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Du’a voor het lezen van een Boek: 

Lees de volgende Du’a (smeekbede) voor het bestuderen van 

een religieus boek of Islamitische les. U zult zich herinneren 

wat u heeft bestudeerd  :

Vertaling: 

O Allah ! Open de poort van kennis en wijsheid voor ons, en

wees barmhartig voor ons! O, de meest Eervolle en Voortreffelijke! 

Opmerking: Reciteer Salat ‘Alan Nabi   (Durud Sharif, vredesgroet 

naar de Geliefde Profeet ) één keer voor en na de smeekbede.
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 مناِز عید کا طریقہ
 

Namaz-e-Eid ka Tareeqah 

 

Dit boekje is in het Urdu geschreven door Shaykh-e-Tariqat 

Amir-e-Ahl-e-Sunnat, de oprichter van Dawat-e-Islami ‘Allamah 

Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi      

. De vertaalafdeling van Dawat-e-Islami heeft dit 

boekje vertaald naar het Nederlands. Indien u fouten ontdekt 

in de tekst of opbouw, gelieve met de intentie van het verkrijgen 

van zegeningen, contact opnemen met de vertaalafdeling via 

het onderstaande adres of e-mailadres. 
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Ongeacht hoe hard Satan probeert u te onthouden van het lezen 

van dit boek. Lees  a.u.b. dit boek volledig,  u zult 

zelf de voordelen ervan zien. 

 

Voortreffelijkheid Van Salat ‘Alan Nabi  

De Geliefde en Heiligste Profeet  heeft 

overgeleverd: ´Allah  vervult 100 wensen van degene die op 

donderdagavond en op vrijdag 100 keer  stuurt 

naar Mij. 70 wensen van het Hiernamaals en 30 van het 

Wereldse leven worden vervuld.´  

 

Hart zal Levend blijven 

De Geliefde en Gezegende Profeet  heeft 

vermeld: ‘Degene die Qiyam (aanbidding) verricht in de nacht 
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van Eid (Eid-ul-Fitr (Suikerfeest) en Eid-ul-Adha (Offerfeest)) 

met de intentie van zegeningen, zijn hart zal niet sterven op de 

dag wanneer de harten van mensen zullen sterven.’  

 Toegang tot het Pardijs wordt Wajib (verplicht)

Sayyiduna Mu’az Bin Jabal  heeft overgeleverd dat de 

Geliefde Profeet  heeft gezegd: ‘Het Paradijs 

wordt Wajib voor degene die in de volgende vijf nachten 

wakker blijft (voor aanbidding): de 8ste, 9e en 10e nacht van 

Zul-Hijjah, de nacht van Eid-ul-Fitr en de 15e nacht van 

Sha’ban (Shab-e-Bara´at).’  

 Sunnah voor het Eid Gebed

Sayyiduna Buraydah  heeft vermeld: ‘De Heilige 

Profeet  zou op de dag van Eid-ul-Fitr iets eten 

voordat hij vertrok voor het Eid Gebed. Terwijl op Eid-ul-

Adha zou hij  niets eten totdat hij 

 het Eid Gebed had verricht.’ 

 Eveneens is er in een andere Hadis vermeld in Bukhari 

door Sayyiduna Anas : ‘Op de dag van Eid-ul-Fitr 

zou de Geliefde Profeet  niet vertrekken voor 

het Eid Gebed totdat hij een (oneven) aantal dadels had 

gegeten.’   
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Sunnah voor het Vertrekken voor het Eid Gebed 

en Terugkeren erna 

Sayyiduna Abu Hurayrah  heeft overgeleverd: ´De 

Heilige Profeet  zou van de ene weg naar het 

Eid Gebed gaan en via een andere weg terugkeren.´  

Methode van het Eid Gebed (Hanafi) 

