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 از	َ  یضانِ فَ 
 
 

 

Zegeningen van het 

Gebed 
Dit is een samenvatting van het werk van Shaykh-e-Tariqat, Amir-e-Ahl-e-Sunnat, ‘Allamah Maulana 

Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi  ������  �	

 �
 � �� ��� ��� �� � ��  �� ��� � ��� � ��� , genaamd: ‘Regels van het Gebed (Laws of 

Salah). Raadpleegt u het boek ‘Regels van het Gebed’ 

voor verdere details. 
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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, 
�� ���� ��  �������� � , dan zult u datgene onthouden wat u 

bestudeert: 
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O Allah  ��� � �! ��"�#! Open het portaal van kennis en wijsheid voor 
ons en heb genade op ons! O degene die het meest Eerwaardig 

en Glorieus is! (Al-Mustaṭraf, deel 1, blz. 40) 

www.dawateislami.net



      Zegeningen van het Gebed 

 

3 

 

NB: Reciteer de Vredesgroet naar de Heilige Profeet $ 

voor en na de Du’a. 
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Zegeningen van het Gebed
*
    

Voortreffelijkheid van Vredesgroet $ 
Onze Heilige en Gezegende Profeet  ٖ�� �&� �!  ��� �� ��'  (�  ��) �* ��� � �+�!  heeft 

gezegd: ‘Degene die na het gebed Allah  ���� �! ��"�# prijst en 

                                                             
* Dit werk is geëxtraheerd uit het werk van Shaykh-e-Tariqat, Amir-e-Ahl-e-Sunnat, 
‘Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi  ������ � 
  �	 � �� ��� � �� �� � ��  �� ��� � ��� ���� , 
genaamd ‘Regels van het Gebed.’ Raadpleeg het boek ‘Regels van het Gebed voor meer 
informatie. 
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de vredesgroet stuurt naar Mij, tegen hem wordt 

gezegd: Smeek, het zal worden geaccepteerd. Vraag, 

het zal worden geschonken.’ (Sunan Nasai, deel 1, blz. 220, 
Hadees 1281) 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ َ

ۡوا 

�
  َصل

�
د َصل َم�

ُ
 م

ٰ َ

 ُ  ا��
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Iman-e-Mufassal (Het geloof in detail) 

ت
 ب�اهللا� �� ٰ� 
� م�ن� هٖ م�ل ت� ك� هٖ  �� ك
ت
ب� ��  ٖ �� 
س 
� ر�  �� خ�

ٰ ي�ۡو�� �ال�
ۡ
�ل �� 

Ik geloof in Allah  ��� � �! ��"�#, Zijn Engelen, Zijn (geopenbaarde) 

Boeken, Zijn Profeten  �#� � ��, �- ��.��  ���� � , de Dag des Oordeels 
ن� �هللا� ت�ع�اٰ#  ٖ' م� ر�) ش� �� 'ٖ ۡري� �� خ�

ق�د�
�ل� �� 

en (ik geloof erin dat) goed en kwaad bepaald is door Allah  ���� �! ��"�# 

 �- و� م�
د� �ل� ث� ب�ع�

ب�ع�
 �� �ل�

en (ik geloof in) de Wederopstanding. 

Iman-e-Mujmal [Het Geloof samengevat] 

 
ت
ل� ق�ب� ٖه �� ات� ف� ص� ٖه �� آ�3 م�

و� ب�ا�س� 
ا ه ت
 ب�اهللا� ك�م�
 ٰ�م�ن�

Ik verklaar hierbij mijn overtuiging in Allah  ��� � �! ��"�# zoals Hij is 
met al Zijn namen en eigenschappen, en ik accepteer al Zijn 
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Zes Kalimaat 

Eerste Kalimah–Heiligheid 

 ۤ �7ٰ  ال� ��  
� �هللا ال) د8  �� 
  م
ح�م)�: و� 
س  �هللا�;  �)�
Er is geen God behalve Allah  ��� � �! ��"�#, Muhammad  ٖ���& � �!  ��� �� ��' (�  ��) �* ��� � �+�!  

is de Boodschapper van Allah  ���� �! ��"�#. 

Tweede Kalimah – Getuigenis 

 ٗ يۡك� �7 ر� ش� ٗ'  ال� د� ح� �� 
� �هللا ال) �� �7ٰ �� ۤ �  ال)
�@�� 
د  ��ۡشه�

Ik getuig dat er geen God is behalve Allah  ���� �! ��"�#. Hij is één en 

bevelen (te gehoorzamen) 

ٖهۤ  ام� ك� ۡيع� ��ح� م� ۢ  ج� يۡق8 د� ا@�  �� ت�ص�  ب�الل�)س�
ۢ 8�� ر�

ق� ب�   ��
ق�ل�
ب�ال�  

door erin te geloven met mijn hart en het uit te spreken met 
mijn tong. 
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heeft geen partner 
 

��ۡش  د
  د
 ه� �� ب� � ع� Jد � م
ح�م)� (@�� ٗ'   ٗ 
7 و� 
س �� �� ;K 
en ik getuig dat Muhammad  ٖ�� �& � �!  ��� �� ��' (�  ��) �* ��� � �+�!  Zijn Dienaar en 

Boodschapper is. 

Derde Kalimah – Glorie van Allah  

ح�ا@� �هللا� 
ب� 

 �� س رب�

�هللا
 ��ك� �� 
� �هللا ال) �� �7ٰ �� ۤ ال� �� � هللا� 
د
ح�م�
 �ل�

Glorie is voor Allah  ���� �! ��"�# en alle Lof is voor Allah  ��� � �! ��"�# en 
niets of niemand is waardig om te worden aanbeden behalve 

Allah  ��� � �! ��"�#, en Allah  ��� � �! ��"�# is de grootste 

ال�  �� �: و� ال�  ح� 
و)� �� � ق ال) ��  �M ب�اهللا�   �( �Nع�
ع�ظ�  �ل�

 ۡيم� �ل�
en er is geen kracht of macht om goed of kwaad te doen 

behalve van Allah  ���� �! ��"�#, degene met de Hoogste Status, de 
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Meest Verhevene. 

 

Vierde Kalimah – Eenheid van Allah  

 �7ٰ �� ۤ د
 ال�
ح�م�

 �ل� �7 �� 
ك

ل� 
م

 �ل� �7 

ٗ يۡك� �7 ر� ش� 
 ال�' د�
ح� �� 
�هللا ال)� �� 

Er is geen God behalve Allah  ��� � �! ��"�#. Hij is alleen. Hij heeft 
geen partners. Alle Heerschappij is voor Hem en alle 

Lofprijzing is voor Hem. 

 ٖQۡ
8  ي ( �R و� 
ه �� 
ۡيت ي
م� �� �: ج�ال�

��ل�U ;� Jب�د�� � Jب�د�� 
-

و� 
ي�م  ال)�
Hij geeft leven en Hij geeft dood. Hij is levend; Hij zal nooit 

overlijden. De Grote 
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; ��� ر�
ك� �
�ال� '� �ل� ب�  �� ;خ� ي�د� 
Nٰ ��  ۡري ع� و� 
ۡ  ه �W ( KYك
ل� يۡر8  ]Z ق�د�

en de Verheerlijkte; in Zijn hand is goedheid en Hij heeft 
kracht over alles. 

Vijfde Kalimah – Berouw 

 Jأ ط� � ���� خ� Jد م� ت
ٗه ع� ن�ب�
�U�� Zن_ب�U ( ل� 
ن� ك � م� ( �̀ ر
 �هللا� �� ف�

ت�غ�
 ��س�

O mijn Heer ik vraag Uw vergeving voor alle zonden die ik heb 
begaan, bewust of onbewust, 

 Jة ي� ن� ال� ع�
���� � J(ر cۡۤ  س� � � (d� ن_ب� �(d� ن� ل�ۡيه� م� �� 
e

��ت
و� � (�  
ل�م
  ��ع�

Openlijk of verborgen en ik toon berouw voor alle zonden 
waarvan ik mij bewust ben 

 ۤ cۡ ال� � � (d� ن_ب� �(d� ن� م� ��  �e غ
ي
و�

 �ل�� ال)� ت� ع�

ن)�ك� ��ن� �� 
ل�م
 ��ع�

En de zonden waarvan ik mij niet bewust ben. Voorwaar! U bent 
de Kenner van het Verborgene 
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ال�  �� �:
و� ح� ال� �� �e

ن
و� 
 (d� 
ا� ف)� غ� �� �e
ع
ي
و�

ا�
 �ل� ت)� س� ��  �M �  ق
و)
En de Verberger van de fouten en de Vergever van de zonden, en 

er is geen kracht of macht 

 � ال) )�  �ب�اهللا� �� �Nع�
; ل� ۡيم� ع�ظ�

 �ل�
Behalve die van Allah  ��� � �! ��"�#, de Almachtige en de Grootste. 

