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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 bestudeert   ��� ����������  ���� ��� � �! ��"�# : 
 

مَ 
ۡ
ۡيَنا ِحك

َ
ُهم� اۡفَتۡح َعل

�
لل
َ
ُشۡ ا

ۡ
 َتَك َوان

ۡيَنا رَۡحََتَك يَـا َذا
َ
َرام   َعل

ۡ
ِك

ۡ
ِل َوا#

َ
%َ  الۡ

Vertaling: 

Ya Allah  ���� �! ��"�# Open de poort van kennis en wijsheid voor ons, en 
wees barmhartig voor ons! O, de meest Eervolle en Voortreffelijke!  

(Al-Mustaṭraf, vol. 1, pp. 40) 

 

 

 

 

Opmerking: Reciteer Vredesgroet (Salat 'Alan Nabi) $ een 
keer voor en na de smeekbede. 
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Zegeningen van 
Jumu’aĥ∗∗∗∗ 

Hoewel Satan u zeker lui zal laten voelen, doet u geloof 
herleven door dit boekje volledig te lezen. 

��� 

Voortreffelijkheid van het Reciteren van Vredesgroet 

op Vrijdag 

De Profeet van Raḥmaĥ, de Bemiddelaar van Ummaĥ, de 
Eigenaar van Jannaĥ  ٖ�� �& � �!  ��� �� ��'  &(����  	)�  ��* �+ 
��� �,�!  zei: ‘Degene die op 
vrijdag 200 keer Vredesgroet reciteert naar mij, zijn zondes van 
200 jaar zulllen vergeven worden.’ (Jam’-ul-Jawami’ lis-Suyuṭi, deel 7, 
blz. 199, Ḥadiš 22353) 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

                                                           
∗ Vrijdag 
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Lieve Islamitische broeders! Hoe gelukkig zijn wij want Allah 
 ���� �! ��"�# heeft ons gezegend met de gunst van Jumu’a-tul-Mubārak 
omwille van Zijn Geliefde Rasūl  ٖ�� �& ��!  ��� �� ��'  &(����  	)�  ��* �+ 
��� �,�! . Helaas, net 
als andere gewone dagen, besteden we ook vrijdag achteloos 
terwijl het een dag van Eid is, het is superieur aan alle andere 
dagen, het vuur van de Hel brandt niet op vrijdag en de 
poorten van de Hel worden niet geopend op vrijdagavond. Op 
de Dag des Oordeels, zal vrijdag in de vorm van een bruid 
worden gebracht; de gelukkige Moslim die op vrijdag is 
overleden zal de status van martelaarschap krijgen en hij blijft 
veilig van de straf van het graf. 

Een beroemde uitlegger van de Heilige Qur'ān, Ḥakīm-ul-
Ummat, Muftī Aḥmad Yār Khān ���� ��'  &(����  �)�  	-� �. �/ heeft gezegd: ‘De 
beloning van de Hadj uitgevoerd op vrijdag is gelijk aan 70 
Hadj evenals de beloning van één goede daad uitgevoerd op 
vrijdag wordt 70 keer vergroot.’ (Vrijdag is een zeer heilige dag 
dus) De straf van een zonde begaan op vrijdag is ook 70 keer 
erger. (Afgeleid van Mirah, deel 2, blz. 323, 325, 336) 

Hoe kunnen de voortreffelijkheden van vrijdag worden 
uitgedrukt! Met de naam van Jumu’aĥ, heeft Allah  ���� �! ��"�# een 
volledige Sūraĥ geopenbaard die aanwezig is in het 28ste deel 
van de Heilige Qur'ān. Allah  ���� �! ��"�# heeft in de 9e vers van Sūraĥ 
Al-Jumu’aĥ gezegd: 
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O gij die gelooft, wanneer de oproep tot het gebed op vrijdag 

wordt afgekondigd, haast u dan tot de gedenking van Allah en 

verlaat de handel. Dit is beter voor u als gij het weet. 

 [Kanz-ul-Iman (Vertaling van Qur'ān)] 

Wanneer heeft onze Profeet $ zijn Eerste Jumu’aĥ 
Gebed verricht?  

‘Allāmaĥ Maulānā Sayyid Muhammad Na’īmuddīn Murādābādī 
���� ��'  &(����  �)�  	-� �. �/ heeft gezegd: ‘Toen de Heilige Profeet 

 ٖ�� �& � �!  ��� �� ��'  &(����  	)�  ��* �+ 
��� �,�!  op weg naar Madīnaĥ was voor migratie, 
stopte hij  ٖ�� �& � �!  ��� �� ��'  &(����  	)�  ��* �+ 
��� �,�!  op een plaats genaamd Qubā  
ten tijde van Chāsht op maandag, 12 Rabī’-ul-Awwal. Hij 

 ٖ�� �& ��!  ��� �� ��'  &(���� 	)�  ��* �+ 
��� �,�!  verbleef er vier dagen (maandag tot donderdag). 
Tijdens het verblijf, legde hij  ٖ�� �& ��!  ��� �� ��'  &(����  	)�  ��* �+ 
��� �,�!  de eerste steen 
van een Masjid. Op vrijdag ging hij  	)�  ��* �+  ٖ�� �& � �!  ��� �� ��'  &(���� 
�� � �,�!  richting 
Madīnaĥ. Toen zij het gebied van de Banī Sālim Ibn ‘Awf 
bereikten, was het tijd om de Jumu’aĥ Gebed te verrichten; 
mensen hadden op die plaats een Masjid gebouwd waar de 
Heilige Profeet  &(����  	)�  ��* �+  ٖ�� �& � �!  ��� �� ��' 
�� � �,�!  de (eerste) Jumu’aĥ Gebed 
verrichtte en een preek leverde. (Khazain-ul-‘Irfan, blz. 884) 
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 � �� �� �0 �1��  	2 �� � ��  � ��� � �! ��"�# ! De glorieuze Masjid-ul-Jumu’aĥ bestaat er nog 
steeds; de bezoekers zien de Masjid voor het verkrijgen van 
zegeningen en het verrichten van Nafl Gebed. 

Betekenis van het woord ‘Jumu’aĥ’ 

De beroemde uitlegger van de Heilige Qur'ān, Ḥakīm-ul-
Ummat Muftī Aḥmad Yār Khān  �#� �3 �/  ��� �� �� � ��  	- �0� ����4�0  heeft gezegd: ‘De 
schepping van alle schepselen werd op deze dag voltooid, de 
klei voor Sayyidunā Ādam 5 �6 ��7���! 	89& � ��:�� ��� �� ���#�! �4� �;�<� =  &*��# werd ook op deze dag 
verzameld. Evenzo, komen mensen samen en verrichten de 
vrijdag Gebed op deze dag; vanwege de bovengenoemde 
redenen wordt het Jumu’aĥ genoemd. Voor de komst van 
Islam, noemden de Arabieren het ‘Arūbaĥ’. 

 (Mirat-ul-Manajiḥ, deel 2, blz. 317) 

Hoe vaak heeft de Heilige Profeet $   Jumu’aĥ Gebed 
verricht? 

Een beroemde uitlegger van de Heilige Qur'ān, Ḥakīm-ul-
Ummat Muftī Aḥmad Yār Khān �� �� ��'  &(����  �)�  	-� �. �/ heeft gezegd: ‘De 
Rasūl van de mensheid, de Vrede van ons hart en geest, de 
Meest Genereuze en Vriendelijke  ٖ�� �& ��!  ��� �� ��'  &(����  	)�  ��* �+ 
��� �,�!  verrichtte 
bijna 500 Jumu’aĥ Gebed. Het verrichten van Jumu’aĥ Gebed 
begon na de migratie, waarna de totale duur van het zichtbare 
leven van de Heilige Profeet  ٖ�� �& � �!  ��� �� ��'  &(����  	)�  ��* �+ 
��� �,�!  tien jaar is en er 
zijn 500 vrijdagen in tien jaar tijd. (Mirah, deel 2, blz. 346 – Lam’at 

lish-Shaykh ‘Abdul Ḥaq Dihlvi, deel 4, blz. 190, Ḥadiš 1415) 
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Zegel op het Hart 

De Geliefde Rasūl  heeft gezegd: ‘Allah  ���� �! ��"�# zal het hart afsluiten 
van degene die uit luiheid drie Jumu’aĥ’s Gebed verlaat.’  

