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O Moslims,  

Vrees Allah zoals Hij gevreesd zou moeten worden, en grijp de stevigste band van de Islam. Vrees 

voor Allah leidt tot hervorming, glorie en het beste einde op de Dag des Oordeels. Allah de Verhevene 

zegt: En wie Allah vreest, voor hem zal Hij zijn zonden uitwissen en zijn beloning vergroten (S65-A5).  
 

Dienaren van Allah,  

Zou je je willen houden aan een grote pilaar van de Islam – een eervolle daad en een voortdurende 

zegen waarmee Allah je opdraagt om goede daden te verrichten, je hart zuivert, je gedrag verbetert, je 

voorziening vergroot, je leven opbouwt en je rangen in het Paradijs verhoogt? Wil je een act uitvoeren 

waarmee je de rechtvaardige voorgangers kunt inhalen en meer kunt bereiken dan wat je ambieert?  

Weet je wat deze grote pilaar is, waarmee je alle goedheid bereikt en waarmee Allah de Almachtige je 

weghoudt van alle kwaad?  

Deze zuil is het uitvoeren van het gebed (salaat), met al zijn voorwaarden, verplichte handelingen, 

plichten en handelingen van de soenna. Salaat (gebed) is de grootste pijler in de islam na de twee 

getuigenissen (eerste pilaar). Het werd verordend door Allah () in elk geschrift dat Hij zond. Allah 

() aanvaardt geen enkele religie van wie dan ook, noch van de vroegere of latere naties, zonder 

gebeden. Allah () zegt: En voor iedere natie hebben Wij religieuze ceremonieën ingesteld (om 

te offeren), opdat zij de Naam van Allah zullen uitspreken over het vee dat Hij hen als voedsel 

heeft gegeven. En jullie god is één God, dus jullie moeten je alleen aan Hem onderwerpen. En 

geef goed nieuws aan degenen die in nederigheid Allah gehoorzamen (34) Wiens harten met vrees 

gevuld zijn als Allah genoemd wordt; die geduldig dragen wat hen overkomt; en die de gebeden 

perfect verrichten, en geven van dat waar Wij hen mee voorzien hebben  

(S22-A34 & 35). 

Echter, uit Allah's genade en barmhartigheid heeft Hij deze natie begunstigd met verdiensten die niet 

aan een vorige natie werden gegeven, vanwege de deugd van haar Boek en de waardige status van haar 

Boodschapper (). Allah () begunstigde deze natie toen Hij de vijf gebeden voor moslims in de 

hemelen beval (opdroeg) in de Nacht van Mi'raj (Mohamed's Hemelreis). Allah () gaf Zijn 

openbaring aan Zijn dienaar en boodschapper Mohamed () en sprak tot hem met woorden die de 

profeet rechtstreeks van Hem hoorde.  

Allah beval de vijf gebeden aan Mohamed zonder bemiddeling van een engel, toen de meester van alle 

mensen vanuit de hoge hemelen werd opgevaren naar Sidrat al-Muntaha (de Lotus-boom van de 

uiterste grens over de zevende hemel waar niemand voorbij kan), en door Allah () ooit had bereikt. 

Toen beval Allah de verhevene, Jibreel (Gabriël), vrede zij met hem, om de profeet Mohamed () te 

leiden in gebeden bij de aanvangs- en beëindigingstijd die voor elk gebed is voorgeschreven, Jibreel 

heeft gezegd: "O Mohamed! Dit waren de aangewezen tijden van de Profeten voor u, en de 

(gebeds)tijd is wat daartussenin valt" (Gerapporteerd door Abu Dawud en anderen, van de Hadith overgeleverd 

door ibn Abbas, moge Allah tevreden zijn met hem en zijn vader).  

Zo beval Allah () de gebeden zonder tussenpersoon, en het werd eerst geleid door Jibreel, vrede zij 

met hem, als verdere indicatie van zijn verplichting en gewaardeerde status.  

In de Koran toonde Allah de Verhevene de handelingen en uitspraken die tijdens gebeden moesten 

worden verricht en uitgesproken. Daarnaast toonde de Boodschapper van Allah () zijn verplichte 

handelingen, plichten en handelingen van de soenna, en onderwees zijn metgezellen elk gezegde en 

elke handeling die nodig was voor het uitvoeren van de salaat.  

Hij leidde hen ook in gebeden gedurende zijn hele leven en in al zijn omstandigheden.  

De Profeet () zei: "Voer uw gebeden uit op de manier waarop u mij ze hebt zien uitvoeren" (al-

Bukhari en Muslim).  
De manier waarop het gebed wordt uitgevoerd, is van de ene generatie op de volgende doorgegeven, 

en dus is geen enkele gebedsuiting of daad verwaarloosd. Dus dank is verschuldigd aan Allah () voor 

het maken van ons moslims en voor het behoud van de religie voor ons.  