Zesde Kalimah – Verwerping van Ongeloof 

 
ل�م
��ن�ا ��ع� � ا �) Jۡيئ �h ب�ك� ش� ر�

ن� ��@� �
ش� 
ب�ك� م�U و� 
ۤ ��ع ۡ ( �i �� � ( 
j
هٖ  ��لل)ٰ  ب�

O Allah  ���� �! ��"�# ik vraag Uw bescherming tegen het bewust 
associerën van U met iets, 

 
-kۡ �( ت�رب� �� 
ۡنه ت
 ع�
ٖه ت
ب� ل�م
 ب�

ۤ ��ع� ا ال� �h ل�م� 
ر ف�
ت�غ�
��س� ن�  ��  م�

En ik vraag Uw vergeving voor datgene waarvan ik niets weet. Ik 
heb spijt, toon berouw en ik verafschuw 

 �h ر� �لش�) ر� ��
ف� 
ة�  �ل�ك ع�

ب�د�
�ل� ة� �� ۡيب� غ�

�ل� �� �e ذ� ك�
�ل� �� 

ongeloof, gelijkstelling aan U, leugen verkondiging, roddel, 
slechte vernieuwingen, 
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ا@�  ب
ۡهت�
�ل� ش� �� �ح� و� ف�

�ل� ة� �� ۡيم� م� �لن)� ا �� ه� ۡي ك
ل�) ع�اص� م�
�ل� �� 

Verhalen vertellen, onfatsoen, valse beschuldigingen en alle zonden. 

 ۤ 
 ال�: ��ق
و� �� 
ت
ل�م� ��س� ��  �7ٰ �� � ال) ��   
� �هللا م) 
  د8  م
ح�: و� 
س  �هللا�; �)�

Ik geloof en verklaar dat niets of niemand waardig is om te 

worden aanbeden behalve Allah  ���� �! ��"�# dat Muhammad   ��� �� ��' (�  ��) �*

 ٖ�� �& ��! ��� � �+�!  de Boodschapper is van Allah  ��� � �! ��"�#. 

Methode van Wudu 

Het is Mustahab (gewenst) om tijdens het doen van 

Wudu op een verhoogde plek te zitten in de richting 

van Qiblah. Het is een Sunnah om de intentie te 

maken voor het verrichten van de Wudu. Hiermee 

wordt de intentie van het hart bedoeld. Maak daarom 

een intentie zoals: ‘Ik ga de Wudu verrichten om het 

gebod van Allah  ���� �! ��"�# op te volgen en om reinheid te 
verkrijgen.’ 
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Het is ook een Sunnah om ‘ ا��  � ’ te reciteren. Zeg 

‘ �  ِ َ  ا��
ۡ
ِ��  دُ مۡ َوال ’, aangezien de Engelen dan goede 

daden zullen blijven opschrijven zolang men in staat 

van Wudu is. Was beide handen, elk drie keer tot en 

met de polsen en doe daarna Khilal (het wrijven tussen 

de vingers van beide handen om de ruimte tussen de 

vingers te bevochtigen) van de vingers (met een 

gesloten kraan).  

Gebruik de Miswak drie keer voor de rechter- en 

linkerboven tanden en daarna voor de rechter -en 

linkeronder tanden en spoel de Miswak na iedere 
cyclus. 

Hujja-tul-Islam Imam Muhammad Ghazali ���� ��'  �(�  /� �0�1 

zegt: ‘Maak tijdens het gebruiken van de Miswak de 

intentie om de mond te reinigen voor het reciteren van 

de Heilige Quran en voor de Zikr (gedenken) van Allah 
 ���� �! ��"�#.’  
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(Ihya-ul-‘Ulum, deel 1, blz. 182, Dar-us- Sadir, Beirut) 

Spoel vervolgens de mond drie keer met een handvol 

water (draai hierbij de kraan dicht) gebruik hiervoor 

de rechterhand, zorg ervoor dat het water elk deel 

van de mond bereikt en gorgel als u niet aan het 

vasten bent. Snuif daarna drie keer water op in de 

neus tot en met het zachte gedeelte. Gebruik hiervoor 

drie keer een handvol water (een halve handvol water 

is voldoende) met de rechterhand (draai de kraan 

iedere keer dicht). Als men niet vast, snuif het water 
tot en met het einde van de binnenkant van de neus.  

Maak nu de neusholtes schoon met de pink (vinger) 

van de linkerhand (laat hierbij de kraan gesloten). 

Was het hele gezicht drie keer zodat het water 

stroomt over ieder gedeelte vanaf het voorhoofd 

(waar de haarlijn begint) tot de onderkant van de kin 

en van de rechter oorknop tot de linker oorknop. Als 
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iemand een baard heeft en hij is niet in staat van 

Ihram (speciale staat voor Hadj/Umrah) doe dan 

Khilal van de baard (met een gesloten kraan); steek 

hierbij de vingers (palmzijde) in de baard vanaf de 
hals naar voren richting de kin.  

Was vervolgens de rechterarm vanaf de vingertoppen 

tot en met (inclusief) de ellebogen drie keer en was op 

dezelfde wijze de linkerarm. Het wassen inclusief de 

helft van de bovenarm is Mustahab (gewenst). De 

meeste mensen nemen een kleine hoeveelheid water in 

de hand en gieten dat drie keer over de arm richting de 

elleboog. Maar met deze methode is er een 

mogelijkheid dat het water niet over de randen van de 

pols en arm stroomt. Was daarom de armen zoals dat 

benoemd wordt. Het is niet nodig om een handvol 

water over de armen te gieten.  

In werkelijkheid zal dit (zonder goede reden) 

verspilling van water zijn. Bevochtig daarna (met een 
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gesloten kraan) het hoofd. Dit wordt gedaan door de 

vingertoppen van de drie vingers, behalve de 

wijsvinger en duim, van beide handen samen te 

voegen en deze op het voorhoofd te plaatsen. Strijk 

met de vingers naar achteren vanaf het voorhoofd 

naar de nek zonder dat de handpalmen het hoofd 

raken.  

Vervolgens wordt elke handpalm aan de zijkant van 

de hoofd geplaatst en langs de zijkant terug naar het 

voorhoofd gestreken. Hierbij mogen de wijsvinger en 

duim het hoofd niet raken. Gebruik de wijsvingers 

om de binnenkant van de oor te vegen, de duimen 

voor de achterkant van de oor en steek de pink in de 

oorgaten. Bevochtig de nek door gebruik te maken 

van de achterkant van de vingers van beide handen. 

Sommige mensen vegen daarnaast de hals, de 

onderarmen en de polsen; dit is geen Sunnah.  

Maak er een gewoonte van om de kraan dicht te 
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draaien tijdens het bestrijken van het hoofd. Het 

verspillen van water door de kraan volledig of 

gedeeltelijk open te laten is een zonde. Was nu beide 

voeten drie keer, eerst de rechter en dan de linker, 

vanaf de toppen van de tenen tot en met de enkels. 

Het is Mustahab om tot de helft van de scheenbenen 

te wassen. Het doen van Khilal tussen de tenen van 

beide voeten is Sunnah. De kraan moet hierbij 

gesloten blijven. Het is Mustahab om de Khilal te 

beginnen van de rechtervoet, van de kleine teen naar 

de grote teen met de pink van de linkerhand. 

Dan wordt de Khilal gedaan van de linkervoet, van de 

grote teen naar de kleine teen met dezelfde pink van 

de linkerhand.   

Hujja-tul-Islam Imam Muhammad Ghazali �� �� ��'  �(�  /� �0�1 

zegt: ‘Tijdens het wassen van elk lichaamsdeel, moet 

men hopen dat de zondes van dat lichaamsdeel 
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weggeveegd worden.’ (Afgeleid van Ihya-ul-‘Ulum, deel 1, blz. 
346)  

Reciteer de volgende Du’a na de Wudu (met 
Vredesgroet ervoor en erna). 

� ��لل)ٰ  ( 
j ب�� و)� ن� �لت)� � م� �p
ع�ل�
ت�ط�  ۡني�  �ج� 
م

ن� �ل� � م� �p
ع�ل�
�ج� يۡ �� ر�     ن� ه)�

O Allah  ���� �! ��"�#! Maak mij tussen degenen die veelvuldig 
berouw tonen en maak mij tussen degenen die rein blijven. 