(Jami’ Tirmizi, deel 2, blz. 38, Ḥadiš 500) 

Jumu’aĥ Gebed is Farḍ-e-‘Ayn en haar Farḍiyyat (verplichting) 
is nadrukkelijker dan dat van Ṣalāt-uẓ-Duĥr; de ontkenner van 
haar verplichting is Kāfir (ongelovige).  

(Durr-e-Mukhtar, deel 3, blz. 5 – Bahar-e-Shari'at, deel 1, blz. 762) 
Voortreffelijkheid van het Dragen van ‘Imāmaĥ 

(tulband) op Vrijdag 

De Heilige Profeet  ٖ�� �& � �!  ��� �� ��'  &(����  	)�  ��* �+ 
��� �,�!  zei: ‘Voorwaar, Allah  ���� �! ��"�# 
en Zijn engelen zenden Ṣalāt (vredesgroet) op degenen die op 
vrijdag ‘Imāmaĥ (tulband) dragen.’  

(Majma’-uz-Zawaid, deel 2, blz. 394, Ḥadiš 3075) 

Genezing wordt Geschonken 

Sayyidunā Ḥumayd Bin ‘Abdur Raḥmān �0	��4��#  &(����  	��� ����  � �>�/ heeft via 
zijn vader overgeleverd: ‘Degene die zijn nagels op vrijdag 
knipt, Allah  ���� �! ��"�# verwijdert zijn ziekte en zegent hem met 
genezing.’ (Muṣannaf Ibn Abi Shaybah, deel 2, blz. 65) 

Bescherming tegen Problemen tot Tien Dagen 

Ṣadr-ush-Sharī’aĥ Badr-uṭ-Ṭarīqaĥ ‘Allāmaĥ Maulānā Muhammad 
Amjad ‘Alī A’ẓamī ?�9��@�ۡ ��  ���� ����  	-�0� �3 �/  ��� �� ���#  heeft gezegd: Het staat in een 
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gezegende Ḥadīš dat degene die zijn nagels op vrijdag knipt, 
Allah  ���� �! ��"�# zal hem beschermen tegen problemen tot de 
volgende vrijdag waarbij drie dagen extra, dat wil zeggen tien 
dagen in totaal. In overeenstemming met nog een overlevering: 
‘Degene die zijn nagels op vrijdag knipt, genade zal (hem) 
benaderen en (zijn) zondes zullen worden verwijderd.’ 

(Bahar-e-Shari’at, deel 16, blz. 226 – Durr-e-Mukhtar, Rad-dul-Muḥtar, 

deel 9, blz. 668-669) 

Een Oorzaak van de Vermindering van 

Levensonderhoud 

Ṣadr-ush-Sharī’aĥ Badr-uṭ-Ṭarīqaĥ ‘Allāmaĥ Maulānā Muhammad 
Amjad ‘Alī A’ẓamī ���� ��'  &(����  �)�  	-� �. �/ heeft gezegd: ‘Hoewel het de 
voorkeur heeft om op vrijdag de nagels te knippen, maar als de 
nagels te lang zijn; moet men niet wachten tot vrijdag want 
lange nagels zijn een oorzaak van vermindering van 
levensonderhoud.’ (Bahar-e-Shari’at, deel 16, blz. 225) 
Engelen schrijven de Namen van de Gelukkigen 

De Geliefde Profeet  ٖ�� �& � �!  ��� �� ��'  &(����  	)�  ��* �+ 
��� �,�!  zei: ‘Aan het begin van de 
dag van vrijdag, registreren de engelen de namen van 
bezoekers aan de poort van de Masjid. Ze noteren de namen in 
chronologische volgorde. De eerste bezoeker is als degene die 
een kameel als Ṣadaqaĥ geeft in de weg van Allah  ���� �! ��"�#. De 
volgende bezoeker is als degene die een koe geeft in de weg van 
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Allah  ��� �! ��"�# en dan de volgende is als de degene die een schaap 
als Sadaqah geeft; dan is de volgende als degene die een kip als 
Sadaqah geeft en dan is de volgende als de degene die een ei als 
Sadaqah geeft. Wanneer de Imām zit (om de preek te leveren), 
sluiten de engelen de Boeken van de Daden en komen om naar 
de preek te luisteren.’ (Ṣaḥiḥ Bukhari, deel 1, blz. 319, Ḥadiš 929) 

De beroemde uitlegger van de Heilige Qur'ān, Ḥakīm-ul-
Ummat Muftī Aḥmad Yār Khān Na’īmī ���� ��'  &(����  �)�  	-� �.�/ heeft 
verklaard: ‘Sommige geleerden hebben gezegd dat de engelen 
(bij de deuren van de Masjid) vanaf morgenlicht blijven, terwijl 
sommige andere menen dat ze vanaf zonsopgang blijven; de 
sterkere mening is dat ze komen en blijven wanneer de zon 
begint te dalen (van hoogtepunt), want het is het moment 
waarop de tijdstip van Jumu’aĥ (Gebed) begint.’ De voorgaande 
overlevering maakt ook duidelijk dat die engelen de namen van 
elke bezoeker kennen. Het is opmerkelijk dat als 100 mensen 
de Masjid aanvankelijk binnentreden, zouden ze allen als de 
eerste bezoeker worden gezien. (Mirat-ul-Manajiḥ, deel 2, blz. 335) 

Het Enthousiasme voor het verrichten van Jumu’aĥ 

Gebed in de Eerste Eeuw 

Ḥujjat-ul-Islam Sayyidunā Imām Muhammad Bin Muhammad 
Bin Muhammad Ghazālī ���� ��'  &(����  �)�  	-� �.�/ heeft gezegd: ‘Gedurende 
de eerste eeuw, zouden mensen op de tijd van Saḥarī en na 
Ṣalāt-ul-Fajr al met lampen in hun handen naar de Jāmi’a 
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Masjid gaan voor het verrichten van Ṣalāt-ul-Jumu’aĥ. Er was 
daar altijd een enorme menigte in de straten, dat het leek alsof 
het de dag van Eid was, maar geleidelijk, stierf deze enthousiasme 
uit. Zo wordt er gezegd dat de allereerste Bid’aĥ (innovatie), 
die in de Islam plaatsvond, is het laat vertrekken naar de Jāmi’a 
Masjid voor Jumu´ah. 

Helaas, voelen de Moslims zich niet beschaamd dat joden en 
christenen op zaterdag en zondag vroeg in de ochtend al naar 
hun gebedsplaats gaan voor aanbidding; verder, zoekers naar 
wereldse luxe gaan ook in de richting van de markt in de 
vroege ochtend voor de handel en het verdienen van rijkdom; 
dus, waarom concurreren de zoekers van het Hiernamaals niet 
met zulke mensen!’ (Iḥya-ul-‘Ulum, deel 1, blz. 246)  

Een Masjid, waar Ṣalāt-ul-Jumu’aĥ wordt verricht, wordt een 
Jāmi’a (hoofd) Masjid genoemd. 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

Hadj van de Armen 

Sayyidunā ‘Abdullāĥ Bin ‘Abbās �0	��4��#  &(����  	��� ����  � �>�/ heeft overgeleverd dat 

de Heilige Profeet  ٖ�� �& � �!  ��� �� ��'  &(����  	)�  ��* �+ 
��� �,�!  zei: ‘ ُُُمَعة
ۡ
ل
َ
َمَساكِۡيَ  ا

ۡ
-Ṣalāt‘ َحج* ال

ul-Jumu’aĥ is de Hadj van Masākīn (hulpbehoevend).’ In een 
andere overlevering, wordt gezegd: ‘Ṣalāt-ul-Jumu’aĥ is de 
Hadj van Fuqarā (arm).’  

