden
waarin mensen zaten omdat zij niet aanwezig waren in de moskee. Wat hem
weerhield om de huizen te verbranden, waren de vrouwen en de kinderen,
op wie geen verplichting rust tot het gezamenlijk gebed.
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Wees gewaarschuwd voor nifaaq (huichelarij)
De welbekende eigenschap van de hypocrieten waarmee Allah hen heeft
beschreven in Zijn Boek, is luiheid bij het verrichten van het gezamenlijk
gebed. Hij zei, deze mensen beschrijvend (Nederlandstalige interpretatie):
“…En wanneer zij opstaan om as-salaah (het gebed) te verrichten, staan zij lui
op en om door de mensen gezien te worden…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah
142.]
Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie zegt in zijn Tefhiem al-Qor-aan bij deze
aayah: “Deelname aan het gezamenlijk gebed (salaatoel-djamaa’ah) geldt als
een toetsing of iemand een oprechte gelovige is of een hypocriet, want
tijdens het leven van de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) kon
men geen lid van de islamitische gemeenschap beschouwd worden tenzij
men het gebed regelmatig en punctueel verrichte. Net zoals elk genootschap
of organisatie de afwezigheid van een lid van hun bijeenkomsten zonder
geldig excuus beschouwt als een teken van zijn gebrek aan interesse, en hem
de toegang tot hun bijeenkomsten ontzegt bij voortdurende afwezigheid, zo
ook werd het wegblijven van een moslim van de gezamenlijke gebeden
(zonder geldig excuus, zoals ziekte) beschouwd als zijn gebrek aan interesse
voor de Islaam. En als hij continu afwezig is, werd dit gezien als een bewijs
voor zijn afvalligheid aan de Islaam. Daarom moesten zelfs de bevestigde
hypocrieten van die tijd wel vijf keer per dag deelnemen aan de gezamenlijke
gebeden; anders konden zij niet gerekend worden tot de leden van de
islamitische gemeenschap. Maar wat hen onderscheidde van de ware
moslims was dat de ware gelovigen vroeg en met groot enthousiasme naar
de moskee gingen en zelfs nadat het gebed voorbij was daar bleven, wat een
groot bewijs was voor hun zuivere interesse in de Islaam. Maar voor de
hypocriet leek elke oproep tot het gebed (adzaan) als een doodsklok. Hij
stond dan onwillig op om deel te nemen aan het gezamenlijk gebed, maar
zijn hele houding toonde duidelijk aan dat hij zijn gebed met tegenzin
verrichtte. Na het gebed verliet hij de moskee in haast, alsof hij uit de
gevangenis werd vrijgelaten. Dus al zijn bewegingen duidden aan dat hij geen
interesse had in het gedenken van Allah de Verhevene.” (Einde citaat.)
En Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zegt ook (Nederlandstalige interpretatie):
“…en dat zij slechts laks komen tot as-salaah (het gebed)…” [Soerat atTawbah (9), aayah 54.]
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Ibn Mas’oed (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Degene die achterblijft
en het gebed (in gemeenschap) niet verricht, is zeker een duidelijke
hypocriet.”
Ben je tevreden over jezelf om te behoren tot de hypocrieten die de ergste
bestraffing zullen verkrijgen op de Dag der Opstanding!?

Allah is groter dan alles
Het achterblijven van salaatoel-djamaa’ah (het gezamenlijke gebed in de
moskee) is een symptoom van zwak imaan (geloof ) en leegte van het hart
zonder verheerlijking van Allah, respect tegenover Hem en gehoorzaamheid.
Hoe kan anders een oprechte moslim – die de oproeper tot het gebed (de
moe-adzin) iedere dag vijf keer hoort zeggen: “Kom tot het gebed, kom tot
het succes” – hem vervolgens niet gehoorzamen. Degene die het gebed
uitstelt, stelt dus in feite zijn succes uit! Hij hoort de moe-adzin zeggen: “Allah
is het grootst (Allaahoe akbar),” maar amusement is bij hem groter, het
kijken naar films, voetbalwedstrijden en TV in het algemeen, tellen bij hem
meer dan Allah; Facebook, chat, msn, paltalk en het surfen op internet en
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rondhangen op discussieforums, tellen bij hem meer dan Allah; transacties
tellen bij hem meer dan Allah en allerlei vergane wereldse bezigheden tellen
bij hem meer dan Allah. Hij hoort de moe-adzin tijdens de oproep tot het
ochtendgebed zeggen: “Het gebed is beter dan slaap,” en vervolgens kiest
men voor slaap in plaats van het gebed…

Hoogmoedigheid
Eén van de belemmeringen die mensen weerhouden van het aanwezig zijn
tijdens de gezamenlijk gebeden, is hoogmoedigheid (moge Allah ons daarvan
behoeden). Sommigen vinden het minachtend om te staan naast een
doorsnee arbeider. ‘Abdoellaah ibn Mas’oed heeft overgeleverd dat de
profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige
interpretatie): “Eenieder die het gewicht van een stofdeeltje aan arrogantie
in zijn hart bezit, zal het Paradijs niet betreden.” Een man zei: “Waarlijk, een
persoon houdt ervan om goede kleding en schoenen te dragen.” Hij  ﷺzei:
“Allah is mooi en Hij houdt van schoonheid. Arrogantie is dat men de
waarheid verwerpt en een minachting heeft voor mensen.” (Sah’ieh’
Moeslim.) We zoeken toevlucht bij Allah hiertegen.

Beste moslimbroeder!
O degene die thuis het gebed verricht en afstand neemt van de huizen van
Allah (d.w.z. de moskeeën)! Het maakt niet uit hoe lang je leeft, je zult de
moskee betreden, levend of dood. Zorg ervoor dat je het levend betreedt
voordat je het zult betreden in een kist, gedragen op schouders om voor je
gebeden te worden. Op dat moment zal jouw geld, noch jouw handel, noch
jouw aanzien of positie baat brengen en ook niet jouw wereldse bezigheden,
die je bezig hebben gehouden en afgeleid hebben van het beantwoorden van
de moe-adzin.
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Het produceren van mannen!
Weet mijn beste broeder, dat de masaadjid (moskeeën) de werkelijke
scholen zijn waar de generaties opgevoed worden. Het zijn de faciliteiten
waar de helden afstuderen. De moslims zullen geen macht noch aanzien
krijgen totdat zij terugkeren naar de masaadjid en vanuit daar naar buiten
treden, zoals onze eerste voorgangers vertrokken waren om de leiding, de
waarheid en het licht overal te verspreiden…
Over deze zaak zegt een dichter in zijn proza:
het is nodig om mannen te maken
en hetzelfde geldt voor het wapen
het maken van helden is een wetenschap
die begrepen wordt door de oprechten
degene die zijn fundamenten niet onderwezen gekregen heeft
van degenen die het bevatten, dan mist hij het succes
de helden worden alleen in onze ruime moskeeën gemaakt
in de Qor-aanscholen
in de schaduw van de authentieke overleveringen
een volk zonder geloofsleer
is te vergelijken met bladeren die door de wind verplaats worden
degene die (kom tot het gebed) verloochent
zal (kom tot het succes) verloochenen
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De Franse filosoof Ernest Renan (1823-1892) heeft gezegd: “Ik ben nooit een
moskee binnengegaan zonder diepe emotie – als ik mij als volgt mag
uitdrukken; zonder een zekere spijt dat ik geen moslim ben.” (Renan, Islam
and Science.)

Waarom onderhouden wij de gezamenlijke gebeden niet?
Een verhaal waaruit lering getrokken kan worden:
Het is het verhaal van een man die Allah kracht in zijn lichaam heeft gegeven
en sterke spieren. Maar hij vergat dat Allah de Machtige Heerser is. Hij
hoorde de oproeper tot Allah, maar gaf geen gehoor aan de oproep. Als hij
de oproeper tot zijn begeerten en lusten hoorde, haastte hij zich om hem
antwoord te geven. Hij had een hoge ambitie om zoveel geld bij elkaar te
sparen, niet denkend over de bron ervan en of het verboden of toegestaan
is….
Hij werkte als drager van goederen op de markt. Op een dag kwam hij een
winkel binnen. Terwijl hij goederen droeg, viel er een muur op zijn rug.
Hierdoor raakte hij verlamd en verloor zijn kracht, zelfs de kracht om te lopen
en te bewegen had hij niet. Hij leek op een dode terwijl hij nog leefde. Hij kon
niet eens normaal urineren of ontlasten en had minimaal 3 uur nodig om zijn
behoeftes te doen, door middel van medische ingrepen. Dit na veel gezweet
te hebben en een zware pijn, waarvan alleen Allah op de hoogte is…
Toen één van de bezoekers hem vroeg wat zijn wens was in het leven, zei hij:
“Ik hoop het gebed in gemeenschap mee te maken…” [Overgenomen van een
lezing onder de titel: “Daaroen ahloeha yatakallamoen (een huis waarvan de
bewoners spreken),” van sheikh ‘Abdoellaah al-Matrood.]
Je kon vroeger de moe-adzin horen, maar je kwam de oproep nooit na en gaf
het amper aandacht. Wat heeft jou geleidt om vandaag het gevoel te hebben
om de oproep tot het gebed na te komen!?
Plaats jezelf, beste broeder, in de positie van deze persoon. Op het moment
dat je niet meer kunt bewegen, noch kunt gaan of komen, op het moment
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dat de familieleden en naasten genoeg van je zullen hebben, wanneer je niet
meer van je bed kunt opstaan, je amper kunt omdraaien in je bed… totdat
het vlees en de botten in je lichaam zullen vergaan. Gedenk, O beste broeder,
de gunsten die Allah jou heeft gegeven en Zijn giften waarmee Hij jou heeft
gezegend! Gedenk de gezondheid die je hebt en het gemak waarin je leeft…
en weet dat de borg van deze gunsten dankbaarheid aan Allah is. Allah de
Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Als jullie dankbaar zijn,
zal Ik zeker Mijn gunst voor jullie vermeerderen. En als jullie ondankbaar zijn,
dan is Mijn kwelling waarlijk heftig.” [Soerat Ibraahiem (14), aayah 7.]
Dankbaarheid aan Allah betreffende deze gunsten, is deze gunsten die Hij jou
gegeven heeft gebruiken om de Tevredenheid van Allah te verkrijgen, door
het bijwonen van gezamenlijke gebeden in de masaadjid, het bezoeken van
de naasten en familieleden en andere vormen van gehoorzaamheid en
aanbidding.