(Jami’ Tirmizi, deel 1, blz. 121, Hadees 55) 

Reciteer na het uitvoeren van de Wudu ook de 

Kalimah Shahadah en Surah Qadr omdat de 

voortreffelijkheden hiervan in Ahadis zijn genoemd. 

Vier Verplichtingen (Faraid) van de Wudu 

1. Het wassen van het gezicht. 
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2. Het wassen van beide armen inclusief de 

ellebogen. 

3. Het bevochtigen van een kwart van het hoofd. 

4. Het wassen van beide voeten, inclusief de enkels. 
(Al-Fatawa al-Hindiyyah, deel 1, blz. 3) 

Methode van Ghusl 

Maak de volgende intentie in het hart, zonder het 

uiten van een woord met de tong: ‘Ik neem een bad 

voor het verkrijgen van reinheid.’ Was eerst beide 

handen driemaal  tot aan de pols. Was de geslachtsdelen 

ook al zijn er geen onreinheden op. Verwijder nu alle 

onreinheden van elk deel van het lichaam. Voer 

Wudu uit zoals voor het Gebed maar de voeten hoeft 

u niet te wassen. Bij het uitvoeren van Ghusl op een 

krukje, was de voeten dan wel. Bevochtig nu het 

lichaam met natte handen, vooral in het winter 
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seizoen (hiervoor mag zeep worden gebruikt). Giet het 

water drie keer op de rechter schouder en drie keer op 

de linker schouder, op het hoofd en vervolgens drie 

keer op het hele lichaam.  

Verschuif nu van de plaats van Ghusl en was de 

voeten als u die niet tijdens de Wudu heeft gewassen. 

Draai niet richting Qiblah tijdens de grote wassing. 

Als u een bad neemt, wrijf dan het gehele lichaam 

met uw handen. Neem een bad op zo’n plek waar 

niemand u kan zien. Indien zo een plaats niet 

beschikbaar is, moet een man minstens zijn Sitr (van 

navel tot onder de knieën) met een dikke doek 

bedekken.  

Indien een dikke doek niet beschikbaar is, dan kunnen 

er twee of meer dunne doeken gewikkeld worden over 

de Sitr of als de dunne doek blijft vasthouden aan het 

lichaam en de kleur van de dijen/ knieën kan worden 
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blootgesteld. (Moge Allah  ���� �!��"�#  behoeden). Een vrouw 

moet meer voorzorgsmaatregelen nemen. Het is niet 

toegestaan om te praten tijdens de Ghusl noch een 

smeekbede te reciteren. Na het bad kan het lichaam 

worden afgeveegd met een handdoek of iets dergelijks. 

Draag kleding onmiddellijk na de voltooiing van de 

Ghusl. Als het geen Makroeh tijd is, dan is het verrichten 

van een twee Raka'at Gebed Mustahab (gewenst). (Bekende 
boeken van Hanafi jurisprudentie)  

Drie Verplichtingen (Faraid) van Ghusl  

1. Het spoelen van de mond. 

2. Het opsnuiven van water in de neus. 

3. Wassing van het hele zichtbare lichaam 

 (Al-Fatawah al-Hindiyyah, deel 1, blz 13) 

Methode van Tayammum [Vegen] 
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Maak Niyyat (intentie) om Tayammum te verrichten 

(Niyyat is het voornemen in het hart en om deze 

mondeling uit te spreken is beter). Maak bijvoorbeeld 

de intentie met de volgende woorden: ik doe de 

intentie om Tayammum te verrichten, om mezelf te 

zuiveren van onreinheid en om mezelf gereed te 

maken om het Gebed te kunnen verrichten. Reciteer 

‘ ا��  � ’ en, met de vingers wijd open, slaat men de 

handen op een pure voorwerp dat gemaakt is van 

natuurlijke aarde (voorbeelden hiervan zijn: stenen, 

kalksteen, bakstenen, muren, grond van aarde etc.) en 

sleep met de handen heen en weer op het voorwerp. 

Als de handen overmatig stof bevatten, verminder 

het overmatige stof dan door de handen tegen elkaar 

te stoten. Veeg het hele gezicht met de handen, 

zodanig, dat geen enkel deel van het gezicht 

overgeslagen wordt. Tayammum zal niet gelden als 

zelfs een deel als een haar wordt overgeslagen. Sla 

dan weer met de handen op het voorwerp zoals u 

www.dawateislami.net



      Zegeningen van het Gebed 

 

23 

eerder gedaan heeft, en veeg beiden armen van de 

vingertoppen (en inclusief) tot aan de ellebogen. Een 

betere manier om dit te doen is om eerst de 

rechterhand met de binnenzijde van vier vingers van 

de linkerhand te vegen, veeg nog niet met de 

linkerduim, start vanaf de buitenzijde van de 

vingertoppen van de rechterhand en sleep deze tot 

aan de buitenzijde van de rechterelleboog.  

Vervolgens sleept men met de binnenzijde (palm) van 

de linkerhand, van rechterelleboog tot aan de 

rechterpols, door middel van wrijven. Gebruik 

vervolgens de binnenkant van de linkerduim om de 

achterkant van de rechterduim te vegen. De linkerarm 

moet op dezelfde wijze geveegd worden als de 

rechterarm. (Fatawa-e-Tatarkhaniyyah, deel 1, blz. 227) 

En als het afvegen met palm en vingers samen wordt 

gedaan, zal Tayammum nog steeds gelden of een 

www.dawateislami.net



     Zegeningen van het Gebed 

 

24 

draaibeweging wordt gedaan vanuit de vingers in de 

richting van de elleboog of andersom. Maar dit zou 

in strijd met de Sunnah zijn. Bij Tayammum is het 

geen vereiste om over uw hoofd en voeten te vegen. 
(Gemeenschappelijke boeken van Islamitische Jurisprudentie) 

Drie Verplichtingen (Faraid) van 

Tayammum  

1. Intentie. 

2. Het strijken met de handen over het gehele 
gezicht. 

3. Het vegen/strijken over beide armen, vanaf de 

vingertoppen tot en met de ellebogen. 
 (Bahar-e-Shari’at, deel 1 (2), blz. 353) 

Azaan 

;ه
 �� rل)ٰ ��rل 
 رب�
;ه
 �� rل)ٰ ��rل ك� 
 رب�

 ك�
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Allah  ���� �! ��"�# is de Grootste Allah  ���� �! ��"�# is de Grootste 

;ه
 �� rل)ٰ ��rل 
 رب�
;ه
 �� rل)ٰ ��rل ك� 
 رب�

 ك�

Allah  ���� �! ��"�# is de Grootste Allah  ���� �! ��"�# is de Grootste 

 � ال) لrٰه� �� �� ۤ �  ال)
�@�� 
د ه�

�هللا
 ;��ش�   � ال) لrٰه� �� �� ۤ �  ال)
�@�� 
د ه�

�هللا
 ;��ش�  

Ik getuig dat er niemand waardig 

is om te worden aanbeden 

behalve Allah 

  Ik getuig dat er niemand 

waardig is om te worden 

aanbeden behalve Allah 


 �هللا� : و� 
س �(� � Jد � م
ح�م)� (@�� 
د ه�
K; ��ش�  

Ik getuig dat Muhammad  ٖ�� �& ��!  ����� �� ' (�  ��) �* ��� � �+�!  de Profeet is van Allah 


 �هللا� : و� 
س �(� � Jد � م
ح�م)� (@�� 
د ه�
K; ��ش�  

Ik getuig dat Muhammad  ٖ�� �& ��!  ����� �� ' (�  ��) �* ��� � �+�!  de Profeet is van Allah 

 �Mلٰو �N �لص)� )� ع� �R ;K  �Mلٰو �N �لص)� )� ع� �R ;K 
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Haast u naar het Gebed Haast u naar het Gebed 

 �N )� ع� �R �s ال� ف�
K  �s; �ل� ال� ف�

�N �ل� )� ع� �R ;K 

Haast u naar het Succes Haast u naar het Succes 

;ه
 �� rل)ٰ ��rل 
 رب�
;ه
 �� rل)ٰ ��rل ك� 
 رب�

 ك�

Allah  ���� �! ��"�# is de Grootste Allah  ���� �! ��"�# is de Grootste 

� � ال) لrٰه� �� �� ۤ  ه
 ;rل)ٰ rلال�
Er is niemand waardig om te worden aanbeden behalve Allah  ���� �! ��"�#. 

De Methode van het beantwoorden van de 

Azaan 

De Muazzin (degene die de Azaan omroept) moet 

de Kalimat van de Azaan met tussenpozen 

uitspreken. ل��r ٰ(لr �� 

 ه رب�

 ه
 �� rل)ٰ ��rل  ك� رب�

ك�  (Indien met tussenpozen 

uitgesproken) worden als één Kalimah beschouwd. Na 
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het uitspreken hiervan, moet hij een pauze in acht 

nemen zo lang als iemand nodig heeft om te kunnen 
beantwoorden. 