 

De Khotba van vandaag gaat over het volgende onderwerp: 211231 

Salaat (het gebed): de grote pilaar 
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Het feit dat het gebed voor moslims rechtstreeks werd verordend door de Heer van de Werelden tot 

zijn profeet Mohamed () zonder bemiddeling van een engel is een duidelijke indicatie van zijn 

belangrijke status voor Allah de Verhevene zijn hoge positie in de religie en zijn opname van alle 

goedheid. 

Deze religie zal op aarde blijven zolang er gebeden blijft worden; het zal afnemen als de uitvoering 

van het gebed afneemt; en het zal tot een einde komen als het gebed ophoud te worden uitgevoerd. 

Hoe meer mensen er zijn die bidden, hoe beter de wereld zal zijn; en hoe minder er van zijn, hoe 

slechter de wereld zal zijn. 

Als elke moslim, man of vrouw, gebeden zou hebben op de manier waarop de Boodschapper van Allah 

() en zijn metgezellen het uitvoerden, zou de moslimnatie veilig zijn voor beproevingen, kwaad en 

zonden, en veilig voor straffen, en Allah () zou het beschermen tegen het kwaad van zijn vijanden. 

Elke moslim, man of vrouw, zou dan in betere en stabielere omstandigheden verkeren en aan het einde 

geluk bereiken. Hoe beter de omstandigheden van de individuen zijn, hoe meer goedheid en minder 

kwaad de samenleving zal hebben, en hoe meer de mensen zullen houden van wat goed is en haten wat 

verkeerd is.  

Als mensen echter roekeloos zijn in het gebed, zodat sommigen van hen het verlaten, sommige van 

zijn plichten of verplichte handelingen missen, afzien van het uitvoeren ervan in de groepen in 

moskeeën, of het uitstellen tot na de vastgestelde tijd, zal dergelijke nalatigheid worden weerspiegeld 

in de zaken van mensen, zodat iedereen die salaat verwaarloost de controle over zijn leven zal 

verliezen en verlies en lijden zal ervaren. Allah de Almachtige zegt: Gehoorzaam niet degenen 

wiens harten Wij achteloos voor Onze overdenking hebben gemaakt. Hij, die zijn eigen lusten 

volgt in buitensporige zaken (S18-A12) 

Hij wiens hart leeft, kan de ernst van de straf voelen, terwijl degenen met een levenloos hart geen pijn 

kunnen voelen.  

 

Gebed is de essentie van religie en omvat alle zaken van de islam. De profeet () zei: “De kern van 

de zaak is de islam (onderwerping aan Allah), en de basispijler is het gebed” (Gerapporteerd door At-

Tirmidhi). 

Het werd verteld door Abu Huraira () dat de Boodschapper van Allah () zei: “De vijf dagelijkse 

gebeden en het vrijdaggebed tot het vrijdaggebed verzoenen alle zonden die tussendoor kunnen 

worden begaan, zolang grote zonden worden vermeden” (Gerapporteerd door Muslim). 

Ubadah ibn as-Samit () vertelde dat hij Allah's Boodschapper hoorde () zeggen: “Er zijn vijf 

gebeden die Allah aan Zijn dienaren heeft voorgeschreven. Wie ze uitvoert en geen van hen 

verwaarloost uit minachting jegens hen, heeft een belofte van Allah dat Hij hem tot het Paradijs 

zal toelaten. En wie ze niet uitvoert, heeft er geen belofte. Hij kan hem straffen of hem tot het 

Paradijs toelaten”. (Gerapporteerd door Abou-Dawud en An-Nisai). 

 

Abdullah ibn Qurt () vertelde ook dat Allah's Boodschapper () zei: “De eerste daad waarvoor een 

dienaar op de Dag des Oordeels ter verantwoording zal worden geroepen, zal zijn gebed zijn. Als 

het goed is, dan zullen al zijn andere daden worden aanvaard, maar zo niet, dan zal geen van 

zijn daden worden aanvaard." (Gerapporteerd door At-Tabarani). 

 

De essentie van het gebed is plechtigheid en onderdanigheid, volgens de soenna, en het gezamenlijk 

verrichten van het gebed. Allah () zegt: Voorspoedig zijn de gelovigen. (in Allah en Zijn 

Boodschapper doordat zij handelen naar Zijn geboden en wegblijven van Zijn verboden).(1) . (Dit zijn) 

degenen die hun gebeden in volle ernst en totale onderwerping verrichten (waardoor hun harten tot rust 

komen) (S23-A1&2)  

 

Het werd verteld door ibn Abbas () en zijn vader, dat de profeet () zei: “Wie de oproep hoort en 

er niet op reageert (door naar de moskee te komen en te bidden), zijn gebed is niet geldig, 

behalve voor degenen die een excuus hebben” (Gerapporteerd door Al-Hakim die zei "Het is een authentieke 

Hadith volgens de criteria van al-Bukhari en Moslim). 
 