Bewijzen voor de verplichting om het gezamenlijke gebed bij te
wonen
Er zijn vele bewijzen voor de verplichting om de gebeden in moskeeën in
gemeenschap te verrichten, zowel in het Boek van Allah, de Soennah van Zijn
boodschapper ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) als de uitspraken van de
metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen). Velen van ons zijn op de
hoogte van deze bewijzen en daarom zal ik alleen de belangrijkste bewijzen
opnoemen die sterke argumenten bevatten, in shaa-a Allaah…
Uit het Boek van Allah:
1.) Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “(Gedenk) de
Dag waarop de Scheen onthuld zal worden (d.w.z. de Dag der Opstanding) en
zij geroepen worden tot de neerknieling (voor Allah), waarop zij niet in staat
zijn (dat te doen). (#6) Hun ogen zullen (vol schande en mismoedig)
neergeslagen zijn, benauwdheid zal hen beheersen! En werkelijk, zij werden
geroepen tot de neerknieling (te bidden voor Allah) terwijl zij gezond waren
(in het wereldse leven, maar zij deden het niet).” [Soerat al-Qalam (68),
aayah 42-43.]
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Ka’b al-Ah’baar (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: “Ik zweer
bij Allah dat deze aayah geopenbaard is over degenen die achterblijven
van salaatoel-djamaa’ah (het gezamenlijk gebed).” Welke waarschuwing is
erger en zwaarder dan dit, voor degenen die het gezamenlijk gebed
nagelaten hebben terwijl zij daartoe in staan waren.
<<<(#6) Noot uwkeuze.net: imaam al-Boekhaarie leverde over dat Aboe
Sa’ied al-Khoedrie (moge Allah tevreden zijn met hem) zei dat hij de profeet
( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft horen zeggen (Nederlandstalige
interpretatie): “Onze Heer zal Zijn Scheen onthullen en alle gelovigen,
mannen en vrouwen, zullen zich neerknielen voor Hem. De enigen die zullen
blijven staan zijn diegenen die neerknielden in het wereldse leven louter om
gezien en gehoord te worden (om indruk te maken en om een goede
reputatie te verkrijgen). Een dergelijke persoon zal proberen neer te knielen
(op de Dag des Oordeels), maar zijn rug (ruggengraat) zal één stugge plaat
worden (het bot zal niet buigen).” Deze h’adieth is verzameld in de twee
Sah’ieh’s en andere boeken, via verschillende ketens van overleveraars en
met verschillende bewoordingen. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>
2.) Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En
onderhoud as-salaah (het gebed) (#7) en geef az-zakaah (de verplichte
liefdadigheid) en buig samen met ar-raaki’ien (#8).” [Soerat al-Baqarah (2),
aayah 43.]
<<<(#7) Noot uwkeuze.net: iqaamat-as-salaah – onderhoud het gebed –
betekent: (A) elke moslim, man of vrouw, is verplicht om zijn salaat
(gebeden) vijf keer per dag te verrichten op de gespecificeerde tijden; de
mannen gezamenlijk in de moskee (indien zij de adzaan – oproep tot het
gebed – horen) en de vrouwen thuis (aanbevolen). De profeet ﷺ
(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige
interpretatie): “Hetgeen waar Allah het meest van houdt, is wanneer Zijn
mensen het gebed op tijd verrichten.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.) (B)
Dat de salaat (gebeden) verricht worden op de manier zoals profeet
Moh’ammed  ﷺdat deed, d.w.z. staan (qiyaam), buigen (roekoe’), knielen
(soedjoed of sadjdah), zitten (qoe’oed), de juiste en correcte recitaties etc.,
zoals hij  ﷺgezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Verricht jullie
salaat (gebeden) zoals jullie mij hebben zien bidden.” Zie het hoofdstuk
“Samenvatting van de beschrijving van het gebed van de profeet  ”ﷺin dit
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e-boek voor een samenvatting van de beschrijving van het gebed van de
profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) van de takbier tot de
tasliem, alsof je het ziet.>>>
<<<(#8) Noot uwkeuze.net: ar-raaki’ien zijn degenen die buigen (roekoe’
verrichten) of zichzelf onderwerpen met gehoorzaamheid aan Allah de
Almachtige.>>>
Dit is een bewijs voor de verplichting om salaatoel-djamaa’ah (het
gezamenlijk gebed) te verrichten en deel te nemen aan het gebed met de
rest van de moslims. Als het genoeg was dat het verricht dient te worden,
dan zou Allah alleen gezegd hebben: “En onderhoud as-salaah.”
3.) Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zegt ook (Nederlandstalige interpretatie):
“En als jij (O Moh’ammed) in hun midden bent en hen in as-salaah (het
gebed) leidt (verwijzend naar het angstgebed), laat dan een groep van hen
met jou in het gebed staan…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 102.]
Het bewijs uit deze aayah is dat Allah verplicht heeft gesteld om salaatoeldjamaa’ah te verrichten, hoewel zij gevaar liepen door aanvallen van de
vijanden en Allah heeft hen geen vrijstelling voor salaatoel-djamaa’ah
verleend.
Uit de Soennah:
1.) In de sah’ieh’ayn lezen we op gezag van Aboe Hoerayrah (moge Allah
tevreden zijn met hem), dat de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem)
gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Ik was van plan om een bevel
te geven om op te roepen tot het staan in het gebed en vervolgens iemand te
vragen om het gebed voor te gaan en met een aantal mannen met een hoop
brandhout te vertrekken naar mensen die het gebed niet bijwonen en
vervolgens hen met hun huizen in brand te steken.” Hij dreigde hun huizen te
verbranden, alleen omdat zij een verplichting hadden nagelaten.
2.) In de authentieke verzameling van Moeslim staat dat er een blinde man
zei: “O boodschapper van Allah! Ik heb niemand die mij leidt naar de moskee.
Is er voor mij een vrijstelling zodat ik thuis het gebed verricht?” De profeet
( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei tegen hem (Nederlandstalige
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interpretatie): “Hoor je de oproep (tot het gebed)?” Hij zei: “Ja.” Hij zei: “Kom
de oproep na.” Als dit geldt voor een blinde man die niemand heeft om hem
naar de moskee te leiden, hoe zal het dan zijn voor iemand die goed ziet?
3.) Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De
boodschapper van Allah ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd
(Nederlandstalige interpretatie): ‘Degene die de oproep tot het gebed hoort
en geen belemmering ondervindt dat hem toestaat om de oproep niet na te
komen, het gebed dat hij (alleen) verricht zal niet van hem geaccepteerd
worden.’ Er werd gezegd: ‘En wat is de geoorloofde reden, O boodschapper
van Allah?’ Hij  ﷺzei: ‘Vrees of ziekte.’” (Overgeleverd door Aboe
Daawoed, Ibn Maadjah en Ibn H’iebbaan in de sah’ieh’ayn – zie Sah’ieh’ alDjaami’ as-Saghier, nr. 6176.)
Uit de uitspraken van de metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen):
1.) Overgeleverd door Moesliem in zijn authentieke verzameling, op gezag
van ‘Abdoellaah ibn Mas’oed (moge Allah tevreden zijn met hem), die zei:
“Degene die als moslim Allah morgen (d.w.z. na de dood) vreugdevol wil
ontmoeten, dient de gebeden te onderhouden waar ook maar (tot het
gebed) opgeroepen wordt. Allah heeft voor jullie profeet ( ﷺsalallaahoe
‘alayhie wa sellem) soennan (manieren) van leiding opgesteld en deze
behoren tot de soennan van leiding. En als jullie in jullie huizen bidden zoals
deze achterblijver in zijn huis, dan zullen jullie de Soennah van jullie profeet
 ﷺnalaten. En als jullie de Soennah van jullie profeet  ﷺnalaten, dan
zullen jullie dwalen. Eenieder die zich reinigt en dus goed reinigt en
vervolgens zich begeeft naar een moskee, dan zal Allah voor hem iedere stap
die hij zet met een h’assanah (goede daad) belonen, en Hij zal (door iedere
stap) hem op een hogere positie zetten en van hem een sayyie-ah (slechte
daad) afnemen. Degene die achterblijft is een huichelaar van wie zijn
huichelarij duidelijk zichtbaar is. (Er werden metgezellen naar de moskee
gebracht) hangend tussen twee mannen (d.w.z. door ziekte of andere
aandoeningen) totdat zij de rij bereikten.”
2.) ‘Aliy ibn Abie Taalib (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: “Er
is geen gebed voor de buur van de moskee, behalve in de moskee.” Er werd
gezegd: “Wie zijn de buren van de moskee?” Hij zei: “Degene die de adzaan
hoort.” (Overgeleverd door Ah’mad in zijn Moesnad.)
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3.) Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: “Het is
beter dat het oor van de zoon van Aadam gevuld wordt met vloeibaar lood,
dan het horen van de oproep (tot het gebed) en het niet nakomen.”
Na het noemen van al deze duidelijke bewijzen, kan er dan nog een uitweg
en een reden zijn voor de achterblijvers? Deze bewijzen nemen alle excuses
weg van degene die het gelezen of gehoord heeft. Eenieder zal berecht
worden op de Dag der Opstanding. En Allah is de Bron van het succes.