Het is Makruh (ongewenst) om geen tussenpozen in 

acht te nemen en het herhalen van een dergelijke 

Azaan is Mustahab. (Ad-Dur-rul-Mukhtar & Rad-dul-MuHtar, 

deel 2, blz. 66) 

Degene die de Azaan beantwoordt moet ‘ 
 rل)ٰ ��rل رب�
ه
 rل)ٰ ��rل ه
 ��ك�

 
 رب�
 ,zeggen, tijdens de onderbreking van de Muazzin ’��ك�

oftewel het moment wanneer de Muazzin even stil is. 

Hij moet de overige Kalimat op dezelfde manier 

beantwoorden. Wanneer de Muazzin de eerste keer 


 �ل: و� 
س �(� � Jد � م) � م
ح� (@�� 
د ه�
ه�;rل)ٰ ��rش�  zegt moet de beantwoorder 

zeggen:  

� �ل (N ل�يۡ rل)ٰ rص� ۡو  اك� ي� ه
 ع� 
س  هrل)ٰ r:� �ل��
Moge Allah’s  ���� �! ��"�# Salat (Vrede) op U zijn O Rasulallah $!  
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 (Rad-dul-Muhtar, deel 2, blz. 84) 

Wanneer de Muazzin deze woorden nogmaals 
uitspreekt moet de beantwoorder zeggen: 

 
� rق 
 ر)M  ع� 
� ي� �p  ي�  ب�ك�rا  �: و� 
س rه� �rل ��  ل)ٰ

O Boodschapper van Allah  ٖ�� �& � �!  ��� �� ��' (�  ��) �* ��� � �+�! ! U bent de 

verkoeling van mijn ogen. (Al-Marja’-us-Sabiq) 

Strijk elke keer met de nagels van de duimen over de 
oogleden en zeg: 

 � ( 
j
�  ��لل)ٰ �p ع� ع�  م�ت�) م� � �ل�  ب�الس) ��r ر�  ب�ص�

O Allah  ��� � �! ��"�#! Begunstig mij met het vermogen om te 

kunnen luisteren en te kunnen zien. 

(Al-Marja’-us-Sabiq) 

Degene die dit doet zal met de Geliefde Profeet  (�  ��) �*

 ٖ�� �& ��!  ��� �� ��' ��� � �+�!  het Paradijs betreden. (Al-Marja’-us-Sabiq) 
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Als antwoord op  ح�r ع� � لٰوr �Mي) � �N ;K �لص)  en  ح�r ع� � r �sي) ال� ف�
�N ;K �ل�  zeg 

elke keer  ح� ال� rال� �� �:
ب� r ق
 و� � ال) �� �M � هrل)ٰ rالو) , en het is beter om beide te 

zeggen (zowel wat de Muazzin zegt als  �: و� ح�  en voeg (ال�
daaraan toe: 

آ  ل�م� rل)ٰ �rل]� م�اش�
أ� �ش� t �ا ل�م م� ا@� �� ۡن ه
 ك� 
 ي�ك

Wat Allah  ��� � �! ��"�# wilde gebeurde en datgene wat Hij niet 

wilde gebeurde niet 

(Ad-Dur-rul-Mukhtar & Rad-dul-MuHtar, deel 2, blz. 82) 

(Al-Fatawa al-Hindiyyah, deel 1, blz. 57) 

Zeg als antwoord op  �� ن� �لن)�و�  م�)
8 ري� 
 خ�Mلٰو �  :��لص)

ت� 
ق� د� ت� ص�

ق� ح�ق�) ن�ط�
-� �� ب�ال�

�� ب�ر� �� 
U bent oprecht en heeft de waarheid gesproken. 

(Ad-Dur-rul-Mukhtar & Rad-dul-MuHtar, deel 2, blz. 83) 
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Du’a na de Azaan 

�M �لت)�آ و�
'� �u)�ع� � ٰهذ� (e �� � ( 
j

لٰو�M ��لل)ٰ �لص)� ة� �� ق�آ م)�
م� �ل�  ٰ�-� ة� �3

O Allah  ��� � �! ��"�#, Heer van deze perfecte oproep en van het te 

verrichten gebed, 

ن�اي�) س�  د�  د� م)� س� vK م
ح� و�
� يۡ �ل� �w  ض� ف�

�ل� � ي� �� �w  ج� ���(u� ف�  ة� �� �  ة� ع� ي� �لر)

Schenk Sayyiduna Muhammad  ٖ�� �& � �!  ��� �� ��'  (�  ��) �* ��� � �+�! , Wasilah 

(bemiddeling) and Fadilah (voortreffelijkheid) en de hoogste status, 

 
ه
ث� ع�
�ب� ا �� Jام ق� }�  م�

و� 
م ح� � vK م)� � (d� �c  ٗت)�ه د� ع� ن�  ��
ق� 
| ��� ت�هٗ ا �� اع� ف�  ش�

En schenk hem de verhevene positie van Maqam-ul-Mahmud die U 

hem heeft beloofd en maak hem onze bemiddelaar 

�� ي� 
ن)�ك�   ة� ;م� ٰي �ل�ق�  و� ل�ف
  ال�  �� ا}� ي� �ل�م�  ت
خ�  K; ع�

Op de Dag des Oordeels. Voorwaar, U verbreekt geen belofte. 

ت�ك�  م� ح�  ي�  ب�ر�
ۤ م�  ا ح�

م�  ���� �ح� � �لر)�
 ني�
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Heb Genade op ons. U bent de meest Genadevolle! 

Methode van het Gebed 

Sta rechtop met het gezicht gericht naar de Qiblah en 

in staat van wudu, met een afstand van vier vingers 

tussen de voeten. Hef beide handen op tot de oren en 

raak met de duimen de oorlellen aan. De vingers 

dienen niet te dicht bij elkaar te zijn maar ook niet te 

ver uit elkaar echter ze moeten in een normale positie 

zijn. De handpalmen moeten naar de Qiblah gericht 

zijn. De ogen moeten op de plaats van Sadjdah gericht 
zijn.  

Maak een zuivere intentie (in uw hart) van het gebed 

die u nu gaat verrichten. Het is beter om de intentie 

uit te spreken (bijvoorbeeld: Ik neem mij voor om de 

vier Fard (verplichte) Raka‘at van het Zohr gebed van 

vandaag te verrichten). Leest u samen met een Jama’at 

(het gezamenlijk gebed) dan voegt u de woorden; 
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achter deze imam toe. Lees nu Takbir-ut-TaHrimah 

( 
 �� ه
 rل)ٰ ��rل رب�
ك� ) en vouw uw handen onder de navel met uw 

rechterhandpalm met de drie middelste vingers recht 

op de linkerarm, de duim en pink vormen een cirkel 
om de linkerpols. Reciteer nu de Sana: 

ٰحن�ك�  ب� 
�   س ( 
j
�h  ��   �لل)ٰ د�

�h  ��   ب�ح�م� ك�   ت�ب�ا�� 
م  �س�

Aan U is alle Glorie, o Allah  ��� � �! ��"�#! En alle Lof en Gezegend is 
Uw naam 

�h  ت�ع�اٰ#  ��  
 د)   ��   ج�
ۤ
�7ٰ   ال� 
 غ�   ��

 �h ;K ري�
Verheven is Uw Majesteit (hoogheid); Niets en niemand is 

waardig om aanbeden te worden behalve U. 

Reciteer vervolgens de Ta’awwuz: 

 
U و� 
ن�  ب�اهللا�  ��ع �  م� ج�  ٰطن� ي� �لش)  مي� �لر)�
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Ik zoek bescherming van (toevlucht tot) Allah  ��� � �! ��"�# tegen de 
vervloekte Satan. 