(Jam’-ul-Jawami’ lis-Suyuṭi, deel 4, blz. 84, Ḥadiš 11108-11109) 
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Vroeg Vertrekken voor Jumu’aĥ Gebed is gelijk aan 

Hadj 

De Geliefde en de Heilige Profeet  ٖ�� �& � �!  ��� �� ��'  &(����  	)�  ��* �+ 
��� �,�!  zei: ‘Zonder 
twijfel, er is een Hadj en één ‘Umraĥ voor jullie op elke vrijdag. 
Daarom, vroeg vertrekken voor Ṣalāt-ul-Jumu’aĥ is (gelijk aan) 
Hadj en het wachten op Ṣalāt-ul-‘Aṣr na Ṣalāt-ul-Jumu’aĥ is 
(gelijk aan) ‘Umraĥ.’ (As-Sunan-ul-Kubra, deel 3, blz. 342, Ḥadiš 5950) 

Zegeningen van Hadj en ‘Umraĥ 

Ḥujjat-ul-Islam Sayyidunā Imām Muhammad Bin Muhammad 
Bin Muhammad Ghazālī ���� ��'  &(����  �)�  	-� �.�/ heeft gezegd: ‘(Na Ṣalāt-
ul-Jumu’ah) dient men in de Masjid te blijven tot Ṣalāt-ul-‘Aṣr 
en een verblijf in de Masjid tot Ṣalāt-ul-Maghrib is nog meer 
wenselijk. 

Er wordt gezegd dat degene die Ṣalāt-ul-Jumu’aĥ in de Jāmi’a 
Masjid verricht, en daar blijft en later Ṣalāt-ul-‘Aṣr in dezelfde 
Jāmi’a Masjid verricht, voor hem is er de beloning van Hadj, en 
degene die tot Ṣalāt-ul-Maghrib blijft en Ṣalāt-ul-Maghrib in 
dezelfde Masjid verricht, voor hem is is de beloning van Hadj 
en ‘Umraĥ.’ (Iḥya-ul-‘Ulum, deel 1, blz. 249) 

Leider van alle Dagen 

De Geliefde en Gezegende Profeet  ٖ�� �& ��!  ��� �� ��'  &(����  	)�  ��* �+ 
��� �,�!  heeft gezegd: 
‘Vrijdag is de leider van alle dagen; het is het meest prachtige 
[tussen alle dagen] in het hof van Allah  ���� �! ��"�#. Het is zelfs beter 
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dan Eid-ul-Aḍḥā en Eid-ul-Fiṭr in het hof van Allah  ���� �! ��"�#. Het 
heeft vijf bijzonderheden: 

1. Allah  ���� �! ��"�# schiep Sayyidunā Ādam 5�6� ��7���  ���� �� ���# op deze dag. 

2. Sayyidunā Ādam  ���� �� ���# 5�6� ��7���  is neergedaald op de aarde op 
deze dag. 

3. Sayyidunā Ādam 5�6� ��7���  ���� �� ���# had op dezelfde dag het 
zichtbare leven verlaten. 

4. Op vrijdag is er een dergelijk moment waarop als iemand 
smeekbede verricht voor iets, zal hem geschonken worden 
wat hij vroeg, op voorwaarde dat hij niet vraagt om iets 
dat Ḥarām is. 

5. De Dag des Oordeels zal plaatsvinden op vrijdag. Er is 
geen aanzienlijke engel, de hemel, de aarde, wind, bergen 
en de rivier die niet bang is voor vrijdag.’  

(Sunan Ibn Majah, deel 2, blz. 8, Ḥadiš 1084) 
Angst voor de Dag des Oordeels onder Dieren 

Volgens een andere overlevering, heeft de Geliefde en Gezegende 
Rasūl  ٖ�� �& ��!  ��� �� ��'  &(���� 	)�  ��* �+ 
��� �,�!  gezegd: ‘Er is geen dier dat niet schreeuwt 
van morgenlicht tot elke vrijdag zonsopgang uit de angst voor 
de Dag des Oordeels, met uitzondering van de mens en de 
djinn.’ (Muwaṭṭa Imam Malik, deel 1, blz. 115, Ḥadiš 246) 
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Smeekbeden worden Verhoord 

De Heilige Profeet  ٖ�� �& � �!  ��� �� ��'  &(����  	)�  ��* �+ 
��� �,�!  zei: ‘Op vrijdag is er een 
bepaald moment waarop als een Moslim het krijgt en Allah 
 ���� �! ��"�# vraagt om iets op dat moment, Allah  ���� �! ��"�# zal het hem 
zeker toekennen. Dat moment is zeer kort.’  

(Ṣaḥiḥ Moslim, blz. 424, Ḥadiš 852) 

Zoeken tussen ‘Aṣr en Maghrib 

De Geliefde Rasūl  ٖ�� �& � �!  ��� �� ��'  &(����  	)�  ��* �+ 
��� �,�!  zei: ‘Op vrijdag, zoek naar 
het moment dat gewenst is van ‘Aṣr tot de zonsondergang.’ 

 (Jami’ Tirmizi, deel 2, blz. 30, Ḥadiš 489) 

Nadere uitleg van de Auteur van Baĥār-e-Sharī’at 

Ṣadr-ush-Sharī’aĥ Maulānā Muhammad Amjad ‘Alī A’ẓamī 
���� ��'  &(���� �)� 	-� �.�/ heeft verklaard: ‘Er zijn twee zeer sterke uitspraken over 
het moment waarop de smeekbede wordt geaccepteerd (op 
vrijdag): 

1. Vanaf het moment dat de Imām voor de preek zit tot het 
einde van het Gebed. 

2. Het laatste moment van vrijdag.’ (Bahar-e-Shari’at, deel 1, blz. 754) 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
د           َصل  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
ُ َتَعا3 َصل� ا.�  
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Wat is het Moment van Acceptatie? 

De beroemde uitlegger van de Heilige Qur'ān Ḥakīm-ul-
Ummat Muftī Aḥmad Yār Khān Na’īmī ���� ��'  &(����  �)�  	-� �.�/ heeft 
verklaard: ‘s Nachts komt er een moment waarin de smeekbede 
wordt geaccepteerd, maar vrijdag is de enige dag die zo'n 
moment overdag heeft. Het is echter niet met zekerheid bekend 
dat welk moment het eigenlijk is. Het is zeer waarschijnlijk dat 
het ofwel tussen twee preken is of kort voor Maghrib.’ 