Voortreffelijkheden van het gezamenlijke gebed
Allah de Glorieuze en Verhevene heeft het gezamenlijk gebed opgesteld
volgens een grote wijsheid en verschillende voortreffelijkheden. Hier volgen
een aantal van deze voortreffelijkheden:
• Het toetsen en beproeven van de dienaren, zodat duidelijk wordt wie Zijn
bevelen opvolgen en wie zich ervan afwenden en hoogmoedig daar
tegenover zijn.
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• Kennismaking en vriendschappelijke relaties en binding tussen de
moslims, zodat ze als één lichaam zijn, en zoals een sterke muur die elkaar
verstevigen. Degene die niet in de moskee bidt zal de buurtbewoners niet
kennen, behalve degenen waarmee hij een bepaalde relatie heeft.
• Het onderwijzen van de onwetende en het herinneren van degene die
allerlei dingen verwaarloost. Wat de onwetende betreft, hij zal de geleerde
zien en zal hem als voorbeeld nemen, en degene die zijn religie verwaarloost
zal een lezing of een les horen, die hem voordeel zal geven…
• Het gevoel dat degene krijgt die het gebed verricht in het gezamenlijk
gebed uit khoeshoo’ – het nadenken over en voordeel halen uit het gebed.
Dit in tegendeel tot degene die thuis het gebed verricht. Het kan zijn dat hij
geen gevoel zal hebben bij het gebed. Het gebed zal zwaar voor hem zijn,
waardoor hij het in de meeste gevallen snel achter elkaar verricht en het zal
hem dus geen baat brengen… (Zie het hoofdstuk “Khoeshoo’ tijdens het
gebed” in dit e-boek.)
• Het laten lijden van de vijanden van Allah en hun bang maken en
voornamelijk Iblies (moge de vloek van Allah op hem zijn) en zijn helpers van
de shayaatien (satans, duivels) onder de mensen en de djinn. Hetgeen wat
hen laat lijden en woedend maakt, is het terugkeren van de moslims naar de
moskeeën, en voornamelijk door de jongeren.
• Het voordeel in het feit dat het naar de moskee gaan, activiteit, stimulans
en beweging van het lichaam vermeerderd, door het vermeerderen van de
stappen naar de moskee en terug naar huis, vooral als de moskee ver
gevestigd is. In tegendeel tot het gebed thuis, wat vaak vergezeld gaat met
luiheid en slapheid… en dit is uit ervaring.
Dit waren een aantal voortreffelijkheden van het samen bidden in de
moskee. Er is geen twijfel dat er nog andere voortreffelijkheden zijn,
wereldse en in het Hiernamaals. Zorg, beste broeder, om aanwezig te zijn bij
het gezamenlijke gebed in de moskee, zodat je vrij zult zijn van huichelarij
(nifaaq)…
Anas ibn Maalik (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de
boodschapper van Allah ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft
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(Nederlandstalige interpretatie): “Degene die voor Allah veertig dagen in
gemeenschap heeft gebeden, waarbij hij de eerste takbierah haalt, voor hem
zullen twee beschermingen opgeschreven worden: vrijstelling van het
Hellevuur en vrijstelling van huichelarij.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie, zie
Sah’ieh’ at-Targhieb wa t-Tarhieb van sheikh al-Albaanie.)
Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Elke ziel zal de
dood proeven (#9); en waarlijk, slechts op de Dag der Opstanding zullen jullie
je beloning volledig ontvangen. Wie dan van het Vuur verwijderd wordt en
het Paradijs wordt binnengeleid, is werkelijk succesvol. (#10) En het wereldse
leven is niets behalve een bedriegende genieting.” [Soerat Aal ‘Imraan (3),
aayah 185.]
<<<(#9) Noot uwkeuze.net: de geschapen ziel sterft niet, maar wanneer de
ziel gescheiden wordt van het lichaam dat sterft, ervaart de ziel de dood. Zie
de artikelen http://uwkeuze.net/de-dood/ en http://uwkeuze.net/de-zielmaak-kennis-met-je-ware-zelf/.>>>
<<<(#10) Noot uwkeuze.net: Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met
hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa
sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Een plaats in het
Paradijs zo klein als wat in beslag genomen wordt door een zweep, is beter
dan de wereld en al hetgeen op zijn oppervlakte is. Lees als jullie willen: ‘Wie
dan van het Vuur verwijderd wordt en het Paradijs wordt binnengeleid, is
werkelijk succesvol.’” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.)>>>
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Salaat al-istikhaarah
Het gebed om leiding van Allah te zoeken.
http://uwkeuze.net/salaat-al-istikhaarah/

Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden. Allahs zegeningen en vrede zijn
met de profeet Moh’ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hen
in het goede volgt.

Wanneer kan men salaat al-istikhaarah verrichten?
Als men een beslissing moet nemen en men weet niet wat de juiste beslissing
is, dan kan men Allah (Glorieus en Verheven is Hij) om leiding vragen. En wie
kan men beter om raad en advies vragen, dan de Schepper van de hemelen
en de aarde. Al-Istikhaarah betekent: het vragen van Allah om jou te leiden
naar het goede, betreffende elke aangelegenheid in je leven, vooral als je
moet kiezen tussen twee toegestane alternatieven.
Sa’d ibn Waqaas verhaalde dat de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa
sellem – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige
interpretatie): “Istikhaarah (leiding van Allah zoeken) is een van de duidelijke
gunsten (van Allah) voor de mens en een voorspoed voor de zoon van Adam
is het tevreden zijn met het oordeel van Allah. Een tegenspoed voor de zoon
van Adam is zijn ontevredenheid met het oordeel van Allah.”
Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Degene
die leiding zoekt van de Schepper en overlegt met schepsels, zal het nooit
betreuren.”
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De doe’aa-e (smeekbede) van salaat al-istikhaarah
Djaabir ibn ‘Abdoellaah as-Salaamie (moge Allah tevreden met hem zijn)
heeft gezegd: “De boodschapper van Allah ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa
sellem) leerde zijn metgezellen al-istikhaarah in alle zaken, zoals hij de
soewar (meervoud van soerah) van de Qor-aan aan hen leerde. Hij  ﷺzei
(Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer één van jullie met iets zit, dient
hij twee raka’aat te bidden buiten de verplichte gebeden en te zeggen:

ك
َ ِك ِم ْن فَضْ ـل
َ  َوأَسْـألُـ،ك
َ ك بِقُـ ْد َرتِـ
َ  َوأ ْستَ ْقـ ِد ُر،ك
َ ك بِ ِعاْـ ِم
َ اللّھُـ ﱠم إِنﱢـي أَ ْستَ ِخيـ ُر
،ب
َ  فَإِنﱠـ،ـيم
ِ  َوأَ ْنـتَ َعالّ ُم ال ُغـيُو، َوتَـ ْعلَـ ُم َوال أَ ْعلَـ ُم،ك تَ ْقـ ِد ُر َوال أَ ْقـ ِد ُر
ِ ال َع ِظ
َ
ْ
ُ
َ
َ
 خَـ ْي ٌر لِي فِي ِدينِـي- ُ َويُ َسـ ﱢمي َحا َجتَـه-اللّھُـ ﱠم إِ ْن كنـتَ تَعْـل ُم أ ﱠن ھَـذا األ ْمـ َر
 َوإِ ْن،ار ْك لِي فِيـ ِه
ِ َ فَا ْقـدُرْ هُ لِي َويَ ﱢسـرْ هُ لِي ثـ ﱠم ب،ـري
ِ َو َم َعـا ِشي َو َعاقِـبَ ِة أَ ْم
،ـري
ِ ُك ْنـتَ تَ ْعـلَ ُم أَ ﱠن ھَـ َذا األَ ْمـ َر َشـ ٌر لِي فِي ِدينِـي َو َم َعـا ِشي َو َعاقِـبَ ِة أَ ْم
ُ فَاصْ ِر ْفـهُ َعنﱢي َواصْ ِر ْفنِي َع ْنـهُ َوا ْقـدُرْ لِي الخَـ ْي َر َحي
ضـنِي بِـه
َ ْـث َك
ِ ْان ثُـ ﱠم أَر
Allaahoemma iennie astakhieroeka bie ‘ilmieka wa astaqdieroeka
biqoedratiek, wa as-aloeka mien fadhliek, fa-iennaka taqdiroe wa laa aqdir,
wa ta’lamoe wa laa a’lam wa anta ‘allaam l-ghoeyoeb, allaahoemma ien
koenta ta’lamoe anna hadzaa l-amra (en je noemt je vraag waarmee je zit)
khayroen lie fie dienie wa ma’aashie wa aaqibatie amrie. Faqdoerhoe li wa
yassierhoe lie thoemma baariek liee fieh, wa ien koenta ta’lamoe anna
haadza l-amra sharroen lie fie dieniee wa ma’aashie wa ‘aaqibatie amrie
fasrifhoe ‘annie wasrifnie ‘anhoe waqdoer liya l-khayra h’aythoe kaana
thoemma ardhinie bih.
O Allah! Ik zoek leiding van Uw Kennis en kracht van Uw Macht, en ik vraag
om Uw veelomvattende zegeningen, U beschikt en ik niet, U weet en ik niet,
en U bezit Kennis van het onwaarneembare. O Allah! Als U weet dat deze
aangelegenheid (hier geeft u aan, wat u Allah wilt vragen) gunstig is voor mijn
religie en mijn (levens)onderhoud en voor mij in het Hiernamaals (of zeg: als
het beter is voor mijn huidige en latere behoefte), laat U het dan voor mij
bepalen en maak het gemakkelijk voor mij om het te verkrijgen, en zegen mij
hiermee. En als U weet dat deze aangelegenheid schadelijk is voor mij in mijn
religie en mijn (levens)onderhoud en in het Hiernamaals (of zeg: als het
slecht is voor mijn huidige en latere noodzaak), houdt het dan ver weg van
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mij en laat mij hiervan verwijderd zijn. En verorden datgene wat goed is voor
mij en laat mij hier tevredenheid in vinden.” (Overgeleverd door alBoekhaarie, 6841.)

De praktische uitvoering van salaat al-istikhaarah
Salaat al-istikhaarah behoort volgens de unanimiteit van de geleerden
(idjmaa’) tot de soenan (meervoud van soennah) van de boodschapper van
Allah ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem). De soennah met betrekking tot
het istikhaarah gebed, is het bidden van twee raka’aat buiten de verplichte
gebeden. Men kan hiervoor twee aparte raka’aat bidden, maar men kan ook
de twee raka’aat gebruiken die men bidt als men de moskee binnenkomt, of
twee raka’aat die men soennah (vrijwillig) bidt voor of na het fardh
(verplichte) gebed, mits men vóór dat gebed de intentie heeft om salaat alistikhaarah te bidden. Men kan elke soerah reciteren die men wil, maar het is
aan te raden om na soerat al-Faatih’ah in de eerste rak’ah, soerat alKaafiroen (109) te reciteren en in de tweede rak’ah soerat al-Ikhlaas (112).
Aan het eind van de twee raka’aat dient men de hier bovengenoemde
smeekbede te reciteren.
Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah (moge Allah hem genadig zijn) zei dat het
toegestaan is om de smeekbede van al-istikhaarah zowel vóór de tasliem (de
begroeting van de engelen, waarmee men het gebed beëindigt) als na de
tasliem te reciteren, maar dat het beter is om het vóór de tasliem te doen.
Degene die de smeekbede na de tasliem verricht, voor hem is het toegestaan
om zijn handen op te heffen en de smeekbede te doen.
Het istikhaarah gebed dient alleen verricht te worden voor toegestane zaken
waarover men twijfels heeft (wat het beste is) en niet voor verplichtingen
binnen de Islaam of voor zaken die niet toegestaan of afkeurenswaardig zijn
binnen de Islaam. Hier dient men geen istikhaarah gebed voor te verrichten,
omdat deze eenmaal al verplicht of verboden zijn.
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Hoelang moet je salaat al-istikhaarah verrichten?
Er is geen enkele h’adieth die het bidden van salaat al-istikhaarah beperkt tot
een aantal keren. De moeder der gelovigen, ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden
met haar zijn), heeft gezegd: “De boodschapper van Allah ( ﷺsalallaahoe
‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Wie aan
deze zaak van ons (de Islaam) iets toevoegt wat er niet bij hoort, zal daar zelf
de gevolgen van ondervinden.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en
Moeslim.) [Zie het artikel http://uwkeuze.net/het-verbod-op-innovatiesbidah/.] Dit bekent dat men salaat al-istikhaarah dient te verrichten tot hij of
zij een teken van Allah kan voelen, zien of meemaken, hetzij via een droom,
of een gevoel van moeilijkheid/gemak om een bepaald doel te bereiken, of
situaties die een bepaalde zaak vergemakkelijken of bemoeilijken. Als men
niets kan waarnemen, dan dient men nogmaals Allah de Verhevene om raad
te vragen.
An-Nawawie meent dat “na het verrichten van salaat al-istikhaarah, een
persoon moet doen wat hij hartgrondig geneigd is te doen en wat goed voelt
en hij dient niet vol te houden aan de begeerte die hij had voordat hij alistikhaarah verrichtte. Als zijn gevoelens veranderen, dan dient hij afstand te
nemen van hetgeen hij van plan was te doen. Anders laat hij de keus niet
over aan Allah en zal hij niet eerlijk zijn betreffende het zoeken van hulp van
de Macht en Kennis van Allah. Oprechtheid in het zoeken van de keuze van
Allah, betekent dat men volledig afstand moet doen van hetgeen men zelf
verlangt.”

