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Du’a voor het lezen van het boek 

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

een religieus boek of Islamitische les. U zult dan onthouden 

wat u heeft bestudeerd, : 
 

Vertaling 
Ya Allah ! Open de poort van kennis en wijsheid voor ons! 

Oh, de meest Eervolle en Voortreffelijke! 

 

Opmerking: Reciteer Vredesgroet (Salat-‘Alan-Nabi ) één keer 

voor en één keer na de Du’a. 
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Lees dit boekje van begin tot eind, ongeacht hoeveel moeite Satan 

doet om u ervan te weerhouden.  zult u de zegeningen 

hiervan ervaren.  

Voortreffelijkheid van Salat-‘Alan-Nabi  

De Profeet van de schepping, de rust van onze harten en 

gedachten, de meest genereuze en vriendelijke  

heeft vermeld, ‘Degene die één keer Vredesgroet op mij 

reciteert voor hem schrijft Allah één Qirat beloning op. 

En één Qirat staat gelijk aan de berg U ud.’  

* anafi 
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De Zegeningen van het Deelnemen in het 

Begrafenisgebed van een Wali

Een persoon nam deel aan het begrafenisgebed (Salat-ul-Djanaza) 

van Sayyiduna Sari Saqati‘s . In de avond zag hij 

Sayyiduna Sari Saqati in zijn droom en vroeg aan hem: 

‘Hoe heeft Allah  u behandeld?’ Hij  antwoordde: 

‘Allah heeft al die mensen die deelnamen aan mijn 

begrafenisgebed vergeven.’ De persoon zei: ‘Ya Sayyidi! Ik heb ook 

deelgenomen aan uw begrafenisgebed.’ Sayyiduna Sari Saqati 

 haalde een lijst tevoorschijn en controleerde of de naam 

van deze persoon op de lijst stond. Hij zag zijn naam echter niet. 

Toen hij de lijst beter bestudeerde, zag hij de naam van de 

persoon in de rand van het papier staan.  

Moge Allah hen zegenen en ons zonder verantwoording 

vergeven omwille van hen! 
 

Vergiffenis van de Liefhebbers 

Na de dood van Sayyiduna Bishr Hafi , zag Qasim Bin 

Munabbih  hem in een droom en vroeg: ‘Hoe heeft 

Allah  u behandeld?’ Hij  antwoordde: ‘Allah  

www.dawateislami.net



Methode van het Begrafenisgebed 

 

3 

heeft mij vergeven en zei tegen mij: ‘O Bishr! Ik heb jou en ook 

de mensen die jouw begrafenisgebed hebben verricht 

vergeven.’ Ik verzocht toen: ‘O Allah , vergeef zelfs hen die 

van mij houden.’ Allah  zei: ‘Ik heb hen vergeven die tot 

de Dag des Oordeels van jou zullen houden.’  

Moge Allah  hen zegenen en ons zonder verantwoording 

vergeven omwille van hen! 

 

Lieve Islamitische broeders! Relatie hebben met de Vrome 

Dienaren van Allah  is een groot voorrecht. Spreken over 

hen is een middel om genade te verkrijgen. Hun gezelschap is een 

zegening, niet alleen voor deze wereld maar ook het Hiernamaals. 

Hun gezegende rustplaats bezoeken is een genezing voor de 

ziekte van zondes en liefde voor hen leidt tot het succes in het 

Hiernamaals.  wij zijn liefhebbers van de vrome dienaren 
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van Allah  en wij houden van de grote Wali, Sayyiduna 

Bishr Hafi . O Allah ! Vergeef ons omwille van 

hen. 

 

De Lijkkleed Dief 

Een lijkkleed dief nam deel aan het begrafenisgebed van een 

vrouw en noteerde de gegevens van de plaats waar zij begraven 

werd. Met de intentie het lijkkleed te stelen groef hij’s avonds 

het graf open. Plotseling begon de gezegende vrouw te spreken 

en zei: ‘ ! Een Maghfur (vergeven) persoon is het 

lijkkleed van een Maghfurah (vergeven) vrouw aan het stelen! 