En reciteer de Tasmiyyah: 

 �$� �/"ۡ 	
� 
ٰ�� �� �ۡ �0��?@
 �,�ٰ0ۡ

��?@
�/ 

In de naam van Allah, de uiterst Barmhartige, de Meest 
Genadevolle 

Reciteer vervolgens de gehele Surah al-FatiHah: 

 �A
ۡ
<�
� �	 ���ۡ� 

ٰ�� ��ۡ� ��
��ٰۡ	
 ��� �� ��  ۙ  CDE  	
�	
 �,�ٰ0ۡ ���� �)*ۡ �0

���   ۙ  CFE   ���ۡ�9 �6�'ٰ

 �,ۡ9 �
��	
 CG �IE  �� �� �J�ۡ�8 �K#��9 �
  �� �4"ۡ� L �K#��9 �
� ��ۡ�  G  CME  �N
 �O ��P	
 #�8 ��Qۡ �


 �)*ۡ �R �4"ۡ ��ۡ	
  Cۙ �SE  T �� ۡU�V�ۡ
� �W �X�ۡ ��ۡ8�
 �,ۡ9 �Y

��	
 �N
 �� Z[ \[   �]� ���ۡ �̂ _ۡ ��ۡ	
 �̀
ۡ�

 ��� �� Uۡ�V�ۡ
�  ��ۡ���	a

� �̂ 	
  � > CbE 
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Alle lof is voor Allah  ���� �! ��"�#, Onderhouder  ���� �! ��"�# van de 
werelden, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle, de 
Meester van de Dag des Oordeels. U alleen aanbidden wij, U 
alleen smeken wij om hulp. Leid ons op het rechte pad; het 
pad van degenen die U gunstig gezind bent, niet dat van 
degenen die Uw toorn verdienen en ook niet die van de 
afgedwaalden. 

[Kanz-ul-Iman (Vertaling van Quran)] 

Nadat u Surah al-Fatihah heeft voltooid, zegt u heel 
zacht  �ٰ ۡني م�  [Amin] en zegt u drie korte opeenvolgende 

verzen op of één vers die gelijk is aan drie korte 

verzen of een Surah zoals bijvoorbeeld Surah al-
Ikhlas. 

 �$�	
 �/"ۡ� 
ٰ�� �ۡ �0��?@
 �,�ٰ0ۡ

��?@
 ���/ 

Allah Zijn naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de 
Meest Genadevolle 
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 �c�� �Q dۡ�� �� 	
� e� �0�
  �f
ٰ�
g    ۚ  CDE    	�
� �� �� ���	
  �f

ٰ�
g    ۚ  CFE     /ۡ� 	   ��  [i �ۡ��9   /ۡ� 	 

 �ۡ� 	�ۡ�9     Cۙ �IE    ��   /ۡ� 	   ,ۡ
�
7�9   jf

� � k   
 l� �m �n   e� �0�
    CoME 

Zeg: Hij is Allah  ���� �! ��"�#, Hij is een, Allah  ���� �! ��"�# is onafhankelijk. 
Hij verwekt niet en is niet verwekt. En niemand is gelijk aan 
Hem. 

[Kanz-ul-Iman (Vertaling van Quran)] 

Buig nu voorover in Ruku’ en reciteer ل��r ٰ(لr 

 �� ه رب�
ك� . Houd 

de knieën stevig vast met beide handpalmen en houd de 

vingers gespreid. De rug moet recht zijn in Ruku’ en 

het hoofd net zo recht als de rug (niet lager of hoger 
dan de rug), richt uw blik op uw voeten. 
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Reciteer 1 ب�   ٰحن� ��
ب� 
ي�مr) س ع�ظ�

ي� �ل�  minstens drie keer in Ruku’. 

Zeg dan de Tasmi’ op 2 ع� �ل   م� 'rل)ٰ rس� د� م�  ح�
ن� �م� ه
 ل en sta 

rechtop; het rechtop staan na de Ruku’ heet 

Qawmah. Als u een Munfarid bent (d.w.z. dat u het 

gebed alleen verricht en niet gezamenlijk) zegt u 3 
د ح�م�

�ك� �ل� ل �ن�ا �� ب) �� � ( 
j
 .��لل)ٰ

Ga vervolgens in Sajdah houding en reciteer ل��r ٰ(لr 

 �� ه رب�
ك� , 

de knieën worden als eerst op de grond geplaatst, 

vervolgens de handen en dan het hoofd (eerst de 

neus en daarna het voorhoofd) tussen uw handen. 

Zorg ervoor dat het neusbotje (niet alléén de punt 

van de neus) en uw voorhoofd stevig op de grond 

rusten; richt uw blik op de neus in Sajdah; houd de 

                                                             
1 Glorie aan mijn Voortreffelijke Rab  ��� � �! ��"�# 
2 Allah  ��� � �! ��"�# hoorde degene die hem prees. 
3 O onze Rab  ��� � �! ��"�#! Alle lof is voor U. 
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armen (ellebogen) ver van de zijden van het lichaam, 

de buik van de dijen en de dijen van de schenen 

(maar houd de armen juist dicht bij de zijden van het 

lichaam in Jama’at). De toppen van alle tien tenen 

moeten naar Qiblah zijn gericht met de onderkanten 

plat op de grond. De handpalmen dienen plat op de 

grond te liggen, de vingers gericht naar Qiblah, maar 
de onderarmen mogen de grond niet raken. 

Reciteer nu 1   ( ب� ٰحن� ��
ب� 
r Nٰس �ع�

ي� �ال�  tenminste drie keer; til 

vervolgens uw hoofd op (eerst het voorhoofd, dan de 

neus), daarna de handen en zit rechtop; houd de 

rechtervoet (staand) met de tenen gericht naar 

Qiblah; leg de linkervoet plat op de grond en ga erop 

zitten; plaats uw handpalmen op de dijen dicht bij de 

knieën, de vingers gericht naar Qiblah en de 
vingertoppen dicht bij de knieën. 

                                                             
1  Glorie aan mijn Majestueuze Rab  ��� � �! ��"�# 
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Het zitten tussen twee Sujud1 heet Jalsah. Men moet 

minstens zo lang in deze positie blijven zitten als dat 

het duurt om één keer ٰحن� �ل
ب� 
هrل)ٰ rس  te zeggen (het 

opzeggen van 2   � ل ر� ف� � �غ� ( 
j
ي��rلل)ٰ  in Jalsah is Mustahab). 

Verricht nu de tweede Sajdah en reciteer ل��r ٰ(لr �� 

 ه رب�
ك�  op 

dezelfde manier als de eerste. 

Til daarna eerst uw hoofd op door op de tenen te 

steunen en door de handen op de knieën te plaatsen. 

Plaats uw handen niet onnodig op de grond tijdens het 

opstaan. Één Rak’at is nu compleet. 

Begin de tweede Rak’at met  ۡيم� ~�ۡسم� �هللا� ح� ۡحٰمن� �لر)� �  en  �لر)

reciteer vervolgens Surah al-Fatihah en een andere 

                                                             
1  Meervoud van Sajdah 

2 O Allah  ��� � �! ��" �# vergeef mij. 
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Surah en verricht daarna de Ruku’ en Sujud zoals u 

in de eerste Rak’at deed. 

Nadat u de tweede Sajdah heeft verricht (van de 

tweede Rak’at) gaat u rechtop zitten met de rechtervoet 

rechtop en de linkervoet plat. Het zitten na de tweede 

Sajdah van de tweede Rak’at heet Qa’dah. Reciteer 
Tashahhud in de Qa’dah houding: 

� ��لت)�ح�  �  ا-
 ي) �لط) �� 
-� ل�و� �لص)� �� � ;ي�) هللا� 

  ٰبت� ال� ل�  ��لس)�  ع�
 ك� ي�

Alle soorten aanbidding (verbale, fysieke en geldelijke) zijn 

voor Allah  ���� �! ��"�# Vrede zij met U 

 �� 
 اي) 
 ه� ( م�  �لن)��� ح� �� �� 

هٗ  ة ��ات ب�ر� ل�  �هللا� �� 
 ع�� ال� ن�اي� K; ��لس)�  

O Nabi  ٖ�� �& � �!  ��� �� ��' (�  ��) �* ��� � �+�!  en de Barmhartigheid en Zegeningen 

van Allah  ���� �! ��"�#. Vrede zij met ons 

 Nٰ ع� ل�ح�  �� ب�ا}��هللا� �لص)ٰ � ع�
ۤ  ني� � د
 ��@� ال) ه�

� �هللا
  K; ��ش� لrٰه� ��ال) ��  
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En met de oprechte dienaren van Allah  ���� �! ��"�# Ik getuig dat er 
niets en niemand waardig is om aanbeden te worden behalve 

Allah  ��� � �! ��"�# 

 ٗ 
7 و� 
س �� �� 'ٗ 
د
ب� � ع� Jد � م
ح�م)� (@�� 
د ه�

��ش� �� ;K  
En ik getuig dat Muhammad  ٖ�� �& � �!  ��� �� ��' (�  ��) �* ��� � �+�!  Zijn 

(voornaamste) Dienaar en Boodschapper is.... 