Salaat al-istikhaarah verrichten voor iemand anders
Het is niet toegestaan om voor iemand anders salaat al-istikhaarah te
verrichten, zie de h’adieth van Djabier ibn ‘Abdoellah as-Salaamie (moge
Allah tevreden met hem zijn) die heeft gezegd: “De boodschapper van Allah
( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) leerde zijn metgezellen al-istikhaarah in
alle zaken, zoals hij de soewar van de Qor-aan aan hen leerde. Hij (Allahs
zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie):
‘Wanneer één van jullie met iets zit, dient hij twee raka’aat te bidden…’”
(Overgeleverd door al-Boekhaarie, 6841.)
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De profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) duidt heel duidelijk aan dat
degene die raad wil vragen van Allah, “wanneer één van jullie met iets zit,”
dat hij zelf twee raka’aat moet verrichten en vervolgens de smeekbede van
al-istikhaarah moet reciteren. De boodschapper van Allah  ﷺheeft hier
een beperking aangeduid en wij dienen ons eraan te houden. De beperking
hier geldt voor degene die met iets zit en het houdt in dat hij zelf het gebed
moet verrichten en verder doe’aa-e behoort te doen.

Vertrouw Allah
De profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft ons aangeraden om
altijd optimistisch te zijn. Anas ibn Maalik (moge Allah tevreden met hem
zijn) heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah  ﷺgezegd heeft
(Nederlandstalige interpretatie): “…ik houd van optimisme.” Ze zeiden: “En
wat is optimisme, O boodschapper van Allah?” Hij zei: “Een goed woord.”
(Overgeleverd door al-Boekhaarie, 5331.) Men dient de tekenen en
aanwijzingen van Allah te volgen en het gevoel dat men na salaat alistikhaarah heeft serieus te nemen, op voorwaarde dat men geen verboden
zaken treft en praktiseert.

Voordat je salaat al-istikhaarah verricht
An-Nawawie zei dat het moestahabb (aanbevolen) is om vóór het verrichten
van salaat al-istikhaarah iemand te raadplegen van wie je weet dat hij/zij
oprecht en zorgzaam is en die ervaring heeft, alsook betrouwbaar met
betrekking tot zijn/haar religieuze toewijding en kennis. Allah de Verhevene
zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…en raadpleeg hen in de kwestie…”
[Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 159.]
Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Degene
die leiding zoekt van de Schepper en overlegt met schepsels, zal het nooit
betreuren.”
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Salaat al-djanaazah
Het begrafenisgebed.
http://uwkeuze.net/salaat-al-djanaazah/

Het is voor elke moslim verplicht om zich voor te bereiden op de dood: door
het verrichten van veel goede daden en het mijden van verboden zaken. De
dood moet aanwezig zijn in zijn gedachten. De profeet ( ﷺsalallaahoe
‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Houd de
vernietiger van lusten (d.w.z. de dood) veel in gedachten.” [Overgeleverd
door at-Tirmidzie en als goed gekwalificeerd door al-Albaanie in al-Irwaa-e
(682).]
Als een moslim overlijdt, dan is degene die erbij aanwezig is verplicht om een
aantal zaken te doen:
1.) De ogen van de overledene sluiten. De profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie
wa sellem) heeft de ogen van Abie Salamah (moge Allah tevreden zijn met
hem) gesloten en zei (Nederlandstalige interpretatie): “De ontnomen ziel
wordt door het oog gevolgd.” (Overgeleverd door Moeslim.)
2.) De gewrichten van de overledene masseren zodat deze niet stijf worden.
Daarnaast moet er iets op zijn buik gelegd worden, zodat deze niet uitzet.
3.) Een kleed over zijn lichaam heen trekken dat zijn hele lichaam bedekt.
‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft gezegd: “De profeet
( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) werd bedekt met een gestreept kleed
toen hij overleed.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)
4.) De overledene snel voorbereiden om begraven te worden en salaat aldjanaazah (het begrafenis gebed) verrichten. Vervolgens moet men de
overledene begraven. De profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft
gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wees snel met salaat aldjanaazah.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)
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5.) De martelaar die tijdens een veldslag overlijdt, dient begraven te
worden in het land waar hij overleden is. De profeet ( ﷺsalallaahoe
‘alayhie wa sellem) heeft op de dag van Oeh’oed bevolen dat de doden
begraven worden op hun ligplaats. Dus op de plaatsen waar ze zijn gedood en
mogen daarom niet verplaatst worden. (Overgeleverd door Ahloe s-Soenan
en is als goed gekwalificeerd door al-Albaanie in Ah’kaam al-Djanaa-iez.)
Voor de martelaar wordt geen salaat al-djanaazah verricht. De profeet ﷺ
heeft geen gebed verricht voor de lichamen van de martelaren bij de veldslag
van Oeh’oed. (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)
Een embryo vanaf vier maanden oud, dat tijdens een miskraam overlijdt,
dient te worden gewassen. Ook moet voor hem salaat al-djanaazah worden
verricht en een naam worden gegeven. De profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie
wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De schepping van
ieder van jullie vindt plaats in de buik van de moeder, dit gedurende veertig
dagen in de vorm van een levenskiem, daarna is hij even lang een klonter,
daarna is hij even lang een klompje vlees; dan wordt er een engel naar hem
gestuurd die hem de levensadem inblaast.” (Overgeleverd door Moeslim.)
Deze h’adieth is dus van toepassing op een embryo dat vier maanden of
ouder is. Is het embryo jonger dan vier maanden, dan dient het te worden
begraven op een willekeurige plek zonder wassing of gebed. Er wordt dan
ook geen naam gegeven.

Hoe dient men salaat al-djanaazah te verrichten?
Salaat al-djanaazah is een fardh kifaayah (gemeenschappelijke verplichting).
Het is dus niet verplicht voor iedereen, zolang er maar enkele moslims zijn
die dit verrichten. Het is volgens de soennah toegestaan dat de imaam bij het
hoofd van de man staat; in het geval van een vrouw staat de imaam ter
hoogte van het midden van de vrouw, zoals te zien is op de afbeelding
hieronder. Deze handeling wordt zo uitgevoerd omdat de profeet ﷺ
(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) dit ook gedaan heeft. (Overgeleverd door
Aboe Daawoed en authentiek gekwalificeerd door al-Albaanie in Ah’kaam alDjanaa-iez, blz. 109.)
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1.) Salaat al-djanaazah voor een man – 2.) Salaat al-djanaazah voor een vrouw.

Het is soennah dat de imaam voorop staat; maar als er een gebrek is aan
ruimte, dan mogen sommige mensen aan zijn linker en rechterkant komen
staan.
Tijdens salaat al-djanaazah, dat staand verricht wordt, zegt de imaam vier
keer hardop de takbier (Allaahoe Akbar).

Na de eerste takbier
Na de eerste takbier leest men in stilte het eerste hoofdstuk uit de Qor-aan,
namelijk soerat al-Faatih’ah.

Na de tweede takbier
Na de tweede takbier zegt men het tweede gedeelte van de tasha-hoed in
stilte op. Men zegt dan het volgende:
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صلﱠ ْيـتَ َعلَـى إ ْب َرا ِھـي َم
َ  َك َمـا، َو َعلَـى آ ِل ُمح ﱠم ٍد،ص ﱢل َعلـ َى ُمح ﱠمـ ٍد
َ اللّھُـ ﱠم
 َو َعلَـى آ ِل،بار ْك َعلَـى ُمح ﱠمـ ٍد
َ  إِنﱠ،َو َعلـى آ ِل إ ْب َرا ِھـي َم
ِ  اللّھُـ ﱠم،ك َحمـي ٌد َم ِجـي ٌد
ك َحمـي ٌد َم ِجـي ٌد
َ  إِنﱠ،بار ْكتَ َعلَـى إ ْب َرا ِھـي َم َو َعلَـى آ ِل إ ْب َرا ِھي َم
ِ  َك َمـا،ُمح ﱠمـ ٍد
“Allaahoema sallie ‘ala Moeh’ammadien wa ‘ala aalie Moeh’ammadien,
kamaa sallayta ‘ala Ibraahiema wa ‘ala aalie Ibraahiem. Wa baariek ‘ala
Moeh’ammadien wa ‘ala aalie Moeh’ammadien, kamaa baarakta ‘ala
Ibraahiem wa ‘alaa aalie Ibraahiem, iennaka h’amiedoen madjied – O Allah,
begunstig Moh’ammed en zijn familieleden, zoals U Ibraahiem en zijn
familieleden begunstigde. En zegen Moh’ammed en zijn familieleden, zoals U
Ibraahiem en zijn familieleden zegende. Waarlijk, U bent Meest
Prijzenswaardig, Meest Vrijgevig.”

Na de derde takbier
Na de derde takbier verricht men een smeekbede voor de overledene. In
stilte zegt men dan wat de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) ook
heeft gezegd, namelijk:

ُ  َو َعافِ ِه َو ا ْع،ُاللﱠھُ ﱠم ا ْغفِرْ لَهُ َو ارْ َح ْمه
،ُ َو َو ﱢس ْع ُم ْد َخلَه،ُ َو أَ ْك ِر ْم نُ ُزلَه،ُف َع ْنه
ْ
ْ ْ
َ  َونَقﱢ ِه ِم َن ْال َخ،ج َو ْالبَ َرد
ض
َ َب األ ْبي
َ ْطايَا َك َما نَقﱠيتَ الثﱠو
ِ َو ا ْغ ِسلهُ بِال َما ِء َو الثﱠل
 َو َزوْ جًا َخ ْيرًا، َو أَ ْھالً َخ ْيرًا ِم ْن أَ ْھلِ ِه،ار ِه
ِ ِم َن ال ﱠدن
ِ  َو أَ ْب ِد ْلهُ َدارًا َخ ْيرًا ِم ْن َد،َس
[ ْب النﱠار
ِ ب ْالقَب ِْر ] َو َع َذا
ِ  َو أَ ْذ ِخ ْلهُ ْال َجنﱠةَ َو أَ ِع ْذهُ ِم ْن َع َذا،ِم ْن َزوْ ِج ِه
“Allaahoemma ghfier lahoe warh’amhoe wa ‘aafiehie wa’foe ‘anh, wa akriem
noezoelah, wa wassie’ moedkhalahoe wa ghsielhoe bie lmaa-ie wa tthaldjie
wa lbarad, wa naqqiehie miena l-khaataayaa kamaa naqqayta tthawba labyada miena ddanas, wa abdielhoe daaran khayran mien daarieh, wa ahlan
khayran mien ahlieh, wa zawdjan khayran mien zawdjieh, wa adkhielhoe aldjannata wa a’iedz-hoe mien ‘adzaabie l-qabr, (wa ‘adzaabie n-naar) – O
Allah, vergeef hem, schenk Uw genade aan hem, geef hem kracht en
aanvaard zijn berouw. Geef hem een voortreffelijke eindbestemming en
maak zijn ingang naar (het graf) wijd, reinig hem met water, sneeuw en hagel
en zuiver hem van zijn zonden zoals witte kleding gezuiverd wordt van
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vlekken. Geef hem een beter onderkomen dan dat hij heeft gekend en een
betere familie dan die hij heeft gekend en een betere partner dan zijn
partner op aarde. Neem hem op in het Paradijs en bescherm hem tegen de
bestraffing van het graf [en tegen de bestraffing van het Hellevuur].”
(Overgeleverd door Moeslim.)
Of zeg:

ان
َ  إِ ْن َك، َو أَ ْنتَ َغنﱢ ﱞي َع ْن َع َذابِ ِه،ك
َ ِك احْ تَا َج إِلَى َرحْ َمت
َ ِك َو ب ُْن أَ َمت
َ اللﱠھُ ﱠم َع ْب ُد
ُان ُم ِسيئًا فَتَ َجا َو ْز َع ْنه
َ ُمحْ ِسنًا فَ ِز ْد فِي َح َسنَاتِ ِه َو إِ ْن َك
“Allaahoemma ‘abdoeka wa bnoe amatiek ah’taadja ielaa rah’matiek, wa
anta ghanieyyoen ‘an ‘adzaabieh, ien kaana moh’sienan fazied fie
h’asanaatieh, wa ien kaana moesiee-an fatadjaawaz ‘anh – O Allah, Uw
dienaar en het kind van Uw dienares, heeft behoefte aan Uw genade en U
bent vrij om hem te bestraffen. Als hij vroom was, vergroot dan zijn beloning
en als hij heeft gezondigd, vergeef hem dan.” (Overgeleverd door al-H’aakiem
en authentiek verklaard door ad-Dzahabie 1/359. Zie ook Ah’kaam al-Djanaaiez, blz.125, van al-Albaanie.)
[Of een andere smeekbede die authentiek overgeleverd is. Zie het boekje
Citadel van de moslim, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah – te bestellen
op www.momtazah.net en www.islamazon.nl.]
Wanneer een baby tijdens een miskraam overlijdt en hij is ouder dan vier
maanden, dan dient men Allah vergeving en barmhartigheid voor zijn ouders
te vragen. De profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd
(Nederlandstalige interpretatie): “Voor een kind dat overlijdt tijdens een
miskraam wordt salaat al-djanaazah verricht en voor zijn ouders vergeving
en barmhartigheid gevraagd.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed en
authentiek gekwalificeerd door al-Albaanie in Ah’kaam al-Djanaa-iez.)
[Zie het boekje Citadel van de moslim voor verschillende smeekbeden.]
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Na de vierde takbier
Tenslotte, na de vierde takbier, dient men even stil te zijn en vervolgens
verricht men ter afsluiting van salaat al-djanaazah de tasliem. Men kan dit op
twee manieren doen. De eerste wijze is om aan de rechterkant maar één
keer de tasliem uit te voeren, omdat de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa
sellem) dit heeft gedaan. (Overgeleverd door al-H’aakiem, de keten van
overleveraars van deze h’adieth is goed gekwalificeerd door al-Albaanie in
Ah’kaam al-Djanaa-iez, blz. 129.) De tweede manier is om zowel aan de
rechterkant als aan de linkerkant de tasliem te verrichten. (Bron: Ah’kaam alDjanaa-iez van al-Albaanie, blz. 127.)
Het is volgens de soennah toegestaan om de handen op te heffen bij elke
takbier, omdat de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) dit ook heeft
gedaan. (Overgeleverd door ad-Daaraqotnie. De keten van overleveraars van
deze h’adieth is goed gekwalificeerd door sheikh Ibn Baaz, zoals in zijn
fataawaa vermeld wordt, 148/13.)
Degene die te laat aankomt en een paar takbieraat van de imaam heeft
gemist, dient de imaam in zijn verdere handelingen te volgen. Bijvoorbeeld:
als men al begonnen is met salaat al-djanaazah en de imaam heeft de derde
takbier gedaan, dan moet men een smeekbede verrichten voor de
overledene en na de vierde takbier van de imaam verricht men ook de
takbier en leest men soerat al-Faatih’ah op. Vervolgens zegt men dan een
andere takbier en reciteert het tweede gedeelte van de tasha-hoed op. Dit
kan alleen als het mogelijk is voordat de overledene wordt weggedragen.
Men hoeft de gemiste takbieraat niet in te halen en men mag tasliem doen
na de imaam.
Wie salaat al-djanaazah heeft gemist, heeft de mogelijkheid om het te
verrichten bij het graf. De profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft
dit ook gedaan. (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)
Het is toegestaan om salaat al-djanaazah te verrichten voor iemand die in
een ander land is overleden als het daar niet wordt verricht.
De moslims verrichten ook salaat al-djanaazah voor degene die zichzelf heeft
gedood en degene die tot roversbendes behoort en criminelen. Leiders en
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geleerden van een islamitisch land bidden in een dergelijk geval echter geen
salaat al-djanaazah, zodat het duidelijk wordt voor anderen dat de
overledene niet goed bezig was. [Zie http://uwkeuze.net/vraag-12/ – Is het
toegestaan om voor iemand te bidden die zelfmoord heeft gepleegd?]
Salaat al-djanaazah mag in de moskee verricht worden, omdat de profeet
( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) dit ook heeft gedaan. (Overgeleverd
door Moeslim.)
Het is soennah om salaat al-djanaazah buiten de moskee te verrichten, zodat
de moskee niet vervuild wordt. Ook is het toegestaan om deze plek dicht bij
de begraafplaats te kiezen, zodanig dat het gemakkelijk wordt om de
overledene te begraven.
Tot slot:
Houdt de dood altijd voor ogen, ga op zoek naar kennis, bereidt je voor,
verricht goede daden en houdt afstand van de verboden zaken. De dood
komt tot ieder van ons en komt altijd onverwacht.
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Zittend bidden
Bronnen: www.islamqa.info – sheikh Soelaymaan ibn Naasir al-‘Alwaan –
sheikh Moh’ammed Saalih’ al-‘Oethaymien – sheikh Moh’ammed Saalih’ alMoenajjid.
Alle lof zij Allah, Heer der werelden, en Allahs zegeningen en vrede zijn met
de profeet Moh’ammed, zijn familie, metgezellen en eenieder die hen in het
goede volgt.