Maak eerst de volgende intentie: ´Ik zal, voor de wil van Allah 

, twee Rak´at Gebed verrichten van Eid-ul-Fitr (of Eid-ul-

Adha) met zes extra Takbirat, achter deze Imam.´ Na de intentie, 

hef de handen op tot aan de oren en reciteer  en bind  

de handen onder de navel en reciteer Sana. Hef de handen 

vervolgens op tot aan de oren, reciteer  en laat ze hangen 

aan de kant, hef de handen weer op tot aan de oren en reciteer 

 en laat uw handen hangen aan de kant, hef de handen 

nog een keer op tot aan de oren, reciteer  en bind de 

handen.  Kortom, de handen worden gebonden na de eerste en 

de vierde Takbir, terwijl de handen worden losgelaten bij de 

tweede en de derde Takbir. In andere woorden: de handen 

worden gebonden wanneer iets gereciteerd moet worden in 

Qiyam na Takbir en ze worden losgelaten als er niets 

gereciteerd moet worden. Vervolgens zal de Imam Ta´awwuz 

en Tasmiyah reciteren met een zachte stem. Surah Al-Fatiha en 
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een andere Surah worden luid gereciteerd. Daarna zal hij Ruku 

verrichten. In de tweede Rak´at zal de Imam eerst Surah Al-

Fatiha en een andere Surah luid reciteren.  

Reciteer vervolgens drie keer Takbirat door elke keer handen 

op te heffen en aan de kant te laten. Reciteer vervolgens de 

vierde Takbir zonder handen op te heffen en verricht Ruku en 

maak het volledige Gebed af volgens de standaard manier. Het 

is belangrijk dat men zo lang tussen twee Takbirat staat dat 

drie keer  kan worden gereciteerd.  

Voor wie is het Eid Gebed Wajib? 

Het Gebed van beide Eids (Eid-ul-Fitr en Eid-ul-Adha) is 

Wajib (verplicht) op alleen degenen op wie Salat-ul-Jumu´ah 

ook Wajib is. Daarnaast, noch Azaan noch Iqamat worden 

omgeroepen voor het Gebed van beide Eids.  

 

Khutba van Eid is Sunnah 

De voorwaarden voor Salat-ul-Jumu´ah gelden ook voor het 

Eid Gebed. Het enige verschil is dat Khutba (toespraak) 

noodzakelijk is voor Salat-ul-Jumu´ah maar het is Sunnah 
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voor het Eid Gebed. Eveneens, de Khutba van Salat-ul-

Jumu´ah wordt voor het Gebed geleverd terwijl de Khutba van 

het Eid wordt na het gebed geleverd.  

 

De Tijd van het Eid Gebed 

De tijd van beide Eid gebeden begint 20 minuten na de 

zonsopgang en blijft tot Nisf-un-Nahar-e-Shar´i. Hoewel, het 

is Mustahab (gewenst) om Eid-ul-Fitr Gebed uit te stellen en 

Eid-ul-Adha Gebed vroeg te verrichten.  

 

Wat als Iemand een Gedeelte van Eid Jama´at 

Mist? 

Als iemand in de eerste Rak´at aansluit bij Jama´at (gezamen 

lijke gebed) nadat de Imam de Takbirat heeft gereciteerd, dan 

moet hij onmiddelijk de drie (extra) Takbirat verrichten, zelfs 

als Imam is begonnen met de recitatie. Men moet alleen drie 

Takbirat verrichten ook al heeft de Imam meer dan drie 

Takbirat uitgevoerd. Als de Imam in Ruku is dan moet men de 

Takbirat in Ruku uitvoeren en niet in een staande positie. 

Maar als de Imam in Ruku is en u denkt dat u de Takbirat 

staand kunt verrichten en dan in Ruku kunt aansluiten met de 
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Imam dan kunt u de Takbirat staand verrichten en in Ruku 

aansluiten met Imam.  
 

Anders kan men  reciterend bukken in Ruku en dan de 

Takbirat reciteren in Ruku. Tijdens het reciteren van Takbirat 

in Ruku, moet u uw handen niet opheffen. Als de Imam zijn 

hoofd opheft voordat u klaar was met de Takbirat dan moet u 

de resterende Takbirat niet reciteren, de resterende Takbirat 

hoeven niet gereciteerd te worden. Als u na de Ruku bij de 

Jama´at aansluit dan moet u de Takbirat niet reciteren, reciteer 

ze tijdens het inhalen van uw Gebed (nadat de Imam Salam 

heeft verricht).  
 

Als u in de tweede Rak´at aansluit bij Jama´at dan moet u de 

Takbirat van de eerste Raka´at niet nu reciteren. U kunt ze 

reciteren tijdens het inhalen van het Gebed. Op dezelfde 

manier, als het u lukt om de Takbirat van de tweede Rak´at 

met de Imam te verrichten dan is het goed. Anders geldt hier 

dezelfde regeling als bij de eerste Rak´at. 