Wat vrouwen betreft, is het voor hen deugdzamer om thuis te bidden. Het werd verteld door Ummu 

Salamah, moge Allah tevreden met haar zijn, dat de Boodschapper van Allah () zei: “De beste 

plaatsen voor vrouwen om te bidden zijn de binnenste delen van hun huis” (Gerapporteerd door 
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Ahmad en At-Tabarani). Het werd verteld door ibn Mas'ud () dat de profeet () zei: “Een vrouw is een 

'awra' (d.w.z. ze mag niet gezien worden door mannen die haar vreemd zijn); als ze haar huis 

verlaat, probeert de satan haar te misleiden” (Gerapporteerd door At-Tirmidhi).  

In ibn Khuzaimah en ibn Habban's overlevering op gezag van ibn Mas'ud () dat de  

Profeet () zei: “Het gebed (Salaat) van de vrouw, het meest geliefd bij Allah is degene die ze 

aanbiedt in het verste deel van haar huis”. 

 

Zolang de vrouw in haar huis blijft, wordt ze beschermd tegen verleiding; ze verleidt niemand en laat 

zich door niemand verleiden. Maar als ze naar buiten gaat en haar versiering laat zien, verleidt ze en 

laat ze zich verleiden door anderen. Allah de Verhevene zegt tot de moeders van de gelovigen (d.w.z. 

profeet Mohamed's () vrouwen): En blijf in jullie huizen. En stel je (schoonheid) niet tentoon zoals in 

de tijden van de onwetendheid werd gedaan. En onderhoudt de Salaat en geef Zakaat en gehoorzaam 

Allah en Zijn Boodschapper (S33-A33) 

 

Het zijn de beste voorbeelden die moslima's zouden moeten volgen.  

Allah () zegt: Voorwaar, het gebed weerhoudt van onzedelijkheid en "slecht (gedrag). Het 

gedenken van Allah is groter. En Allah weet wat jullie bedrijven (S29-A45). 

 

Ummu Habibah, moge Allah tevreden met haar zijn, vertelde dat de Boodschapper van Allah () zei: 

“Als iemand regelmatig vier raka’at (eenheden) voor en vier raka’at na het Dohr (middag) 

gebed blijft bidden, maakt Allah hem verboden voor het Hellevuur” (Gerapporteerd door Abu Dawud, 

At-Termidhi en Ibn Majah).    

 

Abdullah ibn Omar, moge Allah tevreden zijn met hem en zijn vader, vertelde ook dat de profeet () 

zei: “Moge Allah genade hebben met een man die vier raka’at bidt voor het Asr (namiddag) 

Gebed” (Gerapporteerd door Abou Dawud en At-Termidhi).  

 

Het wordt ook aanbevolen om twee (of zes) raka’at uit te voeren na het Maghreb (zonsondergang) 

gebed en een willekeurig aantal raka’at na het Isha (nacht) Gebed, en eindigen met het Witr-Gebed. De 

uren voor zonsopgang zijn de laatste uren voor het verrichten van het Witr-gebed.   

 

Aisha, moge Allah tevreden met haar zijn, vertelde dat de profeet () zei: “Twee raka’at bij 

zonsopgang zijn beter dan deze wereld en alles wat het bevat” (Gerapporteerd door al-Bukhari en 

Muslim). De Profeet ()  zei ook: “Je werpt je niet één keer neer voor Allah, behalve dat Allah je er 

één graad door verheft in het Paradijs en je één zonde vergeeft”. 

De Profeet () zei tegen een van zijn metgezellen: “help me dan om dit voor u te bereiken door 

frequente prostratie (knielen)”. 

 

Het verlaten van het gebed is een reden om het Hellevuur binnen te gaan; Allah de Almachtige zegt: 

(Zij zeggen:) “Wat heeft hen naar de Hel gevoerd?” (42) Zij zullen zeggen: “Wij waren niet 

onder degenen die hun gebeden verrichten (43) Noch plachten wij de armen te voeden.(44) En 

wij plachten ijdele gesprekken te voeren met de ijdele sprekers.(45) En wij verloochenden de 

Dag des Oordeels.(46) Tot het zekere (de dood) tot ons kwam (S74-A42-47) 

 

O Allah, geef macht en glorie aan de islam en moslims.  

O Allah, maak ons hart stevig op Uw Gehoorzaamheid. 

O Allah, wij zoeken onze toevlucht bij U voor het kwaad in onszelf.  

O Allah, bescherm ons tegen het kwaad in onszelf, de slechtheid van onze verkeerde daden en het 

kwaad van alle kwaaddoeners; uit Uw barmhartigheid, gij de meest barmhartige van allen!  
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