Bidden tijdens ziekte, zwangerschap of ouderdom
Het uitgangspunt betreffende het gebed van iemand die ziek, zwanger of oud
is, is dat hij alles moet doen van de essentiële handelingen van het gebed
waar hij toe in staat is en hij hoeft datgene niet te doen waar hij niet toe in
staat is (en Allah weet wat er in de harten is). Dit wordt aangegeven door
verschillende bewijzen uit de Qor-aan en de Soennah. Allah de Verhevene
zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Dus vrees Allah zo veel als jullie
kunnen, en luister en gehoorzaam…” [Soerat al-Taghaaboen (64), aayah 16.]
Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zegt ook (Nederlandstalige interpretatie):
“Allah belast niemand behalve volgens zijn vermogen…” [Soerat al-Baqarah
(2), aayah 286.]
Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de
boodschapper van Allah ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft
(Nederlandstalige interpretatie): “Als ik jullie opdraag iets te doen, doe dat
dan zo veel als jullie kunnen (volgens jullie vermogens). Als ik jullie iets
verbied, mijd het dan.” (Overgeleverd in de Sah’ieh’ayn.)
Het is overgeleverd dat ‘Imraan ibn H’oessayn (moge Allah tevreden zijn met
hem) zei: “Ik had last van aambeien en ik vroeg de profeet ( ﷺsalallaahoe
‘alayhie wa sellem) over het bidden. Hij  ﷺzei (Nederlandstalige
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interpretatie): “Bid staand, en als je dat niet kunt, dan zittend, en als je dat
niet kunt, dan op je zij liggend.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 1117.)
Gebaseerd op het bovenstaande kunnen we stellen dat als je staand kunt
bidden dan moet je staan. Maar als het onmogelijk voor je wordt om te
staan, of als dat te moeilijk is, dan kun je zitten tijdens het gebed.
Het is toegestaan om op een stoel te zitten of op de grond, afhankelijk van
wat je kunt en wat gemakkelijk voor je is. Maar het is beter om op de grond
te zitten, omdat het soennah is voor een persoon om met de benen kruislings
te zitten op de plaats waar men zou staan en buigen en dit is niet gemakkelijk
op een stoel. Als je op de grond kunt zitten en de sadjdah kunt verrichten,
dan is het niet toegestaan om op een stoel te zitten. Zitten op een stoel dient
de laatste stap te zijn wanneer men echt niet op de grond kan zitten.
Sheikh Ibn ‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Als een persoon
niet staand kan bidden dan dient hij zittend te bidden, maar het is beter om
met de benen kruislings te zitten op de plaats waar men staat en buigt.” (Van
zijn essay Tahaarat al-Maried wa Salaatoehoe.)
Met de benen kruislings zitten is niet verplicht; hij mag zitten hoe hij wil,
omdat de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei (Nederlandstalige
interpretatie): “…als hij niet kan, dan zittend,” en hij  ﷺlegde niet uit hoe
hij moet zitten. (Zie al-Sharh’ al-Moemti’, 4/462. )
De juiste mening met betrekking tot het zittend bidden, is dat het zowel
toegestaan is om met de benen kruislings te zitten, als ook moeftarishan
(geknield zitten met de linkervoet onder het zitvlak en de rechtervoet recht
op). Dit omdat er niets van de boodschapper van Allah ( ﷺsalallaahoe
‘alayhie wa sellem) overgeleverd is met betrekking tot de manier waarop
men dient te zitten.
‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) verhaalde dat de profeet ﷺ
(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zittend bad, maar ze beschreef niet hoe hij
zat, wat aangeeft dat er ruimte in handelen is met betrekking tot deze zaak.
Imaam as-Shaafi’ie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Het is toegestaan om
te zitten op elke manier de aanbidder wil.”
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Imaam Ibn al-Moendzir zei in al-Awsat (4/376): “Met betrekking tot hoe een
persoon die zittend bid moet zitten, er is geen soennah die men dient te
volgen. Aangezien dit het geval is, mag een persoon die ziek is zittend bidden
op een manier dat gemakkelijk is voor hem; als hij wil mag hij zittend bidden
met de benen kruislings en als hij wil mag hij zittend bidden met zijn benen
opgetrokken en als hij wil mag hij zittend bidden zoals de persoon die zit
tussen de twee knielingen (moeftarishan). Dit alles is overgeleverd van de
vroegere geleerden.”
Een groep geleerden zei dat het zitten met de benen kruislings de voorkeur
heeft. Dit is verhaald door Ibn ‘Oemar en Anas ibn Maalik, en dit is de mening
van Aboe H’aniefah, Maalik en Ah’mad.
Het bewijs dat zij gebruiken is de overlevering verhaald door an-Nasaa-ie
(3/376) en anderen, via Aboe Daawoed al-Hafarie van Hafs van Hoemayd van
‘Abd-Allaah ibn Shaqieq van ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar)
die zei: “Ik zag de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) zittend
bidden met de benen kruislings.”
Maar deze h’adieth is niet sah’ieh’ (authentiek) en het is verhaald door meer
dan één bron dat er niets is dat het zitten met de benen kruislings vermeld.
An-Nasaa-ie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Ik ken niet één van hen die
deze h’adieth verhaald hebben, behalve Aboe Daawoed, en hij is thiqah
(betrouwbaar); ik denk niet dat deze h’adieth sterk is.”
Imaam Ibn al-Moendzir zei in al-Awsat (4/376): “Er is wat wantrouwen over
de isnaad (keten van overleveraars) van de h’adieth van Hafs ibn Ghiyaat. Een
groep verhaalde deze h’adieth van ‘Abd-Allaah ibn Shaqieq, maar het
vermeldde niets over het zitten met de benen kruislings, en ik denk niet dat
het bewezen kan worden dat deze h’adieth aan de profeet ( ﷺsalallaahoe
‘alayhie wa sellem) toegeschreven kan worden.”
Het is verhaald van ‘Abd-Allaah ibn Mas’oed dat hij zittend bidden met de
benen kruislings als makroeh (afkeurenswaardig) beschouwde. Dit is
overgeleverd door Ibn Abie Shaybah en Ibn al-Moendzir.
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Het is in een overlevering verhaald van Ah’mad, dat als de recitatie lang is
dan mag men zitten met de benen kruislings, anders dient men moeftarishan
te zitten.
De juiste mening is de eerste en dat is dat iemand de keuze heeft om te
zitten met de benen kruislings als ook moeftarishan [volgens wat gemakkelijk
is voor hem zodat hij een goede khoeshoe’ tijdens het gebed heeft (zie het
hoofdstuk “Khoeshoo’ tijdens het gebed” in dit e-boek)].
Als het te moeilijk voor je is om te knielen en te buigen, dan kun je naar
voren hellen, en maak de buiging voor de soedjoed dieper dan de buiging
voor de roekoe’.
Als je kunt staan, hel dan naar voren voor de roekoe’ terwijl je staat, en hel
naar voren voor de soedjoed terwijl je zit, omdat staan dichter bij buigen is
dan zitten, en zitten is dichter bij soedjoed dan staan.
Sheikh Ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Eenieder die in staat is te
staan maar niet in staat is te buigen of te knielen, is niet gevrijwaard om te
staan. Integendeel, hij dient staand te bidden en dan naar voren te hellen
voor de roekoe’ (d.w.z. tijdens het staan – qiyaam), dan zitten en naar voren
hellen voor de soedjoed… en hij dient de buiging voor de soedjoed dieper te
maken dan voor de roekoe’. Als hij alleen niet in staat is te knielen, dan dient
hij de roekoe’ gewoon uit te voeren en naar voren te hellen voor de soedjoed.
Als de zieke persoon tijdens het gebed weer in staat is iets te doen waar hij
eerst niet toe in staat was, zoals staan, zitten, buigen of knielen, dan dient hij
daar mee te beginnen en doorgaan met wat hij al gebeden heeft.” (Van zijn
essay Ah’kaam Salaat al-Maried wa Tahaaratihie.)
Sheikh Ibn ‘Oethaymien zei: “Eenieder die niet in staat is te buigen dient naar
voren te hellen terwijl hij staat, en eenieder die niet in staat is te knielen
dient naar voren te hellen terwijl hij zit.” (Al-Sharh’ al-Moemti’, 4/475.)
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Tijdens het gebed niet meer in staat zijn om te staan en vice versa
Ibn Qoedama (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Zodra de zieke persoon
tijdens het gebed weer in staat is dat te doen waar hij niet toe in staat was
toen hij het gebed begon, of het nu het staan, zitten, buigen of knielen is,
dient verder te gaan met het gebed en doen wat hij kan doen vanaf waar hij
gebleven is en zijn gebed af te maken. Hetzelfde geldt voor als men aan het
gebed begint en men is in staat om alles te verrichten en dan plotseling niet
meer in staat is om een handeling te verrichten. In dit geval gaat hij door met
bidden op de beste manier als mogelijk is en gaat door vanaf wat hij al
gebeden heeft toen er nog niets veranderd was aan zijn toestand.” (AlMoeghnie ma’a al-Sharh’ al-Kabier 1/782, en insgelijks in al-Madjmoe’a lilNawawie 4/318.)
Het bewijs is de h’adieth van ‘Imraan ibn H’oessayn (moge Allah tevreden zijn
met hem) die zei: “Ik had bawasier (aambeien), dus vroeg ik de profeet ﷺ
(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) over as-salaat, en hij  ﷺzei
(Nederlandstalige interpretatie): “Bid staand, en als je dat niet kunt, dan
zittend, en als je dat niet kunt, dan op je zij liggend.” (Soenan Aboe Daawoed
922 en Sah’ieh’ Soenan Aboe Daawoed 815.)

Biddend op een stoel in djamaa’ah
Als een persoon het gezamenlijke gebed (salaat al-djamaa’ah) wil verrichten,
maar hij is niet in staat om het gebed staand te verrichten en hij bid zittend
op een stoel, kan men zich af vragen of hij de achterpoten van de stoel op de
lijn met de voeten van de andere gelovigen moet zetten, of de voorpoten van
de stoel. Sheikh Moh’ammad ibn Saalih’ al-‘Oethaymien (moge Allah hem
genadig zijn) gaf het volgende antwoord op deze vraag: “Hij dient de
achterpoten van de stoel in de lijn met de voeten van de andere moslims te
zetten.”
Vraag: “Maar als hij gaat staan dan is hij vóór de anderen.”
Antwoord: “Hij staat niet, dus dient hij zijn rug in de lijn met de voeten van de
andere moslims te zetten.” En Allah weet het best.
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Bidden achter een imaam die het djamaa’ah (gezamenlijke)
gebed zittend leidt
Een imaam mag de mensen leiden in het gezamenlijke gebed zittend op een
stoel. Dit is de mening van Aboe H’aniefah, as-Shaafi’ie en Ah’mad.
Hoe de moslims achter deze imaam het gebed dienen te verrichten, hangt af
van de situatie:
1.) Als de imaam het gebed zittend begint, dan dienen de mensen achter
hem ook zittend te bidden. Het bewijs hiervoor is als volgt:
a.) Het is overgeleverd dat ‘Aa-ieshah, de moeder der gelovigen, zei: “De
boodschapper van Allah ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) bad thuis
wanneer hij ziek was. Hij bad zittend en sommige mensen baden achter hem
staand, maar hij gebaarde naar hen dat zij moesten zitten. Toen hij klaar was
(met bidden) zei hij ( ﷺNederlandstalige interpretatie): “De imaam is
aangesteld om gevolgd te worden. Wanneer hij buigt, buig; wanneer hij zijn
hoofd opheft, hef jullie hoofden op; en als hij zittend bidt, bid dan zittend.”
(Overgeleverd door al-Boekhaarie, al-Adzaan, 657.)
b.) Het is verhaald door Anas ibn Maalik dat de boodschapper van Allah ﷺ
(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) een paard bereed en viel en de rechterkant
(van zijn lichaam) was gewond. Hij bad één van de gebeden zittend en wij
baden zittend achter hem. Toen hij klaar was (met bidden) zei hij ﷺ
(Nederlandstalige interpretatie): “De imaam is aangesteld om gevolgd te
worden. Als hij rechtop staand bidt, bid dan rechtop staand; wanneer hij
buigt, buig; wanneer hij zijn hoofd opheft, hef jullie hoofden op. Wanneer hij
sami’ Allaahoe liman h’amidah (Allah antwoordt degene die Hem looft) zegt,
zeg Rabbanaa wa lakal-h’amd (onze Heer, alle lof zij U). Als hij staand bidt,
bid dan staand en als hij zittend bidt, bid dan zittend, jullie allemaal.”
(Overgeleverd door al-Boekhaarie, al-Adzaan, 648.)
2.) Als de imaam het gebed staand begint en er overkomt hem iets dat hem
niet in staat stelt om langer te staan, dan dienen degenen die achter hem
bidden hun gebed staand af te maken. Het bewijs hiervoor is als volgt:
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Het is overgeleverd dat ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) zei:
“De profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) werd ernstig ziek en vroeg
(Nederlandstalige interpretatie): “Hebben de mensen gebeden?” Wij
antwoordden: “Nee, zij wachten op u.” Hij  ﷺzei: “Doe voor mij wat water
in een tobbe.” Wij deden dat en hij nam een bad en probeerde op te staan,
maar hij viel flauw. Toen kwam hij  ﷺbij en vroeg weer: “Hebben de
mensen gebeden?” Wij antwoordden: “Nee, zij wachten op u, O
boodschapper van Allah.” Hij zei weer: “Doe voor mij wat water in een
tobbe.” Hij ging zitten en nam een bad en probeerde op te staan en viel weer
flauw. Toen kwam hij bij en vroeg weer: “Hebben de mensen gebeden?” Wij
antwoordden: “Nee, zij wachten op u, O boodschapper van Allah.” Hij zei
weer: “Doe voor mij wat water in een tobbe.” Hij ging zitten en nam een bad
en probeerde op te staan en viel weer flauw. Toen kwam hij bij en vroeg
weer: “Hebben de mensen gebeden?” Wij antwoordden: “Nee, zij wachten
op u, O boodschapper van Allah.” De mensen waren in de masdjid (moskee)
aan het wachten op de profeet  ﷺom hen te leiden in het salaat al-‘ishaae. De profeet  ﷺzond een boodschap aan Aboe Bakr (moge Allah tevreden
zijn met hem) dat hij de mensen in het gebed moest leiden. De boodschapper
ging naar hem toe en zij: “De boodschapper van Allah ( ﷺsalallaahoe
‘alayhie wa sellem) zegt tegen jou om de mensen te leiden in het gebed.”
Aboe Bakr (moge Allah tevreden zijn met hem), die een vriendelijke man was,
zei: “O ‘Oemar! Leid de mensen in het gebed.” Maar ‘Oemar (moge Allah
tevreden zijn met hem) antwoordde: “Jij hebt meer recht om dat te doen.”
Dus leidde Aboe Bakr (moge Allah tevreden zijn met hem) de gebeden
gedurende deze dagen. Toen de profeet  ﷺzich een beetje beter voelde,
kwam hij ondersteund door twee mannen naar buiten, één van hen was al‘Abbaas, voor salaat ad-dhzohr. Aboe Bakr leidde de mensen in het gebed,
maar toen Aboe Bakr hem zag, wilde hij naar achteren stappen (om de
profeet het gebed te laten leiden). Maar de profeet  ﷺgebaarde hem dat
hij niet naar achteren moest stappen. Hij  ﷺzei: “Zet me neer naast hem.”
Dus lieten zij hem naast Aboe Bakr zitten. Aboe Bakr (moge Allah tevreden
zijn met hem) ging door met bidden maar volgde de profeet ﷺ
(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) in het gebed en de mensen volgden Aboe
Bakr in het gebed en de profeet  ﷺzat.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie,
al-Adzaan, 655.)
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Wat relevant is van deze h’adieth, is dat Aboe Bakr (moge Allah tevreden zijn
met hem) begon om hen staand te leiden in het gebed. Toen kwam de
profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) en leidde hen van waar Aboe
Bakr gebleven was en hij bad zittend en de sah’aabah (metgezellen – moge
Allah tevreden zijn met hen) baden achter hem staand. Dit geeft aan dat als
de imaam staand het gebed begint en daarna is hij niet meer in staat om te
staan, dan dienen de mensen achter hem nog steeds staand te bidden.
Dit betekend niet dat het gebed gebrekkig is en dat de zegening ervan
verminderd, in shaa-a Allaah. En Allah weet het best. (Zie Ah’kaam alImaamah wa’l-I’timaam fi’l-Salaah door al-Moenief, p. 112-116; Fath’ alBaarie Sharh’ Sah’ieh’ al-Boekhaarie door Ibn H’adjar, vol. 2, p. 174.)