Wat als Iemand de Hele Jama´at Mist? 

Als iemand zijn hele Jama´at van het Eid Gebed mist, doordat 

hij niet kon komen of doordat zijn Gebed ongeldig werd door 

bepaalde redenen dan (indien mogelijk) moet hij ergens anders 
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de Jama´at proberen te verrichten. Hij kan het niet individueel 

(zonder Jama´at) verrichten. Hoewel, het is gewenst voor hem 

dat hij vier Rak´at Chasht Gebed verricht.  

Regels voor Eid Khutba 

De Imam zal na het Eid Gebed twee toespraken leveren. De 

handelingen die Sunnah zijn voor Jumu´ah zijn ook Sunnah 

voor de Eid toespraak. Op dezelfde manier, de handelingen die 

Makruh (ongewenst) zijn tijdens Jumu´ah toespraak zijn ook 

Makruh voor de Eid toespraak. Er zijn alleen twee verschillen 

tussen beide toespraken: 

1. Het is een Sunnah voor de Imam om niet te zitten voor de 

eerste Toespraak van het Eid Gebed, terwijl het Sunnah is 

voor hem om eerst te gaan zitten voor de toespraak van 

het Jumu´ah Gebed. 

2. In de Eid toespraak is het Sunnah voor de Imam om 

 negen keer te reciteren voor de eerste Toespraak, 

zeven keer voor de tweede toespraak en veertien keer 

voordat hij naar beneden komt van de Minbar (preekstoel). 

Terwijl het geen Sunnah is om Takbirat te reciteren voor 

de Jumu´ah toespraak.  
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Twintig Sunnahs en Gewenste daden voor Eid 

De volgende daden zijn Mustahab (gewenst) op de dag van Eid: 

1. Haar laten knippen (laat u haar knippen volgens de 

Sunnah en niet volgens de westerse mode). 

2. Nagels knippen. 

3. Douchen. 

4. Miswak gebruiken (dit is extra dan het gebruik ervan in 

Wudu). 

5. Mooie kleren dragen, indien beschikbaar nieuw of 

gewassen. 

6. Parfum aanbrengen. 

7. Een ring dragen. Het is toegestaan voor Islamitische 

broeders om een ring te dragen die minder dan 4,365 

gram weegt. De ring moet alleen één steentje bevatten. 

Een ring zonder een steentje moet niet gedragen worden. 

Er is geen limiet voor het gewicht van het steentje. Het is 

niet toegestaan voor Islamitische broeders om meer dan 

één ring te dragen. Een man kan behalve een zilveren ring 

(met de gemelde voorwaarden) geen andere metalen ring 

dragen, een zilveren ring zonder een steentje is ook niet 

toegestaan.  
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8. Salat-ul-Fajr in de dichtsbijzijnde Masjid verrichten. 

9. Voordat men voor het Eid-ul-Fitr Gebed vertrekt, kan 

men een aantal dadels eten in oneven aantallen bijv: 3, 5, 7 

etc. Als men geen beschikking heeft over dadels, kan men 

iets zoets eten. Het is geen zonde als iemand niets eet voor 

het Gebed maar als hij tot Salat-ul-Isha niets eet dan zal 

hij aangesproken worden.  

10. Het Eid Gebed verrichten op de bestemde plaats voor het 

Eid Gebed. 

11. Lopend naar het Eid Gebed gaan. 

12. Er is niets mis met het gebruik van vervoer. Maar degene 

die te voet kunnen gaan, kunnen het beste lopend gaan. 

Op de terugweg kan men vervoer nemen. 

13. Via ene weg naar het Eid Gebed gaan en via een andere 

weg terugkeren. 

14. Sadaqah-e-Fitr voor het Eid Gebed geven (het is beter 

maar als u voor het Gebed niet kon geven, kunt u na het 

Gebed geven).    

15. Vrolijkheid uiten. 

16. In overvloed Sadaqah (donaties) geven. 
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17. Op een rustige, respectvolle manier komen naar het Eid 

Gebed, met uw blik omlaag. 

18. Elkaar feliciteren. 

19. Elkaar omhelzen en handen schudden na het Eid Gebed 

zoals Moslims meestal doen. Het is een goede daad want 

hiermee kan men vrolijkheid uiten. 