Luister, Allah  heeft mij vergeven en ook al die personen 

die mijn begrafenisgebed hebben verricht. Jij behoort ook tot 

de mensen die vergeven zijn!’ Na dit gehoord te hebben, sloot 

hij onmiddellijk het graf en toonde oprecht berouw. 

 

Moge Allah  hen zegenen en ons zonder verantwoording 

vergeven omwille van hen! 
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Vergiffenis voor de Begrafenis Deelnemers 

Lieve Islamitische broeders! Hebben jullie opgemerkt wat voor 

een voordeel het heeft om deel te nemen aan het 

begrafenisgebed van een vroom persoon. Op het moment dat 

wij de kans krijgen, en we zouden zelfs moeite moeten doen 

om zo een kans te krijgen, dan zouden we moeten deelnemen 

aan de begrafenisgebeden van Moslims. Onze deelname aan 

een begrafenisgebed van een vroom persoon zou kunnen 

leiden tot vergiffenis in het Hiernamaals. Hoe groot is Allah’s 

genade! Hij vergeeft niet alleen de overledene, maar ook 

de personen die deelnemen aan zijn Begrafenisgebed! 

Sayyiduna ‘Abdullah Bin ‘Abbas  heeft ook vermeld 

dat Geliefde en Gezegende Profeet  heeft gezegd: 

‘De allereerste beloning die wordt gegeven aan de ware 

gelovige na zijn dood is dat alle deelnemers van zijn 

begrafenisgebed worden vergeven.’  

 

Het eerste Cadeau in het Graf 

Iemand vroeg aan de Profeet van Ra mah, de Bemiddelaar van 

de Ummah, de eigenaar van Jannah : ‘Wat is het 
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eerste cadeau waarmee een ware gelovige wordt beloond als hij 

zijn graf betreedt?’ De Barmhartige Profeet  

antwoordde: ‘Alle deelnemers van zijn begrafenisgebed worden 

vergeven.’  

De Begrafenis van een Persoon bestemd voor het Paradijs 

De Beste en Heiligste Profeet  heeft gezegd: 

‘Wanneer een persoon bestemd voor het paradijs overlijdt, dan 

voelt Allah schaamte (op de manier wat Zijn status waardig 

is) in het straffen van degenen die het lijk van die persoon 

hebben gedragen en hebben deelgenomen aan de begrafenis 

optocht.’  

Beloning voor de Deelname aan het Begrafenisgebed 

Sayyiduna Dawud  vroeg nederig aan Allah 

: ‘O Allah ! Wat is de zegening voor het bijwonen van 

een begrafenis slechts voor Uw Tevredenheid?’ Allah 

antwoordde: ‘De dag dat hij overlijdt, zullen engelen zijn 

begrafenisgebed vergezellen en Ik zal hem vergeven.’ 

 

Zegeningen gelijk aan de Berg Uhud 

Sayyiduna Abu Hurayrah  levert over dat de Profeet van 

Ra mah, de Bemiddelaar van de Ummah  heeft 

gezegd: ‘Degene die zijn huis verlaat om deel te nemen aan een 
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begrafenis [omdat hij dit een plicht van de gelovige vindt en de 

intentie heeft om Zegeningen te verdienen], het begrafenisgebed 

verricht en de uitvaart vergezelt tot dat het lijk wordt begraven, 

dan wordt voor hem de Zegeningen van twee Qirat opgeschreven. 

Elke Qirat staat gelijk aan de berg Uhud. Er is één Qirat 

Zegeningen voor de persoon die terugkeert na het verrichten 

van het begrafenisgebed (zonder deelname aan het begrafenis).’  

 

Het Begrafenisgebed is een Les 

Sayyiduna Abu Zar Ghifari  levert over dat de Geliefde 

en Gezegende Profeet  tegen hem zei: ‘Bezoek de 

graven, het zal je herinneren aan het Hiernamaals en was het 

lijk van de overledene, omdat het aanraken van het levenloze 

lichaam een grote les is, en verricht het begrafenisgebed omdat 

het je droevig maakt, en de Genade van Allah is met een 

droevig persoon en verricht vrome daden.’ 