In een reactie op een andere Ḥadīš, heeft de gerespecteerde 
Muftī gezegd dat er veertig verschillende meningen van de 
geleerden met betrekking tot dit moment zijn, waarvan twee de 
meest waarschijnlijke zijn; volgens een mening, is het tussen 
twee preken terwijl, volgens de andere, het bij de 
zonsondergang is.  (Mirat-ul-Manajiḥ, deel 2, blz. 319-320) 

Een Gebeurtenis 

Sayyidatunā Fāṭima-tuz-Zaĥrā ���4�#  &(���� 	)�  � �>�/ had de gewoonte om 
in haar Ḥujraĥ (kleine kamer) een korte tijd vóór zonsondergang 
te zitten en zou Fiḍḍaĥ ���4�#  &(����  	)�  � �>�/ vragen, haar dienstmeisje, 
om buiten te staan; als de zon begint te dalen, zou Fiḍḍaĥ 
���4�#  &(����  	)�  � �>�/ haar erover informeren en Sayyidaĥ zou haar 
gezegende handen opheffen voor een smeekbede. (ibid, blz. 320) 

Het is beter om een korte smeekbede te vragen op dat moment; 
bijvoorbeeld de volgende Qur'ān smeekbede; 
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ۤ
# 	F	�& 	�   

ٰ
�?� T #

	F�D  # 	�ۡ8 �����   
U
A 	F 	! 	0    ?� T 

	 ��   �� 	" �L�ٰۡV�   
U
A 	F 	! 	0    	 ��  	�� 	< 	� # 	F�W   ��# 	�F��   BXYZS 

En sommigen hunner zeggen: ´O mijn Heer, schenk ons het goede 

in deze wereld en het goede in het Latere leven en red ons van de 

straf van de hel´ 

[Kanz-ul-Iman (Vertaling van Qur'ān)] (Deel 2, Surah Al-Baqarah, vers 201) 

(Mirat-ul-Manajiḥ, deel 2, blz. 325) 

Men kan Ṣalāt-‘Alan-Nabī  ٖ�� �& � �!  ��� �� ��'  &(����  	)�  ��* �+ 
��� �,�!  reciteren met de 
intentie van de smeekbede en ook als Ṣalāt-‘Alan-Nabī 

 ��* �+ ٖ�� �& � �!  ��� �� ��'  &(����  	)�  
�� � �,�!  . Het is zelfs een prachtige smeekbede. Het is 
beter om te smeken tussen beide preken uit het hart zonder 
opheffing van handen en zonder iets verbaal te uiten. 

14 Miljoen & 400 Duizend elke Vrijdag Bevrijd van 

de Hel 

De Heilige Profeet  ٖ�� �& � �!  ��� �� ��'  &(���� 	)�  ��* �+ 
��� �,�!  zei: ‘Er zijn 24 uur in de dag 
en nacht van vrijdag, er is geen enkel uur waarin Allah  ���� �! ��"�# 
niet zeshonderdduizend (zoals zondaars) bevrijdt van de Hel 
voor wie de Hel Wajib (verplicht) was geworden.’ 

 (Musnad Abi Ya’la, deel 3, blz. 291, 235 Ḥadiš 3421, 3471) 

Bescherming van Straf van het Graf 

De Geliefde en Heilige Profeet  ٖ�� �& ��!  ��� �� ��'  &(����  	)�  ��* �+ 
��� �,�!  heeft gezegd: 
‘Degene die in de loop van de dag of de nacht van vrijdag sterft, 
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hij zal beschermd worden van de straf van het graf en zal 
worden opgewekt op de Dag des Oordeels met de stempel van 
de martelaren.’ (Ḥilyat-ul-Auliya, deel 3, blz. 181, Ḥadiš 3629) 

Zondes tussen twee Vrijdagen Vergeven 

Sayyidunā Salmān Fārsī  �#  &(����  	)�  � �>�/� 	��4  heeft overgeleverd dat de 
Heilige Profeet  ٖ�� �& � �!  ��� �� ��'  &(����  	)�  ��* �+ 
��� �,�!  zei: ‘Degene die op vrijdag een 
bad neemt, bereikt mogelijk de reiniging dat voor hem was en 
olie en wettige parfum gebruikt dat thuis aanwezig is en richting 
(de Masjid) gaat om Gebed te verrichten en geen scheiding 
tussen twee mensen veroorzaakt, d.w.z. niet door opdringen 
tussen twee mensen gaat zitten, het Gebed verricht wat voor 
hem verplicht is en zwijgt tijdens de preek van de Imām, zijn 
zondes begaan tussen deze vrijdag en de vorige zullen worden 
vergeven.’ (Ṣaḥiḥ Bukhari, deel 1, blz. 306, Ḥadiš 883) 

Beloning van 200 jaar Aanbidding 

Sayyidunā Ṣiddīq Akbar en Sayyidunā ‘Imrān Bin Ḥaṣīn 
 �0	��4��#  &(����  	��� ����  � �>�/  hebben overgeleverd dat de Heilige Profeet 

 ٖ�� �& � �!  ��� �� ��'  &(����  	)�  ��* �+ 
��� �,�!  zei: ‘Degene die op vrijdag baden, zijn zondes 
en misdaden worden verwijderd, als hij vertrekt (om Gebed te 
verrichten) dan worden 20 goede daden geschreven voor elke 
stap.’ (Al-Mu’jam-ul-Kabir, deel 18, blz. 139, Ḥadiš 292) 

Volgens een andere overlevering, wordt de beloning van 20 
jaar aan goede daden geschreven voor elke stap. Als hij klaar is 

www.dawateislami.net



                                                                                      Zegeningen van Jumu’aĥ  

 

15 

met Gebed, krijgt hij de beloning van 200 jaar aan aanbidding. 
(Al-Mu’jam-ul-Awsaṭ, deel 2, blz. 314, Ḥadiš 3397) 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

Daden gepresenteerd aan Overleden Ouders elke 

Vrijdag 

De Geliefde en Gezegende Rasūl  ٖ�� �& ��!  ��� �� ��'  &(����  	)�  ��* �+ 
��� �,�!  heeft gezegd: 
‘(Jouw) Daden worden elke maandag en donderdag gepresenteerd 
voor Allah  ���� �! ��"�#, terwijl ze elke vrijdag worden gepresenteerd 
aan de Profeten  �#� � �� 	
��� � 5 �6 ��7��  en ouders. Als zij tevreden zijn door 
(jouw) goede daden dan neemt de schoonheid en de schittering 
van hun gezichten toe. Daarom, vrees Allah  ���� �! ��"�# en bedroef je 
overledenen niet door het plegen van zondes.’ 

 (Nawadir-ul-Uṣul lil-Ḥakim Tirmizi, deel 2, blz. 260) 

Vijf bijzondere Rituelen voor Vrijdag 

Sayyidunā Abū Sa’īd  � �>�/ �#  &(���� 	)� � 	��4  heeft overgeleverd dat de Geliefde 
Profeet  ٖ�� �& ��! ��� �� ��'  &(���� 	)�  ��* �+ 
��� �,�!  zei: ‘Degene die deze vijf daden in een dag 
verricht, Allah  ���� �! ��"�# zal (zijn naam) in de bewoners van het 
Paradijs schrijven (de daden zijn als volgt): 

1. Een bezoek aan een zieke. 

2. Het bijwonen van een begrafenis Gebed. 
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3. Vasten. 

4. Ṣalāt-ul-Jumu’aĥ verrichten. 

5. Bevrijden van een slaaf. 

(Ṣaḥiḥ Ibn Ḥibban, deel. 4, blz. 191, Ḥadiš 2760) 

Paradijs wordt Wajib (verplicht) 

Sayyidunā Abū Umāmaĥ  � �>�/ �#  &(����  	)� � 	��4  heeft overgeleverd dat de 
Heilige Profeet  ٖ�� �& � �!  ��� �� ��'  &(����  	)�  ��* �+ 
��� �,�!  zei: ‘Degene die Ṣalāt-ul-
Jumu’aĥ verricht, (op dezelfde dag) vast, een zieke persoon 
bezoekt, deelneemt aan een begrafenis en een Nikaah 
(huwelijks) ceremonie bijwoont, het Paradijs zal verplicht voor 
hem worden.’ (Al-Mu’jam-ul-Kabir, deel 8, blz. 97, Ḥadiš 7484) 

Vermijd het Vasten op alleen Vrijdag 

Het is Makrūĥ Tanzīĥī (ongewenst) om alleen specifiek op 
vrijdag of zaterdag te vasten. Echter, als vrijdag of zaterdag op 
een heilige dag valt, zoals 15 Sha’bān of 27 Rajab etc., is er geen 
kwaad in het vasten op deze dagen. De Edele Profeet   ��� �� ��'  &(���� 	)�  ��* �+

 ٖ�� �& � �! 
�� � �,�!  zei: ‘Vrijdag is Eid voor jullie. Vast niet op deze dag, 
tenzij je een andere dag aan vasten toevoegt op de 
voorafgaande of volgende dag. 