Wanneer u op het punt staat om het woord ‘ ال�’ in 
Tashahhud te zeggen, maakt u een cirkel met de 
middelvinger en duim van de rechterhand en zet u de 
vingertoppen van de ringvinger en pink tegen uw 

handpalm; zodra u het woord ‘ ال�’ begint 

(onmiddellijk na ‘  
د ه�
��:�  ��ش� ’), heft u uw wijsvinger op 

zonder het horizontaal te bewegen. Wanneer u het 

woord ‘ �  bereikt, laat u uw wijsvinger zakken en zet ’��ال)

u direct alle vingers recht. Als u meer dan twee Rak’at 

leest, gaat u na het zeggen van ل��r ٰ(لr 
 رب�
ه
 ��ك�  rechtop staan. 
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Bij een Fard Gebed, reciteert u alleen  ۡيم� ح� � ۡحٰمن� �لر) �  ~�ۡسم� �هللا� �لر)
en Surah Al-Fatihah in de derde en vierde Rak’at, het is 
niet nodig om een Surah toe te voegen. De overige 
handelingen worden op dezelfde wijze uitgevoerd als 
hiervoor is aangegeven. 

Echter wanneer u een Sunnah Gebed of Nafl Gebed leest, 
dan moet u nog een Surah reciteren na Surah al-
Fatihah in de derde en vierde Rak’at (onthoudt u 
goed dat u niets mag reciteren in de Qiyam van welke 
Rak’at dan ook als een Imam u voorgaat in het gebed, u 
moet dan stil blijven staan). Zodra u alle vier Rak’at 
heeft voltooid, gaat u zitten in de Qa’dah Akhirah 
houding, en reciteert u achtereenvolgens Tashahhud 
en Salat al-Ibrahim [Durud-e-Ibrahim , �-� ��.���  ���� �� ���#]. 

 Nٰ ) ع� ل� )� ص� 
j �N  ��لل)ٰ ع� �(� Zد ا م
ح�م)� دZ ك�م� �  ٰ�:� م
ح�م)� ل) �N  ت� ي� ص�  ع�

O Allah  ��� � �! ��" �# stuur Salat op (onze Meester) Muhammad 
  ٖ�� �& � �!  ������ �'  (�  ��) �* ���� �+ �!  en op Zijn Nageslacht zoals U Salat stuurde op 
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ب�ٰره�  �N  م� ي� �� ع� ب�ٰره�  ٰ�:�  �� ن)�ك�  م� ي� �� م�  ��  K; د8 ي� م)�ج�  د8 ي� ح�

(onze Meester) Ibrahim , �- ��.����!  23& � ��4���  ���� �� ���# en Zijn Nageslacht. 
Waarlijk, alléén U bent Prijzenswaardig en Glorieus. 

 Nٰ h� ع� � ب�ا�� ( 
j �N  ��لل)ٰ ع� �(� Zد م)� ت�  م
ح� ك� ا ب�ا�� دZ ك�م�  ٰ�:� م
ح�م)�

O Allah  ���� �! ��"�# laat Uw Zegeningen neerdalen op (onze 

Meester) Muhammad  ٖ�� �& � �!  ��� �� ��' (�  ��) �* ��� � �+�!  en Zijn Nageslacht zoals 
U Zegeningen neerdaalde op 

 �N ب�ٰره�  ع� �N  م� ي� �� ع� ب�ٰره�   ٰ�:�  �� م�   م� ي� �� ن)�ك� ح�  K; د8 ي� م)�ج�  د8 ي� ��
(onze Meester) Ibrahim , �- ��.����!  23& � ��4���  ���� �� ���# en Zijn Nageslacht. 

Waarlijk, alléén U bent Prijzenswaardig en Glorieus. 

Reciteer vervolgens een Du’a Masurah bijv. 

 ۤ ب)�ن�ا �� � ( 
j ن�ا يف�   ��لل)ٰ 
ن�  ٰ�ت� (u� ن�  اي� س�  ةً ح�

O Allah  ���� �! ��"�#! Onze Rab  ��� � �! ��"�#! Schenk ons het goede van deze 
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wereld 

 � ر�  يف�  �) خ� ٰ ن�  �M �ال� س� �   ةً ح� ��e �لن)�ا��  �) ذ�  ق�ن�ا ع�
En het goede van het Hiernamaals en bescherm ons tegen de 

straf van de Hel. 

Vervolgens, om het Gebed te beëindigen, draait u uw 

hoofd naar uw rechterschouder en reciteert u  ال� 
 ��لس)��
 
ة م� ح� �� ك
م� �� ل�ي� ه� rل)ٰ �rل ع�  en vervolgens naar uw linkerschouder 

tijdens het zeggen van dezelfde woorden. Nu is het 

Gebed compleet. (Maraqil Falah ma' Hashiya-tut-Tahtavi, blz. 

278) & (Ghunya-tul-Mutamalli, blz. 298) 

ۡوا
�
َبِۡيب َصل

ۡ
 ال

َ َ

د  َم�

ُ
 م

ٰ َ

 ُ  ا��

�
 َصل

Zes Voorwaarden van het Gebed 
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(1) Reinheid (2) Bedekking (3) Richting van de 

Qiblah (4) Tijd (5) Intentie) (6) Takbir-ut-Tahrimah 

Zeven verplichtingen (Faraid) van Het Gebed  

Er zijn zeven Faraid in het Gebed: 

(1) Takbir-ut-Tahrimah (2) Qiyam (3) Qira-at 

(4) Ruku’ (5) Sujud (6) Qa’dah Akhirah (7) Khuruj-

e-Bisun’ihi. (Ghunya-tul-Mutamalli, blz. 256) 

Dertig noodzakelijkheden van het Gebed 

(Wajibat) 

1. Het uitspreken van ل��r ٰ(لr �� 

 ه رب�
ك�  voor Takbir-ut-

Tahrimah. 

2. Recitatie van Surah al-Fatihah en een Surah of 

één vers (ayah) uit de Quran dat gelijkwaardig 

is aan drie kleine verzen of drie verzen in elke 
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Rak’at van elke Gebed behalve de laatste twee 
Rak’at van de Fard Gebed. 

3. Recitatie van Surah al-Fatihah vóór de Surah. 

4. Geen recitatie behalve ‘ ۡني ٰ�م�  ’ en  ۡحٰمن� ۡيم�  ~�ۡسم� �هللا� �لر)� ح� �لر)�  

tussen Surah Al-Fatiha en de recitatie erna. 

5. Onmiddellijk na de Qira-at, Ruku’ verrichten. 

6. Het uitvoeren van de tweede Sajdah na de 
eerste (opeenvolgend). 

7. Instandhouding van de Ta’dil-e-Arkan, oftewel 

het verblijven in Ruku’, Sujud, Qawmah en 

Jalsah houdingen voor de minimale tijdsduur 

waarin ‘ ٰحن� �ل
ب� 
هrل)ٰ rس ’ éénmaal kan worden opgezegd. 

8. Qawmah, oftewel het rechtop staan na de Ruku’ 

(sommige mensen staan niet compleet rechtop na 
de Ruku’ waardoor zij een Wajib missen). 

9. Jalsah, oftewel het rechtop zitten tussen twee 
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Sujud (sommige mensen voeren de tweede 

Sajdah uit vóórdat ze naar behoren rechtop 

zitten na de eerste waardoor zij een Wajib 

missen. Ongeacht van iemands haastigheid, het 

blijft Wajib (noodzakelijk) om rechtop te zitten. Het 

niet rechtop zitten tussen twee Sujud is Makruh 

TaHrimi (zwaar ongewenst) en het herhalen van 
een dergelijk Gebed is ook Wajib.  

10. De eerste Qa’dah is Wajib zelfs in een Nafl 

Gebed. (In feite geldt élke Qa’dah van een Nafl 

Gebed als de ‘laatste Qa’dah’ en is daarom Fard; 
als iemand vergeet om de Qa’dah uit te voeren en 

opstaat en als hij de Sajdah van de derde Rak’at 

nog niet heeft verricht, dan moet hij teruggaan 

naar de Qa’dah  houding (zithouding) en Sajdah 

Sahw uitvoeren). (Bahar-e-Shari’at, deel 1(4), blz. 712) 
Als iemand daarentegen de Sajdah van de derde 

Rak’at van een Nafl Gebed heeft verricht, moet hij 
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de vierde Rak’at verrichten en Sajdah Sahw 

uitvoeren. Sajdah Sahw is Wajib geworden 

omdat, ook al is Qa’dah Fard na elke twee Rak’at 

van Nafl Gebed, de eerste Qa’dah veranderde van 

Fard naar Wajib door het uitvoeren van de Sajdah 
van de derde of vijfde Rak’at enzovoorts. (Maraqil 

Falah ma’ Hashiya-tut-Tahtavi, blz. 466) 

11. Geen recitatie na de Tashahhud in de eerste 

Qa’dah van Fard, Witr of Sunnat-ul-Muakkadah 
Gebed. 