 

Voortreffelijkheid van het geven van het Rituele Bad 

aan het Lijk 

Sayyiduna ‘Ali-ul-Murtaza  vermeldt dat de 

Nobele Profeet  heeft gezegd: ‘Degene die het 
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rituele bad geeft aan het lijk, hem omhult met het lijkkleed, 

parfum aanbrengt, het lijk optilt, het begravenisgebed verricht 

en het onaangename ding verbergt dat tevoorschijn komt1, die 

zal net zo schoon zijn van zijn zondes zoals op de dag dat zijn 

moeder hem baarde.’  

Recitatie bij het zien van een Begrafenis! 

Na de dood van Sayyiduna Malik Bin Anas , zag 

iemand hem in een droom en vroeg: ‘Hoe heeft Allah  u 

behandeld?’ Hij  antwoordde: ‘Ik was gezegend met 

vergiffenis door een zin die Sayyiduna ‘Usman-e-Ghani  

las bij het zien van een begrafenis:  [Rein is 

Hij (van alle defecten en beperkingen), die leeft en nooit zal 

overlijden]. Dus, reciteerde ik ook dezelfde zin bij het zien van 

een begrafenis. Allah  vergaf mij vanwege het reciteren 

hiervan.’ 

Wiens Begrafenisgebed werd als Eerste verricht door de 

Geliefde Profeet ? 

Het begrafenisgebed begon als eerst in de periode van 

Sayyiduna Adam afiyullah . De engelen 

reciteerden vier ‘Takbirat’ tijdens het gezegende 

1 Het verbergen van de negatieve aspecten die hij ziet aan het dode lichaam. Een zwart gezicht 

bijvoorbeeld.  
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begrafenisgebed van Sayyiduna Adam Safiyullah 

 Binnen de Islam kwam in Madinah Munawwarah 

 de regelgeving dat het begrafenisgebed noodzakelijk 

(Wajib) is. Sayyiduna As’ad Bin Zurarah  overleed aan het 

einde van de negende maand na de ijrah en hij  was de 

eerste metgezel wiens begrafenisgebed werd verricht door de 

Heilige Profeet .  

 

Het Begrafenis gebed is Fard-e-Kifayah 

Het begrafenisgebed is Far -e-Kifayah, d.w.z. zelfs als één 

persoon het verricht, dan is deze verantwoording voor de hele 

gemeenschap opgeheven. Anders zullen degenen die hiervan 

op de hoogte waren, en dit niet verricht hebben zondaren zijn. 

Jama’at (samenkomst) is geen voorwaarde voor het 

begravenisgebed; zelfs als één persoon dit zal verrichten, dan 

zal de verplichting voldaan zijn. Het ontkennen van de 

Fardiyyat (verplichting) is Kufr (ongeloof). 

Er zijn twee Verplichtingen (Faraid) en drie Sunnahs in 

het Begrafenisgebed 

De twee verplichtingen zijn:  

1. Het viermaal reciteren van ‘ ’  

2. Qiyam (staan).  
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De drie Sunan-e-Muakkadah zijn:  

Sana (lofprijzing van Allah)  

Salat-‘Alan-Nabi (vredesgroet naar de Geleifde Profeet 

) 

Smeekbede voor de overledene.  

 

De Methode van het Begrafenisgebed (Hanafi) 

De Muqtadi (iemand die achter een Imam het gebed verricht) 

zou de volgende intentie moeten maken: ‘Ik maak de intentie 

om dit begrafenisgebed te verrichten achter deze Imam, voor 

Allah  en voor de smeekbede (Du’a) voor deze overledene.’ 