Bidden in een auto, trein of vliegtuig
Als men in staat is te staan, dan is staan tijdens het gebed verplicht en een
essentieel onderdeel van het gebed (zie o.a. het hoofdstuk “De zuilen en
verplichtingen van het gebed” in dit e-boek). Als men in de auto zit en het is
tijd om te bidden, kan men een masdjid zoeken om daar te bidden. Als er
geen moskee in de buurt is, dan kan men de auto parkeren en bidden naast
de auto of waar dan ook. We dienen ons niet te schamen voor de mensen,
maar we dienen onze Heer te vrezen en lief te hebben. Vrouwen kunnen in
de moskee bidden als de mannen weg zijn (als er geen aparte gebedsruimte
voor vrouwen is).
Bidden in auto’s, treinen, vliegtuigen en andere middelen voor vervoer, waar
men niet richting de qiblah kan bidden of niet staand kan bidden, is niet
toegestaan in het geval van verplichte gebeden, behalve als de volgende
twee voorwaarden aanwezig zijn:
1.) Er moet angst zijn dat de tijd van het verplichte gebed beëindigd voordat
men de plaats van bestemming bereikt. Maar als je de plaats van
bestemming bereikt voordat de tijd van het gebed voorbij is, dan dien je te
wachten totdat je daar aangekomen bent en daar bidden.
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2.) Het moet onmogelijk zijn om eruit te gaan en te bidden op de grond. Als
het wel mogelijk is, dan dien je dat ook te doen.
Als deze twee voorwaarden aanwezig zijn, dan is het toegestaan om te
bidden in het vervoersmiddel. Het bewijs dat het toegestaan is in dit geval, is
de algemene betekenis van de aayaat waarin Allah de Verhevene zegt
(Nederlandstalige interpretatie): “Allah belast niemand behalve volgens zijn
vermogen…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 286.]
“Dus vrees Allah zo veel als jullie kunnen, en luister en gehoorzaam…” [Soerat
at-Taghaaboen (64), aayah 16.]
“…en Hij maakte voor jullie in de religie geen enkele moeilijkheid (#1)…”
[Soerat al-H’adj (22), aayah 78.]
<<<(#1) Noot uwkeuze.net: moeilijkheid en hinder; Allah de Verhevene heeft
de religie gemakkelijk gemaakt. Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) beval slechts
hetgeen door de mensen gemakkelijk na te komen is en hetgeen ze niet
belast. Wanneer aanleidingen voorkomen voor verlichting, verleent Hij
verlichting door het volledig op te heffen, of door een deel daarvan op te
heffen. Uit dit vers wordt de regel afgeleid: “Hinder brengt gemak met zich
mee.” En “noodgevallen maken verboden zaken toegestaan.” Hieronder
vallen een aantal afgeleide oordelen die bekend zijn in boeken die
wetsoordelen bevatten. (Teysier al-Kariem ar-Rah’maan fie tefsier kalaam alMannaan van sheikh ‘Abdoer-Rah’maan ibn as-Sa’die.) De geloofsleer is
duidelijk en eenvoudig en de religie is gemakkelijk. ‘Aa-ieshah (moge Allah
tevreden zijn met haar) zei: “Als de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa
sellem) tussen twee zaken moest kiezen, dan koos hij de gemakkelijkste van
de twee zolang dit geen zonde was.” En de uitspraak van de profeet ﷺ
(Nederlandstalige interpretatie): “De meest geliefde religie bij Allah is de
tolerante H’aniefiyyah (d.w.z. het islamitische monotheïsme – het aanbidden
van Allah alleen en niets of niemand anders).” Aboe Hoerayrah (moge Allah
tevreden zijn met hem) verhaalde: “De profeet  ﷺheeft gezegd
(Nederlandstalige interpretatie): ‘Deze religie is gemakkelijk en eenieder die
zichzelf overbelast, dan zal het hem verslaan. Dus wees gematigd, maar
streef ernaar om dicht bij de juiste weg te zitten; en wees verheugd en maak
zaken voor anderen gemakkelijk en versterk jullie zelf door het reizen in de
ochtend en na de middag en tijdens de laatste uren van de nacht.’” (Soenen
an-Nasaa-ie.)>>>
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Als jouw situatie voldoet aan de twee bovengenoemde voorwaarden, kun je
jezelf afvragen: dien ik te bidden richting de qiblah en dien ik zittend te
bidden hoewel ik in staat ben te staan? Dan is het antwoord:
Als je in staat bent richting de qiblah te bidden dan moet je dat doen, omdat
het een voorwaarde is van een verplicht gebed om geldig te zijn, of men nu
aan het reizen is of niet (zie o.a. het hoofdstuk “De zuilen en verplichtingen
van het gebed” in dit e-boek). Als het niet mogelijk is richting de qiblah te
bidden, dan vrees Allah zo veel als je kunt en doe je best om de qiblah in te
schatten, vanwege het bewijs hierboven.
Dit heeft betrekking tot de verplichte gebeden. Betreffende de vrijwillige
(naafil of soennah) gebeden is de kwestie gemakkelijker; het is een moslim
toegestaan om te bidden in een vervoersmiddel, onafhankelijk van de
richting hij op gaat, zelfs als hij kan stoppen en uit het voertuig kan gaan. Het
bewijs hiervoor is het feit dat de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem
- Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gewoon was naafil gebeden te
bidden op zijn rijdier, onafhankelijk welke richting het uitliep. Djaabir (moge
Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet  ﷺgewoon was
vrijwillige gebeden te bidden wanneer hij aan het rijden was, zonder zich
richting de qiblah te keren. (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 1094.) Maar
het is beter richting de qiblah te bidden als men begint met een naafil gebed,
als het mogelijk is tijdens het reizen. (Zie Fataawa al-Ladjnah al-Daa-imah,
8/124.)
Met betrekking tot het zittend bidden van verplichte gebeden wanneer men
in staat is te staan (ook in een vliegtuig etc.), hebben we hierboven gezien dat
het niet is toegestaan. (Zie ook Fataawa al-Ladjnah al-Daa-imah, 8/126.)
En Allah weet het beste en Hij is de Bron van kracht.
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Bidden op een gebedskleedje en met schoenen aan
http://uwkeuze.net/vraag-18/