 Echter als men een aantrekkelijke jongeman 

omhelst, zou dit verkeerd opgevat kunnen worden.  

20. Onderweg naar het Eid-ul-Fitr Gebed reciteer de volgende 

Takbir met een zachte stem en met een luide stem voor 

het Eid-ul-Adha Gebed: 

 

Vertaling: Allah ( ) is de Grootste, Allah ( ) is de 

Grootste. Niemand is aanbiddingswaardig behalve Allah ( ) 

en Allah ( ) is de Grootste. Allah ( ) is de Grootste, en alle 

lof is voor Allah ( ).  

Een Mustahab Daad voor het Eid-ul-Adha Gebed 

In de meeste gevallen zijn de regels voor Eid-ul-Adha hetzelfde 

als bij Eid-ul-Fitr. Hoewel, er zijn een aantal verschillen bijv: 
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het is Mustahab (gewenst) om niets te eten voor het Eid-ul-

Adha Gebed, ongeacht of degene wel of niet een dier offert. Er 

is ook geen kwaad als iemand iets eet.  

Acht Madani Parels voor Takbir-e-Tashriq 

1. De Takbir  

wordt Takbir-e-Tashriq genoemd. Het is Wajib (noodza 

kelijk) om het één keer luid te reciteren. Het is gewenst 

om het drie keer te reciteren na alle verplichte Gebeden 

met de eerste Jama´at van de Masjid, vanaf Fajr Gebed 

van de 9e tot Asr Gebed van de 13e Zul-Hijja-til-Haram.  

 

2. Het is Wajib om Takbir-e-Tashriq onmiddellijk na de 

Salam te reciteren. Echter, men kan het alleen reciteren 

totdat hij niet zo een daad heeft verricht waardoor de Bina 

(d.w.z. voortzetting, opnieuw aansluiting) van het Gebed 

ongeldig wordt. Bijv: als iemand de Masjid verlaat of met 

opzet zijn wudu ongeldig maakt of begint (per ongeluk) 

met praten, in al deze gevallen is het niet meer Wajib voor 

hem. Hoewel, als zijn Wudu zonder opzet ongeldig werd 

dan moet hij wel Takbir reciteren.  
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3. Als een persoon Muqim (inwoner) is van de stad of hij is 

een Muqtadi (degene die achter een Imam het gebed 

verricht) van een bewoner Imam in Gebed, dan is Takbir-

e-Tashriq Wajib voor hem ook al is de Muqtadi een 

reiziger. Hoewel, als de reizigers geen bewoner Imam 

hebben in Gebed dan is Takbir niet Wajib voor hen.  

 

4. Als een Muqim persoon het Gebed verricht achter een 

reiziger Imam dan zal Takbir Wajib zijn voor de Muqim, 

maar niet voor de reiziger Imam. 

 

5. Het is niet Wajib om Takbir te reciteren na Nafl, Sunnah 

en het Witr Gebed. 

 

6. Het is Wajib om Takbir te reciteren na Salat-ul-Jumu´ah. 

Men moet dit ook reciteren na het Gebed van Eid-ul-Adha. 

 

7. Takbir is ook Wajib voor Masbuq (d.w.z. degene die één 

of meerdere Rak´at heeft gemist). Maar hij zal het na het 

inhalen van zijn gemiste Rak´at(s) en na het voltooien van 

het Gebed de Takbir-e-Tashrik reciteren. 
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8. Takbir is niet Wajib voor Munfarid (degene die 

individueel zijn Gebed verricht). 

 Echter, hij moet het ook reciteren want volgens de 

Sahibayn (d.w.z. Imam Abu Yusuf en Imam Muhammad 

) is de Takbir ook verplicht voor de Munfarid.  

   

Om meer informatie te verkrijgen over de voortreffelijkheden 

van Eid etc., kunt u ´Zegeningen van Eid-ul-Fitr´ lezen. Het is 

een gedeelte van een hoofdstuk in het boek´Faizan-e-Sunnat´ 

genaamd ´Zegeningen van Ramadan´.   

O Allah ! Geef ons de kracht om volgens de Sunnahs Eid 

te vieren en zegen ons met de ware Eid van Hadj en keer op 

keer van de bezichtiging van  de Gezegende stad Madinah en 

ook het aanschouwen van de Geliefde en Gezegende Profeet 

van Madinah ! 
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