Nu moeten de Imam en de Muqtadis zoals gewoonlijk tijdens 

het reciteren van , de handen opheffen tot de oren en ze 

daarna onder de navel plaatsen en de Sana reciteren. Na  

‘ ’ reciteer ‘ .’ Daarna, zonder het 

opheffen van de handen zeg  en reciteer Durud-e-

Ibrahim. Zeg nogmaals, zonder het opheffen van de handen: 

‘ ’ en reciteer nu de smeekbede (de Imam zou de 

Takbirat luid moeten reciteren terwijl de Muqtadis hetzelfde 

zouden moeten doen op een lage toon. Zowel de Imam als 
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Muqtadis zouden de overige smeekbedes moeten reciteren op 

een lage toon). 

Zeg na de smeekbede, , verplaats uw handen tot aan u zij 

en verricht de Salam naar beide zijden. Gedurende de Salam, 

zou de intentie moeten gemaakt worden voor de overledene, 

de Engelen en voor de deelnemers van het begravenisgebed, 

zoals dit wordt gedaan in andere gebeden. Het enige verschil 

hier is dat hier ook de intentie wordt gemaakt voor de 

overledene.  

Smeekbede voor de Begrafenis van Volwassenen (man 

en vrouw) 

O Allah ( )! Vergeef onze levenden en al onze doden, en hen die 

aanwezig zijn en hen die niet aanwezig zijn, en al onze jongeren en 

al onze ouderen, en al onze mannen en al onze vrouwen. O Allah 

( )! Degene van ons die U levend houdt, houd hem levend op [de 

weg van] Islam, en degene wiens leven U neemt, schenk hem een 

dood met Imaan.  
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Du’a voor een Mannelijke Minderjarige 

O Allah ( )! Maak hem een voorloper, zodat hij ons kan steunen 

en maak hem een tegemoetkoming voor ons en maak hem onze 

bemiddelaar, en iemand wiens bemiddeling geaccepteerd wordt. 

Du’a voor een Vrouwelijke Minderjarige 

O Allah ( )! Maak haar een voorloper, zodat zij ons kan steunen 

en maak haar een tegemoetkoming voor ons en maak haar onze 

bemiddelaar, en iemand wiens bemiddeling geaccepteerd wordt. 

Het verrichten van het Begravenisgebed, staande op Schoenen 

In het geval van het verrichten van het begrafenisgebed terwijl 

men schoenen draagt, moeten de schoenen, en ook het deel 

van de aarde onder hen rein zijn. Als men het gebed verricht 

waarbij de voeten op de schoenen zijn geplaatst, dus deze heeft 
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uitgetrokken, dan is het niet noodzakelijk dat de zool en de 

aarde eronder rein zijn.  

Als antwoord op een vraag zegt A’la Hadrat, Imam-e-Ahl-e-

Sunnat, Maulana Shah Imam Ahmad Raza Khan : ‘Als de 

plaats onrein is vanwege bijvoorbeeld urine, of de mensen die 

het gebed verrichten schoenen aanhebben met onreine zolen, 

dan zal het gebed niet geldig zijn. Het is daarom beter om het 

begrafenisgebed te verrichten door de schoenen uit te trekken en 

de voeten hierop te plaatsen. Zo zullen de onreine schoenzolen of 

aarde geen invloed hebben op het begrafenisgebed.’  

 

Het Begrafenisgebed bij Afwezigheid

De aanwezigheid van het lijk voor de Imam is noodzakelijk. 

Het begrafenisgebed die verricht wordt bij de afwezigheid van 

het lijk is niet geldig. Het is Mustahab (gewenst) voor de Imam 

om voor de borst van het lijk te staan. 

 

De Methode voor het verrichten van de Gezamenlijke 

Gebed voor meer dan 1 Begrafenis 

Het gebed van meerdere begrafenissen kan gezamenlijk 

verricht worden. Hierbij kunnen de lijken op twee manieren 

voor de Imam geplaatst worden. Bij de eerste methode worden 

de lijken horizontaal naast elkaar geplaatst. Daarbij zijn de 

borstkassen van alle lijken parallel met de Imam. De tweede 
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manier is om een rij te maken van de lijken. Hierbij zijn de 

voeten van het ene lijk gericht naar het hoofd van de ander, 

enz. 

Uit hoeveel Rijen bestaat een Begrafenisgebed? 