Vraag: Is het toegestaan om te bidden op een gebedsmatje? En is het
toegestaan om te bidden met schoenen aan?
Antwoord: Alle lof is voor Allah.
Het is niet per se nodig om op een gebedskleed te bidden, zolang de
omgeving waar je het gebed wilt verrichten schoon is. Het bidden met
schoenen aan is ook toegestaan, de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa
sellem - Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft het zelfs opgelegd
om anders te zijn dan de joden. Aboe Daawoed leverde over van Ya’la ibn
Shaddaad ibn Aws dat zijn vader zei: “De boodschapper van Allah  ﷺheeft
gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wees anders dan de joden, want zij
bidden niet met hun schoenen of khoefoof (leren sokken) aan.”
De profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) en zijn metgezellen (moge
Allah tevreden zijn met hem) gingen de moskeeën binnen en verrichtten het
gebed met hun schoenen aan, en hij zei hen om ze te onderzoeken of er geen
viezigheid op zit. De profeet  ﷺdeed tijdens een aangelegenheid zijn
schoenen uit omdat Djibriel (vrede zij met hem) hem vertelde dat er
viezigheid op zat, en de sah’aabah trokken hun schoenen ook uit. Al deze
ah’aadieth zijn sah’ieh’.
Er is geen twijfel dat hun moskeeën zonder tapijten waren, de vloeren waren
van zand en kiezelstenen, dus het maakte niet uit dat zij de moskee
binnenkwamen met hun schoenen aan. Maar de moskeeën van
tegenwoordig zijn voorzien met vloerbedekking of tapijten en hen
binnengaan met schoenen kan leiden dat ze vies worden. Daarom trekken we
onze schoenen uit.
Aboe Daawoed leverde over van ‘Amr ibn Shoe’ayb dat zijn grootvader zei:
“Ik zag de boodschapper van Allah  ﷺzowel blootsvoets als met schoenen
bidden.” Dit is ook overgeleverd door Ibn Maadjah.
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Sheikh Ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd: “Wat is de
regelgeving omtrent het bidden met schoenen aan?” Hij antwoordde: “De
regelgeving is dat het moestah’abb (aanbevelenswaardig, aanbevolen) is
nadat men gecontroleerd heeft of ze schoon zijn, omdat de profeet ﷺ
(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) bad met zijn schoenen aan, en omdat de
profeet  ﷺzei (Nederlandstalige interpretatie): “De joden en de christenen
bidden niet in hun khoefoof (leren sokken), dus wees anders dan hen.” Maar
als een persoon blootsvoets bidt, is dat niet erg, omdat het bewezen is dat de
profeet  ﷺook soms blootsvoets bad. Als de moskee ingericht is met
tapijten, dan is het beter om de schoenen uit te trekken, om te voorkomen
dat de tapijten vies worden of zodat andere moslims daar niet willen knielen.
(Einde citaat. Madjmoo’ Fataawaa Ibn Baaz.)
Het is dus beter om tegenwoordig niet in de moskee (met tapijten of
vloerbedekking) te bidden met de schoenen aan, behalve voor degene voor
wie het moeilijk is om zijn schoenen uit te trekken. Hij mag met zijn schoenen
aan bidden nadat hij er voor gezorgd heeft dat ze schoon zijn en anderen niet
lastig valt. Als dit zal leiden naar enige onenigheid en verbolgenheid, dan is
het beter voor hem om toch zijn schoenen uit te trekken, voor de bestwil
voor eensgezindheid onder de moslims en om geen vijandigheid en haat te
veroorzaken. De moslims kunnen de Soennah verrichten en de profeet ﷺ
(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gehoorzamen door te bidden met de
schoenen aan wanneer dit niet leidt naar problemen, zoals wanneer zij thuis
bidden of bidden waar geen tapijt is enz.
Verder kunnen we meedelen dat het bidden op tapijten toegestaan is. AlBoekhaarie (379) en Moeslim (513) leverden over dat Maymoenah (moge
Allah tevreden zijn met haar) zei: “De boodschapper van Allah ﷺ
(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) bad op een khoemrah.”
Een khoemrah is een kleine mat gemaakt van palmbladeren dat groot genoeg
is voor het gezicht, waarop de aanbidder kan neerknielen om zich te
beschermen tegen hitte of kou of de grond.
Al-Khattaabie was van mening dat de khoemrah groter mag zijn dan dat, en
hij citeerde als bewijs de overlevering overgeleverd door Aboe Daawoed
(5247) van Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem), die zei: “Een
muis kwam en begon het kousje van de lamp te verslepen en gooide het voor
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de boodschapper van Allah ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem), op de
khoemrah waarop hij zat, en het verbrandde een oppervlakte ter grootte van
een dirham…” Deze h’adieth is als sah’ieh’ geclassificeerd door sheikh alAlbaanie in Sah’ieh’ Abie Daawoed, 4369.
Er staat in ‘Awn al-Ma’bood: “Dit toont duidelijk aan dat het woord
khoemrah kan duiden op een grote mat. Dit is ook verklaard in al-Nihaayah.
Zie Fath’ al-Baarie, 333.
Al-Shawkaanie zei: “Deze h’adieth toont aan dat er niets verkeerd is aan het
bidden op een mat, ongeacht of het gemaakt is van tapijt,
palmboombladeren of iets anders, of het klein of groot is, omdat het
bewezen is dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) bad op
matten, tapijten en dierenhuiden.
Maar er zijn enkele redenen waarom het niet toegestaan kan zijn om op
tapijten en soortgelijke dingen te bidden. Bijvoorbeeld:
1.) Als het tapijt afbeeldingen van levende wezens bevat; in dit geval is het
h’araam om deze in bezit te hebben en de afbeeldingen dienen uitgewist te
worden.
2.) Als het tapijt decoraties of patronen heeft die de aandacht van degene die
er op bidt kunnen trekken en hem afleiden van zijn gebed; het bidden op
zulke tapijten is makroeh (afkeurenswaardig). Degenen die verantwoordelijk
zijn voor het inrichten van een moskee dienen er voor te zorgen dat zij een
tapijt kiezen die geen drukke patronen en dergelijke bevatten zodat het tapijt
de gelovigen niet zal afleiden tijdens het gebed. Moskeeën zijn bedoeld om
Allah de Verhevene te aanbidden en dit dient met een goede concentratie en
nederigheid (khoeshoo’) te gebeuren. In een ruimte waar men bidt dienen
geen zaken aanwezig te zijn die de aanbidder kunnen afleiden, zodat zijn
gebed en aanbidding zo perfect mogelijk kan zijn, hopend op meer beloning.
3.) Als men bidt op een tapijt om te voorkomen dat men bidt op de grond. In
een h’adieth overgeleverd door al-Boekhaarie (2036), verhaald door Aboe
Sa’ied al-Khoedrie (moge Allah tevreden zijn met hem), lezen we dat de
profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem) neerknielde met zijn gezicht in
modder en water totdat de sah’aabah de tekenen van modder op de top van
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zijn neus en zijn gezicht zagen. Volgens een overlevering overgeleverd door
Moeslim (1167): “En zijn gezicht was bedekt met modder en water.” Dit
toont de nederigheid van de profeet ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem)
aan, aangezien hij bad in water en modder, en hij beval niet dat er iets
gebracht moest worden waarop hij kon neerknielen.
4.) Als het bidden op een tapijt gedaan wordt om te voorkomen dat men bidt
op een tapijt dat voor iedereen is uitgespreid (bijvoorbeeld in een moskee),
of als een persoon dat doet om aan de veilige kant te zijn omdat er enige
onreinheid (nadjaasah) op de grond aanwezig kan zijn. Shaykh al-Islaam Ibn
Taymiyyah zei: “Met betrekking tot degenen die lijden aan extreme
waswasah (influisteringen van shaytaan), zij bidden niet op de grond of op de
tapijten die voor iedereen op de grond zijn uitgespreid, maar zij bidden op
een matje of iets dergelijks…” (Madjmoo’ al-Fataawa, 22/177.)
5.) Als iemand op een matje wil bidden omdat hij denkt dat het essentieel is
om een matje te hebben voor het gebed en dat hij iets moet hebben om op
te bidden of hij nu in de moskee is of gewoon thuis. Vele mensen bidden
alleen op een matje, zelfs als hun huis vloerbedekking heeft. Shaykh al-Islaam
(moge Allah hem genadig zijn) zei: “Bidden op matjes, in de zin dat de
aanbidder hier op aandringt, dit was niet de manier van de selef, de
moehaadjirien en ansaar, en degenen die hen in waarheid volgden in de tijd
van de boodschapper van Allah ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem). Zij
baden op de grond in zijn moskee, en niemand van hen had een mat dat
slechts voor het bidden was. Er is verhaald dat toen ‘Abd al-Rah’maan ibn
Mahdie naar al-Medienah kwam, hij een matje uitspreidde, en Maalik beval
dat het weggenomen moest worden. Er werd tegen hem gezegd: “Hij is ‘Abd
al-Rah’maan ibn Mahdie.” Maalik zei: “Weten jullie niet dat het uitspreiden
van een matje in onze moskee een bid’ah (innovatie) is?” (Madjmoo’ alFataawa, 22/163.)
6.) Hetzelfde geldt voor de praktijk in vele moskeeën waar ze een matje
hebben alleen voor de imaam, wat voor hem is uitgespreid om op te bidden,
hoewel de moskee bedekt is met vloerkleed of tapijten. Waarom is hij
onderscheiden van de andere aanbidders? Dit is niet passend omdat er geen
noodzaak voor is, en omdat dit kan veroorzaken dat hij zich ietwat superieur
tegenover de mensen kan voelen.
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Het punt is dat het plaatsen van matjes in een bekleedde moskee een bid’ah
is, tenzij er een reden voor is, zoals wanneer het zeer koud is, of de vloer ruw
is, of het eerste tapijt onrein (naadjis) of vies is etc.
En Allah weet het beste.
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Hoe dien ik te bidden in een vliegtuig?
http://uwkeuze.net/vraag-60/

Vraag: hoe dien ik te bidden in een vliegtuig?
Als ik op vakantie ga en ik zit in het vliegtuig op het moment dat het tijd is om
te bidden, hoe dien ik mijn gebed dan te verrichten?
Beantwoord door sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien.
Antwoord: alle lof zij Allah, de Heer der werelden, en ik groet met vrede en
zegeningen onze profeet, Moh’ammad, en zijn familie en metgezellen.
1.) Men dient de vrijwillige gebeden in een vliegtuig in zittende positie te
verrichten, ongeacht de richting het vliegtuig gaat, en men dient de roekoe’
(het buigen) en de soedjoed (neerknieling) te symboliseren (door het hoofd
te buigen), waarbij men het hoofd voor de soedjoed meer buigt dan voor de
roekoe’.
2.) Men mag de verplichte gebeden niet in een vliegtuig verrichten, behalve
als men in staat is gedurende het hele gebed richting de qiblah te staan, en
men tevens in staat is te buigen, te knielen, te staan en te zitten.
3.) Als men niet in staat is dit te doen, dan moet men het gebed uitstellen
totdat men op het vliegveld landt, en vervolgens op de grond bidden. Als
men vreest dat de tijd voor het gebed verstrijkt voordat het vliegtuig landt,
dan moet men het uitstellen tot het tijdstip van het volgende gebed. Dit is in
het geval als het een van die gebeden zijn die met elkaar samengevoegd
mogen worden, zoals de dhzohr met de ‘asr, of de maghrib met de ‘ ishaa-e.
Als men vreest dat de tijd voor het volgende gebed zal verstrijken, dan moet
men ze beide in het vliegtuig bidden voordat de tijd voorbij is, en alle
voorwaarden, pilaren en verplichtingen van het gebed, die men in staat is te
verrichten, dient men te verrichten.
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Bijvoorbeeld: als het vliegtuig even voor zonsondergang (maghrib) vertrekt
en de zon ondergaat terwijl men in de lucht is, dan dient men het maghribgebed niet te verrichten totdat het vliegtuig op het vliegveld landt, men van
boord gaat, en vervolgens dient men op de grond te bidden. Indien men
echter vreest dat de tijd voor het verrichten van het maghrib gebed zal
verstrijken, dan dient men het maghrib-gebed uit te stellen tot de tijd van
‘ishaa-e, en ze beiden samen te verrichten, deze twee gebeden
samenvoegend, en het maghrib-gebed uitstellend tot de tijd van het ‘ishaa-egebed nadat men van boord gaat. Als men echter vreest dat de tijd voor het
‘ishaa-e-gebed zal verstrijken – en het verstrijkt halverwege de nacht (de
nacht begint met zonsondergang en eindigt met de komst van al-fadjr) – dan
dient men ze te verrichten in het vliegtuig voordat de tijd om is.
4.) De wijze van het verrichten van het verplichte gebed in het vliegtuig is om
richting de qiblah te gaan staan (indien mogelijk) en de takbier te verrichten.
Dan reciteert men soerat al-Faatih’ah en de woorden welke voorgeschreven
zijn te verrichten, zoals de openingssmeekbede (doe’aa-e al-istiftaah’) vóór
soerat al-Faatih’ah en enkele Qor-aan verzen erna. Vervolgens dient men te
buigen (roekoe’), dan omhoog te komen van het buigen, en in een staande
positie te ontspannen. Dan de soedjoed te verrichten, dan omhoog komen uit
de soedjoed, en in een zittende positie te ontspannen. Vervolgens wederom
de soedjoed te verrichten, en hetzelfde te doen in het volgende gebed. Als
men niet in staat is de soedjoed te verrichten, dan moet men zitten en de
soedjoed symboliseren terwijl men zit. Als men de qiblah niet weet en geen
enkele betrouwbare persoon hem dit kan wijzen, dan moet men zijn eigen
oordeel gebruiken en proberen het te bepalen, en vervolgens het gebed
conform zijn oordeel te verrichten.
5.) Het gebed van de reiziger in een vliegtuig wordt ingekort, dus hij verricht
het vier raka’aat gebed als een twee raka’aat gebed, net zoals de andere
reizigers.
En Allah weet het best.
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