(Attarghib Wattarhib, deel 2, blz. 81, Ḥadiš 11) 
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Beloning van 10.000 jaar Vasten 

A’lā Ḥaḍrat Imām Aḥmad Razā Khān ���� ��'  &(����  �)�  	-� �. �/ heeft gezegd: 
‘Het is overgeleverd dat het vasten van vrijdag samen met die 
van donderdag of zaterdag gelijk is aan 10.000 jaar vasten.’  

(Fatawa Razawiyyah (afgeleid), deel 10, blz. 653) 

In welk geval is het Makrūĥ (ongewenst) om te 

Vasten op Vrijdag? 

Vasten op vrijdag is niet altijd Makrūĥ. Het is alleen Makrūĥ 
wanneer men op vrijdag heeft gevast omdat het een speciale 
dag is. Hier wordt een vraag met antwoord gepresenteerd, 
vanuit bladzijde 559 van het 10e deel van Fatāwā Razawiyyaĥ, 
met betrekking tot de kwestie dat het vasten van vrijdag 
Makrūĥ is. 

Vraag: Wat is het oordeel van de Islamitische geleerden met 
betrekking tot het Nafl vasten op vrijdag? Een persoon vastte 
op vrijdag, maar een andere persoon dwong hem om het 
vasten in de middag te verbreken door te zeggen dat vrijdag 
Eid is voor de Moslims en het Makrūĥ is om te vasten op deze 
dag. 

Antwoord: Om te vasten op vrijdag met de bedoeling dat het 
vasten op vrijdag bijzonder wenselijk is, is Makrūĥ (ongewenst) 
maar zijn afkeuring is niet sterk genoeg om noodzakelijk het vasten 
te verbreken. Verder, als de bedoeling van vrijdag niet wordt 
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gespecificeerd, dan is er helemaal geen sprake van afkeuring. Als de 
bezwaarmakende persoon zich niet bewust was van de Makrūĥ 
bedoeling, dan is zijn bezwaar een volkomen dwaze daad en het 
verbreken van het vasten is een ernstige daad op het gebied van 
de Sharī’aĥ. Zelfs als hij zich bewust was van de Makrūĥ 
bedoeling, was alleen het overbrengen van de uitspraak 
voldoende. Het was helemaal niet nodig om de vastende persoon 
te dwingen tot het verbreken van zijn vasten en dat ook nog in 
de namiddag, die niet bevoegd is voor iedereen, behalve voor de 
ouders, mits het vasten Nafl is. Degene die het vasten verbreekt en 
de ander die hem dwingt om het te verbreken – beiden zijn 
zondaars. Qaḍā [het vasten inhalen] is verplicht voor degene die 

het vasten verbreekt. Er is geen boetedoening. م
َ
ۡعل

َ
 ا
ٰ
ُ َتَعا3  َوا.�

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

Beloning van een Bezoek aan het Graf van Ouders op Vrijdag 

De Profeet van de mensheid, de Vrede van ons hart en geest, 
de meest Genereuze en Vriendelijke  ٖ�� �& � �!  ��� �� ��'  &(����  	)�  ��* �+ 
��� �,�!  heeft 
gezegd: ‘Degene die het graf van een van beide of beide van 
zijn ouders op elke vrijdag bezoekt, Allah  ���� �! ��"�# zal zijn zondes 
vergeven en hij zal geschreven worden als degene die zijn 
ouders goed behandelde.’  

(Al-Mu’jam-ul-Awsaṭ liṭ-Ṭabarani, deel 4, blz. 321, Ḥadiš 6114) 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3
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Beloning van het Reciteren van Sūraĥ Yāsīn naast het 

Graf van Ouders 

De Geliefde en Gezegende Rasūl  ٖ�� �& ��!  ��� �� ��'  &(����  	)�  ��* �+ 
��� �,�!  heeft gezegd: 
‘Degene die het graf van een van beide of beide van zijn 
overleden ouders op vrijdag bezoekt en daar Sūraĥ Yāsīn reciteert, 
zal worden vergeven.’ (Al-Kamil fi Ḍu’afa-ir-Rijal, deel 6, blz. 260) 

3000 keer Vergiffenis 

De Geliefde en Gezegende Profeet  ٖ�� �& � �!  ��� �� ��'  &(����  	)�  ��* �+ 
��� �,�!  heeft 
gezegd: ‘Degene die het graf van een van beide of beide van zijn 
ouders op elke vrijdag bezoekt en daar Sūraĥ Yāsīn reciteert, Allah 
 ���� �! ��"�# zal hem zegenen met vergiffenis dat gelijk is aan het totale 
aantal letters in Sūraĥ Yāsīn.’ (Itḥaf-us-Sadah, deel 14, blz. 272) 

Lieve Islamitische broeders! Degene die het graf van een van 
beide of beide van zijn ouders op vrijdag bezoekt en daar Sūraĥ 

Yāsīn reciteert, hij zal succesvol zijn.  � �� �� �0 �1��  	2 �� � ��  � ��� � �! ��"�# , er zijn 5 
Rukū’, 83 verzen, 729 woorden en 3000 letters in Sūraĥ Yāsīn, 
als deze cijfers juist zijn voor Allah  ���� �! ��"�#, zal de voordrager de 
beloning van 3.000 keer vergiffenis krijgen. 

Iemand die Sūraĥ Yāsīn op Vrijdag Reciteert, zal 

worden Vergeven 

De Heilige Profeet  ٖ�� �& � �!  ��� �� ��'  &(����  	)�  ��* �+ 
��� �,�!  heeft gezegd: ‘Degene die 
Sūraĥ Yāsīn gedurende vrijdagnacht reciteert (d.w.z. de nacht 
van donderdag en vrijdag) zal worden vergeven.’ (Attarghib 
Wattarhib, deel 1, blz. 298, Ḥadiš 4) 
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Zielen komen bij Elkaar 

Omdat zielen op vrijdag samenkomen, moet men het graf op 
deze dag bezoeken; verder brandt de Hel niet tot op deze dag. 

 (Durr-e-Mukhtar, deel 3, blz. 49) 

A’lā Ḥaḍrat Imām Aḥmad Razā Khān  �#� � �. �/  ��� �� � ��  	- � ��� �B& �.  heeft gezegd: 
‘De beste tijd van het bezoeken (graf) is de tijd na de Fadjr 
Gebed op vrijdag.’ (Fatawa Razawiyyah (afgeleid), deel. 9, blz. 523) 

Voortreffelijkheid van het Reciteren van Sūraĥ Al-

Kaĥf 

Sayyidunā ‘Abdullāĥ Ibn ‘Umar  �0	��4��#  &(����  	��� ����  � �>�/  heeft overgeleverd 
dat de Heilige Profeet  ٖ�� �& ��!  ��� �� ��'  &(����  	)�  ��* �+ 
��� �,�!  zei: ‘Voor degene die 
Sūraĥ Al-Kaĥf op vrijdag reciteert, Nūr (licht) zal verheffen 
van zijn voeten tot aan de hemel, dat helderder voor hem zal 
worden op de Dag des Oordeels en zijn zondes begaan tussen 
twee vrijdagen zullen worden vergeven.’  