Het is beter om drie Safs (rijen) te hebben bij een 

begrafenisgebed, zoals het is vermeld in een gezegende Hadis: 

‘Degene wiens begrafenisgebed verricht zal zijn, waarbij men 

in drie Safs staat, hij zal vergeven worden.’ Als er alleen 7 

mensen zijn, dan zou één de Imam moeten worden, drie 

mensen zouden in de eerste Saf moeten staan, twee mensen in 

de tweede Saf en één in de derde Saf. 

Bij het begrafenisgebed is de laatste Saf de meest zegenrijk in 

vergelijking met de andere Safs. 

Als iemand een deel van de Gezamenlijke 

Begrafenisgebed heeft Gemist, dan… 

De Masbuq (de persoon die een aantal van de Takbirat heeft 

gemist) zal zijn overige Takbirat opzeggen nadat de Imam de 

Salam naar beide zijden heeft verricht. Als hij vermoedt dat de 

mensen het lijk zullen dragen op de schouders terwijl hij de 

smeekbedes verricht, dan moet hij alleen de Takbirat opzeggen 

en de smeekbedes weg laten. Als de persoon bij de vierde 

Takbir aankomt, dan mag hij zich aansluiten bij het gebed 

(voordat de Imam de Salam verricht). Hij reciteert dan de 
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Takbir drie keer, nadat de Imam de Salam heeft verricht en 

daarna verricht hij zelf de Salam.  

Begrafenis van een Verstandelijk Beperkt of iemand die 

Zelfmoord heeft gepleegd 

Degene die verstandelijk beperkt was vanaf geboorte, of 

verstandelijk beperkt werd voordat hij de puberteit bereikte en 

ook in die staat overleed, tijdens zijn begrafenisgebed zal de 

smeekbede van een minderjarige gereciteerd worden.  

   

Het begrafenisgebed van de persoon die zelfmoord heeft 

gepleegd zal verricht worden.  

Regels met betrekking tot een Overleden Zuigeling 

Als de baby van een Moslim levend geboren werd, d.w.z. het 

was levend terwijl ‘het grootste gedeelte’ van het lichaam buiten 

was (tijdens de geboorte) en daarna doodging, dan zal het 

gebaad worden, omhuld worden met een laken en zijn 

begrafenisgebed zal verricht worden. Anders, zal het worden 

gewassen (ritueel bad niet verplicht), in een laken omhuld 

worden en begraven worden. Het ritueel baden, het 

begrafeniskleed en begrafenisgebed ervoor zijn niet verplicht 

volgens de Sunnah.  

Als het hoofd van de baby als eerste uitkomt, dan betekent ‘het 

grootste gedeelte’ in dit geval vanaf het hoofd tot de borst. Dit 
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betekent dus, dat als het hoofd er het eerste uitkomt en de baby 

huilt, maar overlijdt voordat het tot de borst naar buiten 

gekomen is, dan zal zijn begrafenisgebed niet verricht worden. 

Als de voeten het eerst eruit komen, dan betekent ‘het grootste 

gedeelte’ in dit geval vanaf de voeten tot de rug.  

Of de baby nou levend of doodgeboren is, of verloren is bij een 

miskraam, het zou een naam toegewezen moeten krijgen. Dit 

omdat het heropgewekt zal worden op de Dag des Oordeels. 

 

Zegeningen van het Dragen van het Lijk op de Schouders 

In een gezegende Hadis wordt vermeld: ´Degene die het lijk 

draagt op de schouder en 40 stappen loopt, 40 van zijn grootste 

zondes zullen vergeven worden.´ Ook wordt in een gezegende 

 vermeld dat degene die het lijk van alle 4 kanten op zijn 

schouder draagt ultieme vergiffenis zal ontvangen van Allah 

. 

De Methode van het Dragen van het Lijk op de Schouders 

Het dragen van het lijk op de schouders is een daad van 

aanbidding. Het is Sunnah om het lijk van alle vier kanten te 

dragen, de ene na de andere, en bij elke keer 10 stappen te zetten. 