12. Recitatie van de complete Tashahhud in beide 

Qa’dah. Als ook maar één woord is overgeslagen 

is er een Wajib overgeslagen en wordt Sajdah 
Sahw Wajib om te worden uitgevoerd. 

13. Als iemand perongeluk  ل)� ع� � ص� ( 
j دNٰ  Z ��لل)ٰ � م
ح�م)  of 

ن�ا��  د� ي)� Nٰ س� ل)� ع� � ص� ( 
j
لل)ٰ  reciteert na de Tashahhud in de 

eerste Qa’dah van Fard, Witr, of Sunnat-ul-

Muakkadah, dan wordt Sajdah Sahw Wajib om te 
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worden uitgevoerd; als iemand dit daarentegen 

expres heeft gedaan, dan wordt het herhalen van 

het Gebed Wajib. (Ad-Dur-rul-Mukhtar & Rad-dul-

MuHtar, deel 2, blz. 269) 

14. Het opzeggen van de woord ‘ 
� ال�  tijdens het ’��لس)�
wenden van het gezicht naar rechts en links is 

elke keer Wajib; het zeggen van het woord 

م� ‘ 
ك ل�ي�  .is geen Wajib, maar Sunnah ’ع�

15. Het reciteren van de Takbir van Qunut in Witr. 

16. Recitatie Du’a-e-Qunut in Witr. 

17. De zes Takbirat van beide Eid Gebed. 

18. Takbir van Ruku’ in de tweede Rak’at van beide 

Eid Gebed en het opzeggen van ‘ 
 ه
 �� rل)ٰ ��rل رب�
ك� ’ tijdens 

de uitvoering ervan. 

19. Het hardop reciteren van de Qira-at door de 

Imam (zodat tenminste drie personen het kunnen 
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horen) in Jahri Gebed zoals de eerste twee 

Rak’at van Maghrib en ‘Isha en alle Rak’ats van 

Fajr, Jumu’ah, Eidain, Tarawih en de Witr van 
Ramadan. 

20. Het op een laag volume reciteren van de Qira-at 
in de ‘Sirri Gebed’ zoals Zuhr en ‘Asr. 

21. Uitvoering van elke Fard en Wajib in de 
voorgeschreven volgorde. 

22. Het exact éénmaal uitvoeren van Ruku’ in elke 
Rak’at. 

23. Het exact tweemaal uitvoeren van Sajdah in elke 
Rak’at. 

24. Geen uitvoering van Qa’dah vóór de tweede 
Rak’at. 

25. Geen uitvoering van Qa’dah in de derde Rak’at 
van een vier Rak’at Gebed. 
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26. Uitvoering van de Sajdah van Tilawah in het 
geval van recitatie van een vers van Sajdah. 

27. Uitvoering van Sajdah Sahw als deze Wajib is 

geworden. 

28. Vermijden van pauzes voor de tijd waarin TasbiH 
(oftewel ٰحن� �ل

ب� 
هrل)ٰ rس ) driemaal kan worden 

opgezegd tussen twee Faraid, twee Wajibat of een 

Fard en een Wajib. 

29. Het stil zijn van Muqtadi’s (degenen die achter 

een Imam bidden) ten tijde van de Qira-at 

(ongeacht hardop of zachtjes) van de Imam. 

30. Het volgen van de Imam in alle Wajibat behalve 

de Qira-at. 

(Ad-Dur-rul-Mukhtar & Rad-dul-Muhtar, deel 2, blz. 181) 

(Al-Fatawa Al-Hindiyyah, deel 1, blz. 71) 

Du’a-e-Qunut 
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� ��لل)ٰ  ( 
j ت�ع� �س� �ا � ن) �)�ل
 يۡ  �� ن�ت�و� ن
 ب�ك� �� م�
ن
ؤ� �� �h 
ر ف�

ت�غ� �س� �  ن
ك� ��

O Allah  ���� �! ��"�#! Wij vragen Uw hulp, we vragen vergeving aan U, 
we geloven in U, 

ل�  ل� يۡ ع� � ع� �p

ث� ن خ� يۡ ك� ��

�h ۡري� ك� �ل� 
ر 
ف
ال� ن�ك� �� �h 
ك
ر

�ش� � ��  

We hebben vertrouwen in U, we lofprijzen U, we bedanken U, 
we zijn U niet ondankbaar 


 م�ن� h 

ن�رت� �� 
ل�ع

ن�خ� �� � �h ي) 
ج
ر
� K; ��لل)ٰ  ف� ( 
j 
ب
د

ي)�ا�h ن�ع� ل�ك�   �� �� 

En we verlaten en blijven weg van degene die ongehoorzaam is aan U. O 
Allah  ��� � �! ��"�#! We aanbidden alleen U en alleen voor U verrichten  

 � ل �� �� 
ج
د
�س� � �� 

� ( �N ٰع يۡ ن
ص� �س� و�  يك� � 
ج ن�ر� �� 
د ف�
ن�ح� ت�ك�  ��� م�

ح� �� 

we het Gebed en Sajdah en het is U naar wie we rennen en we 
komen om U te dienen en U genade te zoeken 
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ق8  ا�� م
ل�ح� ك
ف)�
�ب�ك� ب�ال� ذ� @)� ع� �ب�ك� �� ذ� ٰشي ع� ن�خ� �� ;K 

En we vrezen Uw straf; voorwaar Uw straf staat op het punt 
voor de niet-gelovigen.  

Het is beter om Vredesgroet te reciteren na Du’a-e-

Qunut. (Ghunya-tul-Mutamalli, blz. 417) 

Degenen die Du’a-e-Qunut niet kunnen reciteren 

kunnen het volgende reciteren: 

 ۤ ب)�ن�ا �� � ( 
j
ن�ا يف�   ��لل)ٰ 
ن�  ٰ�ت� (u� ن�  اي� س�  ةً ح�

O Allah  ���� �! ��"�#! Onze Rab  ��� � �! ��"�#! Schenk ons het goede van deze 
wereld 

يف�  ر�  �)� خ� ٰ ن�  �M �ال� س� ��e �لن)�ا��  ةً ح� ذ� ق�ن�ا ع� � (� 
En het goede van het Hiernamaals en bescherm ons tegen de 

straf van de Hel. 
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Of anders  � ل ر� ف� � �غ� ( 
j ي��rلل)ٰ  (O Allah  ��� � �! ��"�#! Vergeef mij).  

(Maraqil Falah ma’ Hashiya-tut-Tahtavi, blz. 385) 

De Raka’at aantallen en Gradaties van het 

Gebed  

Uitleg 

1. Fard: Dit zijn de verplichte gebeden. 

Het Gebed       

Fadjr 2 Sunnah 2 Fard     

Dohr 4 Sunnah 4 Fard 2 

Sunnah 

2 Nafl   

Asr 4 Sunnah 4 Fard     

Maghrib 3 Fard 2 Sunnah 2 Nafl    

Isha 4 Sunnah 4 Fard 2 

Sunnah 

2 Nafl 3 

Witr 

2 Nafl

Jummah 
(Vrijdag 

gebed) 

4 Sunnah 2 Fard 4 

Sunnah 

2 

Sunnah 

2 Nafl  
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2. Witr: Deze gebeden zijn Waajib, d.w.z. deze 

vallen onder de categorie ‘noodzakelijk’. 

3. Daarnaast zijn de dikgedrukte Sunnah eenheden 

in de tabel de zogenoemde Sunnah-e-

Muakkada (benadrukte Sunnah, het nalaten 

ervan is slecht en een gewoonte ervan maken is 

zonde) en de niet-dikgedrukte Sunnah 

eenheden Sunnah-e-ghair-Muakkada (minder 

benadrukte Sunnah, als men deze gebeden niet 

verricht dan is het geen zonde maar we zouden 

een gewoonte ervan moeten maken om deze wel 

te verrichten). 