(Attarghib Wattarhib, deel 1, blz. 298, Ḥadiš 2) 

Nūr tussen twee Vrijdagen 

Sayyidunā Abū Sa’īd  �#  &(����  	)�  � �>�/� 	��4  heeft overgeleverd dat de 
Heilige Profeet  ٖ�� �& � �!  ��� �� ��'  &(���� 	)�  ��* �+ 
��� �,�!  zei: ‘Degene die Sūraĥ Al-Kaĥf 
op vrijdag reciteert, Nūr zal tussen twee vrijdagen voor hem 
worden verlicht.’ 

(As-Sunan-ul-Kubra lil-Bayhaqi, deel 3, blz. 353, Ḥadiš 5996) 
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Nūr tot de Ka’baĥ 

Het wordt vermeld in een andere overlevering: ´Degene die 
Sūraĥ Al-Kaĥf op vrijdagnacht (d.w.z. de nacht van donderdag en 
vrijdag) reciteert, Nūr zal worden opgehelderd van waar hij 
aanwezig is tot de gezegende Ka’baĥ.’  

(Sunan Darimi, deel 2, blz. 546, Ḥadiš 3407) 

Voortreffelijkheid van Sūraĥ Ḥā-Mīm Ad-Dukhān 

Sayyidunā Abū Umāmaĥ heeft gemeld dat de Geliefde Profeet 
 	)�  ��* �+  ٖ�� �& ��!  ��� �� ��'  &(���� 
�� � �,�!  zei: ‘Degene die Sūraĥ Ḥā-Mīm Ad-Dukhān 

op vrijdag of vrijdagnacht reciteert, Allah  ���� �! ��"�# zal een Huis 
voor hem in het Paradijs maken.’ (Al-Mu’jam-ul-Kabir, deel 8, blz. 

264, Ḥadiš 8026) Nog een andere overlevering verklaart dat hij 
vergeven zal worden. (Jami’ Tirmizi, deel 4, blz. 407, Ḥadiš 2898) 

Vergiffenis gevraagd door 70.000 Engelen 

De Heilige Profeet  ٖ�� �& � �!  ��� �� ��'  &(����  	)�  ��* �+ 
��� �,�!  zei: ‘Degene die Sūraĥ Ḥā-
Mīm Ad-Dukhān in de nacht reciteert, 70.000 engelen zullen 
Istighfār (vragen om vergiffenis) voor hem doen.’  

(Jami’ Tirmizi, deel 4, blz. 406, Ḥadiš 2897) 

Alle Zondes Vergeven 

Sayyidunā Anas Bin Mālik  �#  &(���� 	)�  � �>�/� 	��4  heeft overgeleverd dat de 
Geliefde en de Heilige Profeet  ٖ�� �& � �!  ��� �� ��'  &(����  	)�  ��* �+ 
��� �,�!  heeft gezegd: 
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‘Degene die drie keer ‘ ِۡه
َ
تُوُۡب اِل

َ
 ُهَو َوا

�
َ اِ#

ٰ
 اِل

َ
ِۡي #

�
َ ال ۡسَتۡغِفُرا.�

َ
-voor Ṣalāt ’ا

ul-Fajr op vrijdag reciteert, zijn zondes zullen vergeven 
worden, ook al zijn ze meer dan het schuim van de oceaan.’  

(Al-Mu’jam-ul-Awsaṭ liṭ-Ṭabarani, deel 5, blz. 392, Ḥadiš 7717) 
 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

Activiteiten na Ṣalāt-ul-Jumu’aĥ 

Allah  ���� �!��"�# heeft in het 10e vers van Sūraĥ Jumu’aĥ (deel 28) 
gezegd: 

�	' �#
	(   �[ 	� �\

�W   ��45ٰ 	����   ��ۡ �] �̂ 	_ۡ8#	(  ?� T   �̀ �ۡ	�ۡV� 

��ۡ �a 	_ۡ&� 	�   %ۡ �$   �b\ۡ	(   �O
ٰ�PQ�  �� �"

�
c'ۡ� 	�   	O

ٰ�PQ�    � UKۡ� �d
	G    /ۡ �H

	�� 	�
	� �    	C�ۡ�e �fgۡ�D    BZYS 

Wanneer dan het gebed beëindigd is, verspreidt u dan in het land 
en zoekt naar Allah´s genade, en gedenk Allah veelvuldig in de 

hoop dat gij succes moogt hebben. [Kanz-ul-Iman (Vertaling van Qur'ān)] 

In een reactie op het voorgaande vers, ‘Allāmaĥ Maulānā Sayyid 
Muhammad Na’īmuddīn Murādābādī ���� ��'  &(����  �)�  	-� �.�/ heeft geschreven 
in Khazāin-ul-‘Irfān, ‘Na Jumu´ah Gebed verricht te hebben, is 
het toegestaan voor u om uzelf bezig te houden in het verdienen 
van levensonderhoud, of het verdienen van zegeningen door het 
vergaren van (religieuze) kennis, het bezoeken van de zieken, 
het bijwonen van begrafenissen, het bezoeken van geleerden of 
het uitvoeren van andere dergelijke goede daden.’ 

www.dawateislami.net



                                                                                      Zegeningen van Jumu’aĥ  

 

23 

Het Bijwonen van een Bijeenkomst van Islamitische Kennis 

Het bijwonen van een bijeenkomst van Islamitische kennis      

na vrijdag Gebed is aangeraden. Ḥujjat-ul-Islam Sayyidunā 

Imām Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad Ghazālī 
���� ��'  &(����  �)�  	-� �. �/ heeft overgeleverd dat Sayyidunā Anas Bin Mālik 
 �#  &(����  	)�  � �>�/� 	��4  heeft gezegd: ‘Dit vers verwijst niet naar wereldse 

handel en de zaken (alleen), het verwijst naar op zoek gaan 

naar (Islamitische) kennis, bezoek aan broeders, het bezoeken 

van de zieken, het bijwonen van begrafenissen en het uitvoeren 

van andere dergelijke activiteiten.’ (Kimiya-e-Sa’adat, deel 1, blz. 191) 

Lieve Islamitische broeders! Ṣalāt-ul-Jumu’aĥ is Wājib en er 

zijn 11 voorwaarden ervoor. Als aan een van de voorwaarden 

niet wordt voldaan, zal het niet langer Farz (verplicht) zijn. 

Echter, als iemand het nog steeds verricht, zijn Gebed zal 

geldig zijn en het is de voorkeur voor een gezonde, volwassen 

man Ṣalāt-ul-Jumu’aĥ te verrichten. Indien een minderjarige 

Ṣalāt-ul-Jumu’aĥ verricht, wordt het beschouwd als Nafl omdat 

Gebed niet Farz voor hem is.  

(Durr-e-Mukhtar, Rad-dul-Muḥtar, deel 3, blz. 30) 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3
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11 Voorwaarden voor de Verplichting van de Ṣalāt-ul Jumu’aĥ 

1. Gevestigd zijn in een stad 

2. Gezondheid, Salāt-ul-Jumu’aĥ is niet Farz (verplicht) 
voor een patiënt. Hier verwijst de patiënt naar de persoon 
die niet naar de Masjid kan gaan waar de Ṣalāt-ul-Jumu’aĥ 
wordt verricht of als het gaan naar Masjid zal resulteren in 
de verlenging van zijn ziekte of vertraging in de genezing. 
De uitspraak van de patiënt is ook van toepassing op 
Shaykh-e-Fānī (zeer oude persoon). 

3. Een vrij persoon zijn (Ṣalāt-ul-Jumu’aĥ is niet Farz voor 
een slaaf, zijn meester kan hem verbieden).  

4. Een man zijn 

5. Een volwassene zijn 

6. Volledig verstandig zijn (de voorgaande twee voorwaarden, 
namelijk volwassenheid en geestelijke gezondheid zijn niet 
alleen nodig voor de verplichting van Ṣalāt-ul-Jumu’aĥ, 
maar ook voor alle andere aanbiddingen). 