De volledige Sunnah is om eerst de rechter hoofdzijde van het lijk 
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op de schouders te dragen, daarna de rechter voetzijde, daarna de 

linker hoofdzijde en als laatste de linker voetzijde. Bij elke zijde 

worden 10 stappen gezet, dus wordt het een totaal van 40 

stappen.  

Sommige mensen kondigen bij een begrafenis programma aan 

om 2 stappen te zetten. Ze zouden in plaats hiervan het 

volgende moeten aankondigen: ‘Draag het lijk op uw schouder 

van alle 4 zijden en loop elke keer 10 stappen.’  

De Methode voor het Dragen van het Lijk van een Kind 

Als één persoon het lichaam van een jong kind in zijn armen 

draagt en de overige mensen het kind om de beurt in hun 

armen nemen, dan is hier niets mis mee. 

Het is niet toegestaan en verboden voor een vrouw om mee te 

lopen met de uitvaart. (Het maakt hierbij niet uit of de uitvaart 

van een jong of oud persoon is.) 

Uitspraken voor het Terugkeren na het 

Begrafenisgebed 

Degene die bij de uitvaart was zou niet naar huis moeten gaan 

zonder het begrafenisgebed verricht te hebben. Na het gebed 

mag hij terugkeren, waarbij hij om de toestemming van de 

familieleden van de overledene vraagt. Het is niet nodig om 
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toestemming te vragen om weg te gaan nadat het lijk is 

begraven.

Kan de man het Lijk van zijn Vrouw Dragen?  

Het is toegestaan voor de man om: het lijk van zijn vrouw op 

zijn schouder te dragen, haar in haar graf te plaatsen en haar 

gezicht te zien. Het is verboden voor hem om haar een bad te 

geven en haar lichaam direct aan te raken (zonder een laken 

enz. tussen hen in). Een vrouw kan haar man wel een ritueel 

bad (Ghusl) geven. 

Regelgeving betreft de Begrafenis van een Afvallige

Er is een soortgelijke uitspraak over de begrafenis van een 

afvallige en een ongelovige. Eens werd in het hof van A’la 

Hadrat, Imam-e-Ahl-e-Sunnat, ‘Allamah Maulana Shah Imam 

Ahmad Raza Khan  een vraagstuk voorgelegd over een 

persoon die zich had bekeerd van de Islam naar het 

christendom. Als antwoord hierop schrijft hij  het 

volgende op pagina 170 van de negende volume van Fatawa 

Razawiyyah: Als het volgens de Islamitische wetgeving was 

bewezen dat de dode, moge Allah  het behoeden, zijn 

religie had veranderd en het christendom had aanvaard, dan 

zal het verrichten van zijn begrafenisgebed, hem omhullen met 

het lijkkleed en hem begraven, zoals dit bij Moslims gebeurt 

absoluut aram zijn. Allah  zegt in de Heilige Quran: 
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�
En verricht nooit het gebed voor hun doden en sta nooit bij hun graf. 

 

Als degene die zijn begrafenisgebed verrichten niets wisten 

over zijn bekering naar het christendom; als zij hem een 

Moslim beschouwden op basis van wat zij wisten en niets 

wisten tot hem daadwerkelijk begraven te hebben dan zullen 

zij er niet verantwoordelijk voor gesteld worden. Dit is omdat 

zij veronderstelden dat hij een Moslim was, en deze daden 

waren dus verplicht voor hen. Let op, als zij wel op de hoogte waren 

van het feit dat hij christelijk was en toch zijn begrafenisgebed 

hadden verricht en hem hadden begraven, dan hebben ze een 

enorm grote zonde begaan. Zo lang als zij geen berouw tonen 

voor deze zonde, is het gebed in hun Imamat niet geldig. Zij 

worden echter niet behandeld als afvalligen, omdat zij geen 

ongelovige worden door het begaan van die zonde.  