4. Nafl: Dit zijn de vrijwillige gebeden. 

Du’a van Tarawih 
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ۡبٰح  
ۡلك� ��  c�U   ن� س 
ل�ك
ۡو-�  �لۡم ۡبٰح    ﴿﴾  �لۡم� 
�   c�U  ن� س ز) ع�
ۡ
 �M �ل

م�  ع�ظ�
ۡ
�ل ۡيب� ة� �� ه�

ۡ
�ل ق
ۡد�� ��� ة� ��

ۡ
ي�اۤ]� �M ل ۡرب� �لۡك� ��  �-�ۡ 
 �لۡج�رب� �� ﴾﴿ 

ۡبٰح  
ل�   ن� س )�  ك� �لۡم� �Qۡل�   cۡ � � (d�  ال�  �� 
�ۡو-
  ال�  ي�ن�ا 
 ﴿﴾  ي�م

 8sۡو
 ب) 
8��ۡ   س 
 
د) 
ن�ا  ق ب) � (�  ��  � ل 
 �لۡم� (e ك� �� �s�ۡ  ��   ة� �� 
  ﴿﴾  �لر)

 � ( 
j
ۡ   ��لل)ٰ �iۡر ن�   ��ج� ۡري
 ي�ا ي�ا ﴿﴾ �لن)�ا��  م� ۡري
 ي�ا م
ج� ۡري
  م
ج�  ﴿﴾ م
ج�

ك� ي�ا ت� ۡحم� م�   ب�ر� ۡني�   ��ۡ�ح� م� �ح�  ﴿﴾  �لر)�

Methode van het Begrafenisgebed 

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 

www.dawateislami.net



     Zegeningen van het Gebed 

 

56 

achter deze Imam, voor Allah  ��� � �! ��"�# en voor de 

smeekbede (Du’a) voor deze overledene.’ (Fatawa Tatar 
Khaniyah, deel 2, blz. 153) 

Nu moeten de Imam en de Muqtadis zoals gewoonlijk 

tijdens het reciteren van  ُۡكَب
َ
ُ ا ��

َ
 de handen opheffen ,ا

tot de oren en ze daarna onder de navel plaatsen en de 

Sana reciteren. Na ‘ َك  َجد�
ٰ
�َ ‘ reciteer ’َوتََعا

ٰ
 اِل

ٓ َ
نَاءَُك َو$

َ
 ث

�
وََجل

ۡيُ 
َ
كَ غ .’ Daarna, zonder het opheffen van de handen zeg 

ۡكَبُ 
َ
ُ ا ��

َ
 ,en reciteer Durud-e-Ibrahim. Zeg nogmaals ا

zonder het opheffen van de handen: ‘ ُۡكَب
َ
ُ ا ��

َ
 en ’ا

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 Muqtadis zouden de overige smeekbedes 

moeten reciteren op een lage toon). 
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Zeg na de smeekbede,  ُۡكَب
َ
ُ ا ��

َ
 verplaats uw handen en ,ا

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 begrafenisgebed, zoals dit wordt gedaan in andere 

gebeden. Het enige verschil hier is dat hier ook de 

intentie wordt gemaakt voor de overledene.  

(Bahar-e-Shari’at, deel 1, blz. 829, 835) 

Begrafenisgebed 

Er zijn 2 onderdelen van het begrafenisgebed: 

1. Het viermaal opzeggen van ل��r ٰ(لr 
 رب�
ه
 ��ك� . 

2. Qiyam (de staande houding). (Ad-Dur-rul-Mukhtar & 

Rad-dul-MuHtar, deel 3, blz. 124) 

Smeekbede voor de Begrafenis van Volwassenen 
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(Man of Vrouw) 

� ��لل)ٰ  ( 
j �ر ف� ) ل�ح�  �غ� م� ي� ) ن�ا �� ا ن�ات� ي� ش� ن�اه� �� آ د� غ� ن�ا�� ب� �3 

O Allah ( ��� � �! ��"�#)! Vergeef onze levenden en al onze doden, en 
hen die aanwezig zijn en hen die niet aanwezig zijn 

غ�  ص� ب� ۡري� �� ك� ن�ا ن�اۡري� ن�ا �� �Uك�ر� ٰثن�  ��

ن��  ا ;��

en al onze jongeren en al onze ouderen, en al onze mannen en 
al onze vrouwen. 

� ��لل)ٰ  ( 
j �ن)�ا ي�ۡيت�هٗ م�ن� ��ح هٖ ف�ا�ح�  م� ��  ي� ال� س� �
�N �ال�  ع�

O Allah ( ��� � �! ��"�#)! Degene van ons die U levend houdt, houdt 
hem levend op [de weg van] Islam, 

 � ف)  ت�و�
م�ن� �  ۡيت�هٗ �� ف) ن)�ا ف�ت�و� �N  هٗ م� �  ع�

;يۡ �ال� ا@�     م�

en degene wiens leven U neemt, schenk hem een dood met 
Imaan. 
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Du’a voor een minderjarig jongetje 

� ��لل)ٰ  ( 
j 

ع���

ًطاا ل�ن�   �ج� 
  ف�ر�
ع���

�ج� �  ل�ن�  �)
ۤ � ا Jر     ��ج�

O Allah ( ��� � �! ��"�#)! Maak hem een voorloper, zodat hij ons kan 
steunen en maak hem een schadeloosstelling voor ons 

� Jر 
خ�U � (�     

ع���
�ج� � ا ل�ن�ا �) Jاف�ع عJ  ش� � ف) م
ش� �     ا ;�)

en maak hem onze bemiddelaar, en iemand wiens 
bemiddeling geaccepteerd wordt. 

Du’a voor een minderjarig meisje 

� ��لل)ٰ  ( 
j �ل ع�
ا �ج� ًطاا ل�ن�  ه� ع�ل�  ف�ر�

�ج� � ا�)  ل�ن�  ه�
ۤ � ا Jر  ��ج�

O Allah ( ��� � �! ��"�#)! Maak haar een voorloper, zodat zij ons kan 
steunen en maak haar een schadeloosstelling voor ons, 

� Jر 
خ�U � ل�  �) ع�
�ج� � ا�) اف�ع�  ل�ن�ا ه� ع�  ةJ ش� � ف) م
ش� � (� Jة ;K 
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en maak haar onze bemiddelaar, en iemand wiens 
bemiddeling geaccepteerd wordt. 

(Mishkat-ul-Masabih, deel 1, blz. 319, Hadis 1675) 

 (Al-Fatawa al-Hindiyyah, deel 1, blz. 164) 

De Allereerste vraag op de Dag des Oordeels 

De Geliefde en Gezegende Profeet ��� � �+�!  �ٖ� �& � �!  ��� �� ��'  (�  ��) �* zei: 

‘Op de Dag des Oordeels zal de allereerste vraag die 

aan iemand wordt gesteld gaan over het Gebed; als 

zijn Gebed juist is, dan zal hij slagen, maar als het 

incompleet is, wordt hij tot schande gebracht en zal 

hij verlies lijden.’ (Al-Mu’jam-ul-Awsat, deel 3, blz. 32, Hadees 

3782) 

Nur voor Musalli 

De Heilige Profeet ��� � �+�!  �ٖ� �& � �!  ��� �� ��'  (�  ��) �* zei: ‘Gebed  wordt 

Nur (licht) voor degene die zijn Gebed beschermt en 

daarnaast ook bewijs en redding voor hem op de Dag 

des Oordeels; maar er zal geen Nur, bewijs of redding 
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zijn op de Dag des Oordeels voor degene die het niet 

beschermt en zo iemand zal zich in dezelfde groep 

bevinden als Pharaoh, Qarun, Haman of Ubay bin 

Khalaf op de Dag des Oordeels.’ (Musnad Imam Ahmad, 

deel 2, blz. 574, Hadees 6587) 

Tezamen Met Wie Worden Mensen Uit De 

Dood Herrezen? 

Geachte Islamitische broeders! Sayyiduna Imam 

Muhammad Bin AHmad Zahabi ���� ��'  �(�  /� �0�1 vertelt: 

‘Sommige geleerden ��  ���
�0�1� � �� �  zeggen dat degene die het 

Gebed verlaat (niet uitvoert) zal uit de dood worden 

herrezen tezamen met Pharaoh, Qarun, Haman en 

Ubay bin Khalaf op de Dag des Oordeels omdat mensen 

vaak hun Gebed missen als gevolg van rijkdom, 
heerschappij, bediening en handel.’ 
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Degene die zijn Gebed verlaat omdat hij druk is met 

staatszaken wordt herrezen tezamen met Pharaoh. 

Degene die zijn Gebed verlaat omdat hij druk is met 

het spenderen van zijn rijkdom wordt herrezen 

tezamen met Qarun. Als de reden voor het verlaten 

van Gebed bediening is, wordt hij herrezen tezamen 

met de minister van de Pharaoh, Haman en als de 

reden voor het verlaten van Gebed handel drijven is 

wordt hij herrezen met Ubay Bin Khalaf, de 

voornaamste handelaar van de ongelovigen in Makkah-

tul-Mukarramah.’ 

(Kitab-ul-Kabair, blz. 21) 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ َ

ۡوا 

�
د َصل َم�

ُ
 م

ٰ َ

 ُ  ا��

�
 َصل
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