7. Gezichtsvermogen hebben 

8. Mogelijkheid om te lopen 

9. Niet gevangen zijn 
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10. Geen angst voor de koning, dief etc. hebben of van 
iemand die hem onrecht kan aandoen. 

11. Geen reëel gevaar hebben voor schade als gevolg van 
regen, sneeuw, tornado of koud weer.  

(Bahar-e-Shari’at, deel 1, blz. 770-772) 

Degenen voor wie het Gebed Farz (verplicht) is, maar Ṣalāt-ul-
Jumu’aĥ niet Farz is op grond van enige Shar’ī vrijstelling, zijn 
niet vrijgesteld van Ṣalāt-ul-Duĥr op vrijdag; zulke mensen 
moeten Ṣalāt-ul-Duĥr verrichten in plaats van Ṣalāt-ul-Jumu’aĥ. 

Sunnaĥs van Vrijdag 

De Mustaḥabbāt (gewenste handelingen) van Jumu’aĥ betreft 
het vroeg vertrekken voor Ṣalāt-ul-Jumu’aĥ, Miswāk te gebruiken, 
het dragen van mooie witte kleren, het aanbrengen van olie en 
parfum, in de eerste Saf (rij) zitten, en het nemen van een bad 
(Ghusl) is Sunnaĥ. (Fatawa 'Alamgiri, deel 1, blz. 149 – Ghunyah, blz. 559) 

Tijd voor Ghusl (baden) op Vrijdag 

Ḥakīm-ul-Ummat Muftī Aḥmad Yār Khān ���� ��'  &(����  �)�  	-� �.�/ heeft 
gezegd: ‘Sommige geleerden zeggen dat het Sunnaĥ is om 
Ghusl te verrichten voor Jumu´ah Gebed, niet voor vrijdag 
zelf, dus een Ghusl (bad) op vrijdag is geen Sunnaĥ voor 
degenen voor wie Ṣalāt-ul-Jumu’aĥ niet Farz is. 
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Volgens sommige geleerden, moet men een bad op vrijdag 
nemen dicht bij de tijd van Ṣalāt-ul-Jumu’aĥ, zodat hij Gebed 
verricht met dezelfde Wudū (verricht tijdens het bad). Echter, 
de meest authentieke uitspraak is dat de tijd voor het bad van 
vrijdag begint vanaf het uitbreken van de dageraad.’ (Mirah, deel 2, 

blz. 334) 

De voorgaande verklaring verduidelijkt ook dat het bad van 
vrijdag geen Sunnaĥ is voor vrouwen, reizigers enz. voor hun 
is vrijdag Gebed niet verplicht. 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

Ghusl op Vrijdag is Sunnah-e-Ghayr Muakkadaĥ 

‘Allāmaĥ Ibn ‘Ābidīn Shāmī ���� ��'  &(����  �)�  	-� �. �/ heeft gezegd: ‘Ghusl 
voor Ṣalāt-ul-Jumu’aĥ is één van de Sunan-e-Zawāid; er is dus 
geen bezwaar op degenen die geen Ghusl verrichten op vrijdag.’ 
(Rad-dul-Muḥtar, deel 1, blz. 339) 

Voortreffelijkheid van het Dichtbij zitten tijdens de Preek 

Sayyidunā Samuraĥ Bin Jundab  �#  &(����  	)�  � �>�/� 	��4  heeft overgeleverd 
dat de Heilige Profeet  ٖ�� �& � �!  ��� �� ��'  &(����  	)�  ��* �+ 
��� �,�!  zei: ‘Wees aanwezig op 
het moment van de preek en zit in de buurt van de Imām, want 
hoe verder een persoon van de Imām blijft, des te later hij het 
Paradijs zal binnentreden, hoewel hij (een Moslim) zeker het 
Paradijs zal binnentreden.’ (Sunan Abu Dawud, deel 1, blz. 410, Ḥadiš 1108) 
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Geen Zegenignen voor Jumu’aĥ 

De Heilige Profeet  ٖ�� �& � �!  ��� �� ��'  &(����  	)�  ��* �+ 
��� �,�!  zei: ‘Degene die op vrijdag 
praat, tijdens de preek van de Imām, is als een ezel die de 
boeken draagt en als iemand hem op dat moment vraagt ‘stil te 
zijn’, zal hij niet worden beloond met de zegeningen van 
Jumu’aĥ.’ (Musnad Imam Aḥmad, deel 1, blz. 494, Ḥadiš 2033) 

Luisteren naar de Preek in Stilte is Farz 

De handelingen die Ḥarām zijn tijdens Gebed, zoals eten, 
drinken, groeten, Salām zeggen, Salām beantwoorden en zelfs 
iemand naar het goede uitnodigen zijn ook Ḥarām tijdens de 
preek. Echter, de Khaṭīb (de preker) kan iemand aansporen 
naar het goede. Het is Farz voor alle aanwezigen om te 
luisteren en te zwijgen, terwijl de preek wordt geleverd. Stil 
blijven is zelfs Wājib voor de aanwezigen die zo ver van de 
Imām zitten dat ze niet naar de preek kunnen luisteren. Als 
iemand gezien wordt van het plegen van een zonde dan kan hij 
ofwel worden beschermd met het gebaar van de hand of de 
knik van het hoofd; hem verbaal iets zeggen, is niet toegestaan.  

(Bahar-e-Shari’at, deel 1, blz. 774 – Durr-e-Mukhtar, deel 3, blz. 39) 

Luisteraar van de Preek is zelfs niet toegestaan om 

Ṣalāt-‘Alan-Nabī $ te Reciteren 

Als de Khaṭīb de gezegende naam van de Geliefde Profeet 
 ٖ�� �& � �!  ��� �� ��'  &(����  	)�  ��* �+ 
��� �,�!  tijdens de preek noemt, mogen de luisteraars 
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Ṣalāt-‘Alan-Nabī in hun hart reciteren; verbaal reciteren van 
Ṣalāt-‘Alan-Nabī op dat moment is niet toegestaan. Ook  
‘  

ٰ
ُ َتَعا3 َعۡنُهم رَِضَ ا.� ’ reciteren is niet toegestaan bij het luisteren naar 

de gezegende namen van de metgezellen van de Heilige Profeet 
 ��� �� ��'  &(����  	)�  ��* �+  ٖ�� �& � �! 
�� � �,�!  tijdens de preek. (Bahar-e-Shari’at, deel 1, blz. 775 – 

Durr-e-Mukhtar, deel 3, blz. 40) 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

Luisteren naar de Nikaah preek is Wājib 

In aanvulling op de preek dat voor Ṣalāt-ul-Jumu’aĥ wordt 
geleverd, is het ook Wājib om naar andere preken te luisteren, 
zoals die geleverd worden voor Eid Gebed, Nikaah etc.  