Ons heilige Shari’ah (Islamitische wetgeving) geeft ons een 

rechte pad, het houdt niet van extremisme in welke zaak dan 

ook. Als er echter bewezen wordt dat zij kennis hadden over 

zijn aanhang aan deze christelijke religie. En zij niet alleen op 

deze manier handelden vanwege hun onwetendheid, maar ook 

omdat zij zijn christelijkheid respectwaardig vonden. Of 

vonden dat hij een begrafenis verdiende, dan zullen alle 

individuen die deze intentie hadden, ongetwijfeld, afvalligen en 
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ongelovigen worden. Het zal Wajib worden voor de Moslims 

om hen als afvalligen te beschouwen in alle zaken en hun 

gezelschap zal strikt verboden zijn. Degenen die hen gezelschap 

zullen houden of hen zullen steunen, zullen zondaren zijn.  

In de 84ste vers van Surah At-Taubah, van de Quran, heeft 

Allah  geopenbaard: 

 

En verricht nooit het gebed voor hun doden, en sta nooit bij hun 

graven. Ongetwijfeld ontkenden zij Allah en zijn Boodschapper, en 

zij overleden terwijl zij in overtreding (ontrouw) waren.  

 

Als uitleg op de bovengenoemde vers zegt Sadr-ul-Afadil, 

‘Allamah Maulana Sayyid Muhammad Na’imuddin Muradabadi 

: ‘Dit vers maakt duidelijk dat het begrafenisgebed van 

een ongelovige niet toegestaan is en het verboden is om naast 

zijn graf te staan om hem te begraven of bezoeken.’  

 

Het wordt vermeld door Sayyiduna Jabir Bin ‘Abdullah 

 dat de Geliefde en Gezegende Profeet  
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heeft gezegd; ‘Als zij ziek worden, bezoek ze dan niet en als zij 

doodgaan, neem dan geen deel aan hun uitvaart.’  

Vijf Madani parels met betrekking tot 

het Begrafenisgebed 

1. ‘Die specifieke persoon moet de Imam van mijn 

Begrafenisgebed zijn’ De Regelgeving betreft een 

Dergelijk Testament 

De overledene heeft een testament gemaakt, waarin vermeld 

staat dat een specifiek Imam zijn begrafenisgebed moet leiden 

en dat een specifiek persoon hem het rituele bad moet geven. 

Dit testament is Ba il, d.w.z., dit testament kan het recht van de 

Wali niet ontnemen (de beschermer van de overledene). 

Natuurlijk heeft de beschermer de autoriteit om zelf niet het 

begrafenisgebed te leiden en de aangegeven Imam het gebed te 

laten leiden. 

Als het testament is dat een vroom persoon of een Islamitische 

geleerde het gebed moet leiden dan is het beter dat volgens dit 

testament gehandeld wordt. 
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2. De Imam zou voor de Borst van het Lijk moeten staan 

Het is Mustahab (gewenst) dat de Imam voor de borst van het 

lijk staat. Hij zou er niet ver van moeten zijn. Het maakt hierbij 

niet uit of het lijk van een man, vrouw, volwassene of 

minderjarige is. Deze regel is geldig als er één lijk is voor het 

begrafenisgebed en als er meer dan één is dan zou de Imam 

nabij de borst van één lijk moeten staan. 

3. Wat als het Lijk Begraven wordt zonder dat het 

Begrafenisgebed is verricht? 

Als het lijk is begraven en hierover is een handvol aarde 

gegooid, dan moet het begrafenisgebed voor zijn / haar graf 

verricht worden, tot het lijk niet is gaan verrotten. Als er nog 

aarde in het graf gegooid moet worden, dan kan het lijk uit het 

graf gehaald worden voor het verrichten van het 

begrafenisgebed. Het lijk moet dan weer begraven worden. Er 

is geen specifiek aantal dagen waarin het begrafenisgebed voor 

het graf verricht moet worden. De duur ervan hangt af van 

verschillende factoren, zoals weer, type aarde, conditie van het 

lijk en de ziekte ervan. Het lijk vergaat sneller in de zomer en 

tijdens de winter duurt dit langer. Ook verrot het lijk sneller in 

nat en zout aarde, en langzaam in droog of ongezouten aarde. 

Zo ook, verrot een lichaam met overgewicht sneller dan een 

dunner lichaam.  
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4. Het Begrafenisgebed van iemand die Begraven is 

onder Puin 

Als een persoon om het leven komt doordat hij in een 

waterput is gevallen of onder het puin van een ingestort huis / 

gebouw is terecht gekomen en het lijk in deze situatie niet 

gevonden kan worden, dan moet zijn begrafenisgebed op 

dezelfde plek worden verricht. Als een persoon is verdronken 

in een rivier en zijn lichaam kan niet terug gevonden worden 

dan kan zijn begrafenisgebed niet verricht worden. Dit is 

omdat het in deze situatie niet bekend is of de Musalli (degene 

die het gebed verricht) voor hem (het lijk) staat of niet. 

 

5. Het Uitstellen van het Begrafenisgebed, voor de 

Toename van het aantal Aanwezigen 

Als een persoon op de dag van Jumu’ah komt te overlijden dan 

zou zijn begrafenis programma, als dit mogelijk is, voor Salat-

ul-Jumu’ah moeten eindigen. Het uitstellen van het 

begrafenisgebed voor een toename van het aantal aanwezigen 

na Jumu’ah is Makruh (ongewenst). 

 

Maak de volgende Aankondiging voor de Begrafenis 

van een Volwassene 

Wij zouden graag om de aandacht van de vrienden en familie 

van de overledene willen vragen! Als de overledene, gedurende 
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zijn leven, u ooit pijn gedaan heeft, uw rechten geschonden 

heeft of nog iets aan u verschuldigd is, vergeef hem dan alstublieft. 

 zal de overledene hier baat bij hebben en ook u zult beloond 

worden. Luister aandachtig naar de uitleg over de intentie en de 

methode van het begrafenisgebed. ‘Ik maak de intentie om dit 

begrafenisgebed te verrichten voor Allah , en om een 

smeekbede te verrichten voor de overledene, deze Imam volgend.’ 

Als u zich deze specifieke woorden niet kan herinneren, dan is dit 

niet erg. Het is belangrijk dat de intentie aanwezig is in het hart: ‘Ik 

verricht het begrafenisgebed voor deze overledene.’ 

Wanneer de Imam  zegt, hef dan beide handen tot de 

oren op en zeg  (op een lage toon). Plaats dan u handen 

onder de navel en reciteer de Sana (Lofprijzing). Wanneer de 

Imam voor de tweede keer  zegt, zeg dan  zonder 

uw handen op te heffen en reciteer Durud-e-Ibrahim (vredesgroet). 

Wanneer de Imam, voor de derde keer,  zegt, zeg dan  

 zonder uw handen op te heffen en reciteer de begrafenis 

smeekbede voor een volwassene (of als het de begrafenis is van 

een minderjarig kind, kondig dan vooraf aan om de smeekbede 

van de minderjarige te reciteren). Wanneer de Imam voor de 

vierde en laatste keer  zegt, zeg dan , verplaats uw 

handen tot aan uw zij en verricht de Salam, aan de rechter- en 

linkerkant, zoals gewoonlijk, volg hierbij de Imam. 
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5 Madani Parels 

Sayyiduna ‘Abdullah Bin ‘Amr Bin Al-‘As  heeft 

verklaard: ‘Er zijn vijf dergelijke gewoontes welke, indien 

iemand toepast, hem succesvol maken in het wereldse leven en 

het hiernamaals:  

1. , zou van tijd tot tijd gereciteerd 

moeten worden. 

2. Wanneer hij getroffen wordt door ramp (bijvoorbeeld hij 

wordt ziek, lijdt verlies of hoort verontrustend nieuws) 

zou hij  en  

moeten reciteren.  

3. Op het ontvangen van gunsten zou hij  

moeten reciteren, voor het tonen van dankbaarheid.  

4. Voor het beginnen van elke (toegestane) daad, zou hij    

 moeten reciteren. 

5. Wanneer een zonde wordt begaan, reciteer 

. (Ik vraag om vergiffenis van de Grote Heer 

Ik wend mij tot hem voor berouw.)  
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