(Durr-e-Mukhtar, deel 3, blz. 40) 

Handelen wordt ook Ontoelaatbaar zodra de eerste 

Ażān is omgeroepen 

Zodra de eerste Ażān wordt omgeroepen, is het Wājib om te 
starten met de inspanningen om naar de Masjid te gaan voor 
het verrichten van Ṣalāt-ul-Jumu’aĥ; het is ook Wājib om het 
handelen en andere activiteiten uit te stellen. Ook de verkoop 
en aankoop, onderweg tot de Masjid is niet toegestaan en de 
handel in de Masjid is een ernstige zonde. Als degene die aan 
zijn maaltijd zit, het geluid van Ażān voor Ṣalāt-ul-Jumu’aĥ 
hoort en vreest dat hij Ṣalāt-ul-Jumu’aĥ kan missen in het 
geval van het eten van een maaltijd, moet hij stoppen met eten 
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en naar de Masjid gaan voor het verrichten van Ṣalāt-ul-
Jumu’aĥ. Men moet op een waardige manier naar de Masjid 
gaan voor Ṣalāt-ul-Jumu’aĥ. (Bahar-e-Shari’at, deel 1, blz. 775 – 

‘Alamgiri, deel 1, blz. 149 – Durr-e-Mukhtar, deel 3, blz. 42) 
Tegenwoordig, zijn mensen ver weg van Islamitische kennis. 
Net als andere Islamitische plichten, begaan mensen zondes als 
gevolg van fouten die ze maken tijdens het luisteren naar de 
preek. Daarom is mijn Madani verzoek dat de Khaṭīb (bezorger 
van de preek) de volgende aankondiging elke vrijdag doet 
voorafgaand aan de Ażān of Khuṭbaĥ, voordat hij zit op de 
preekstoel en verdien veelvuldig zegeningen: 

Zeven Madanī Parels van de Preek 

1. Het staat in een Ḥadīš, ‘Degene, die op vrijdag over de 
nekken van de mensen gaat, maakt een brug naar de Hel.’ 
(Jami’ Tirmizi, deel 2, blz. 48, Ḥadiš 513) Een van de verklaringen 
van deze Ḥadīš is dat mensen de Hel zullen binnentreden 
door over hem te trappelen. (Bahar-e-Shari’at, deel 1, blz. 761-762) 

2. Het is Sunnaĥ van de gezegende metgezellen  �#  &(����  	)�  � �>�/� 	��4 
ۡ  
om met het gezicht richting de Khatib te zitten. 

3. Een aantal van onze vrome voorgangers ���� ��'  &(����  �)� 	-� �.�/ uit het 
verleden heeft gezegd: ‘Men moet naar de preek luisteren in 
de zittende houding (zoals men zit in Qa’daĥ), de handen 
gevouwen (onder de navel) tijdens de eerste preek en deze 
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te plaatsen op de dijen in de tweede;   ��� ����������  ���� ��� � �! ��"�#  zal hij 
de zegeningen van het verrichten van twee Rak’āt Gebed 
verkrijgen.  (Mirat-ul-Manajiḥ, deel 2, blz 338) 

4. A’lā Ḥaḍrat Imām Aḥmad Razā Khān ���� ��'  &(����  �)�  	-� �. �/ heeft 
gezegd: ‘Als men de gezegende naam van de Geliefde 
Profeet  ٖ�� �& ��!  ��� �� ��'  &(����  	)�  ��* �+ 
��� �,�!  tijdens de preek hoort, moet hij 
Ṣalāt-‘Alan-Nabī in zijn hart reciteren, omdat het Farz is 
tijdens de preek te zwijgen.’ 

 (Fatawa Razawiyyah (verwezen), deel 8, blz. 365) 

5. Het wordt vermeld in Durr-e-Mukhtār: Tijdens de preek, 

eten, drinken, praten (zelfs  	, � &1�< ��  �B������  ��� � �! ��"�#  zeggen), antwoorden 
op iemands begroeting, en naar het goede aansporen, zijn 
allemaal Ḥarām.’ 

6. A’lā Ḥaḍrat Imam Ahmad Raza Khan ���� ��'  &(����  �)�  	-� �. �/ heeft 
gezegd: ‘Lopen tijdens de preek is Ḥarām. De eerbiedige 
geleerden zeggen zelfs dat als iemand in de Masjid komt 
tijdens de preek, moet hij stoppen waar hij is zonder 
verder te gaan, omdat wandelen een daad zou zijn en geen 
enkele handeling is toegestaan tijdens de preek.’  

(Fatawa Razawiyyah (verwezen), deel 8, blz. 333) 

7. A’lā Ḥaḍrat Imam Ahmad Raza Khan ���� ��'  &(����  �)�  	-� �. �/ heeft 
gezegd: ‘Tijdens de preek, zelfs ergens naar kijken door 
het hoofd te draaien, is Ḥarām.’ (ibid, blz. 334) 
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Een Belangrijke Uitspraak voor het Leiden van Ṣalāt-

ul-Jumu’aĥ 

Met betrekking tot de leiding van Ṣalāt-ul-Jumu’aĥ is er een 
belangrijk onderwerp waarover mensen heel onoplettend zijn. 
Ṣalāt-ul-Jumu’aĥ wordt beschouwd als andere Gebed en 
iedereen wordt toegestaan om Ṣalāt-ul-Jumu’aĥ te leiden; het is 
ontoelaatbaar, aangezien de leiding van Ṣalāt-ul-Jumu’aĥ 
noodzakelijk de plicht van de Islamitische heerser of diens 
plaatsvervanger is. 

In de staten waar Islamitische onafhankelijke staat niet bestaat, 
moet de grootste Sunnī geleerde met correcte geloofsleer Ṣalāt-
ul-Jumu’aĥ leiden, omdat hij de vervanger van de Islamitische 
heerser in het uitvoeren van Shar’ī uitspraken is; Ṣalāt-ul-
Jumu’aĥ kan niet plaatsvinden zonder zijn toestemming. Als er 
geen soortgelijke geleerde is, degene benoemd door gewone 
mensen kan dan het Gebed leiden. Ondanks de aanwezigheid 
van een Islamitische geleerde, kunnen mensen zelf niet iemand 
anders benoemen, noch kunnen slechts een paar mensen 
iemand benoemen als de Imām op hun verantwoordelijkheid. 
Het houden van Ṣalāt-ul-Jumu’aĥ op deze manier is niet 
bewezen (in de Islamitische geschiedenis). (Bahar-e-Shari’at, deel 
1, blz. 764) 
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Het Bloeien van de Sunnaĥ 

Door de Genade van Allah  ���� �! ��"�# worden veelvuldig Sunnaĥ's 
geleerd en onderwezen in de Madanī omgeving van Dawat-e-
Islami, een wereldwijde niet-politieke beweging voor de 
verspreiding van Qur'an en de Sunnaĥ. Het is een Madanī 
verzoek, om voor het Tevredenheid van Allah deel te nemen in 
de wekelijkse Sunnaĥ Inspirerende Ijtimā (Bijeenkomst), die elke 
donderdag plaatsvindt in uw stad,  ���� �! ��"�#. Met de intentie van 
het verkrijgen van Sawab (zegeningen), maak het een deel van 
uw routine om te reizen in de Sunnaĥ Inspirerende Madanī 
Qafilah met de volgelingen van de Heilige Profeet  ��� �� ��'  &(���� 	)�  ��* �+  ٖ�� �& ��! 

�� � �,�!, maakt u daarnaast de gewoonte om het Madanī In’amat 
boekje dagelijks in te vullen en binnen de eerste tien dagen van 
elke Islamitische maand in te leveren bij de verantwoordelijke 
van Dawat-e-Islami in uw omgeving. Door de zegeningen van dit 
zult u een gedachtenis ontwikkelen en verlangen om de Sunnaĥs 
te praktiseren en afstand te nemen van zondes en zo uw geloof 

te beschermen,   ��� ����������  ���� ��� � �! ��"�# . Elke Islamitische broeder zou de 
Madanī Gedachtenis moeten ontwikkelen: ‘Ik moet streven om 

mezelf en de mensen van de hele wereld te verbeteren,  ��� ����������  ����
 ��� � �! ��"�#’ Om onszelf te verbeteren, moeten we handelen volgens de 
Madanī In'amat en om mensen van de hele wereld te verbeteren, 

moeten we reizen in de Madanī Qafilah,  ��� ����������  ���� ��� � �! ��"�# . 
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