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ﺑِﺴــــــــــــــــــــــﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ارﺣﻴﻢ

ا"ﻗَﺎم اﻟﺼ َ ة#ﻛ ِﺮ اﻟﻠﱠﻪ و
ْ  ﺑﻴﻊ ﻋﻦ ِذ+َ,# ﺗُ ْﻠﻬِﻴﻬِﻢ ﺗﺠﺎرةٌ و+َ, ۙ رِﺟﺎل

>ﺑﺼﺎرB+,ْ ا# اﻟﺰﻛَﺎة ۙ ﻳﺨَﺎﻓُﻮنَ ﻳ =ﻮﻣ;ﺎ ﺗَﺘَﻘَﻠﱠﺐ> ﻓﻴﻪ ا ْﻟﻘُﻠُﻮب> و3ا"ﻳﺘَﺎء#و

ُةG ﻣﻔْﺘَﺎح> اﻟْﺠﻨﱠﺔ اﻟﺼﻼ:ﺳﻠﱠﻢ# اﻟﻠﻪ> ﻋﻠَﻴﻪ وEﻗَﺎل رﺳ>ﻮل> اﻟﻠﻪ ﺻﻠﱠ

ة اﻟْﯘﺿ>ﻮ >ءGﻣ ْﻔﺘَﺎح> اﻟﺼﻼ#و

DE BESTE DAAD OM ALLAH TE GEDENKEN:
HET GEBED (ṢALĀT)
Het gebed (ṣalāt) is een aanbiddingsvorm die verplicht is
gesteld aan alle profeten die gezonden zijn. Het gebed
(ṣalāt) is de meest bijzondere en de meest fraaie uiting
van onze overgave aan onze Heer. Het gebed
symboliseert rust en innerlijke vrede. Het gebed is een
instrument om vijfmaal per dag jouw Heer te ontmoeten.
Dit gebed begint elke keer met de openingsaanroeping
(takbīrat al-iḥrām), oftewel met het opzeggen van de
formule Allāhu Akbar (Allah is de Grootste). Het heffen
van je handen tot aan je schouders of oren symboliseert
het achter je laten van het wereldse leven. Het rechtop
staan (qiyām) symboliseert jouw zuivere toewijding aan
Allah. De Qurʾān-recitatie (qirāʾa) staat voor het smeken
van Allah door de Woorden van Allah op te zeggen. De
voorwaartse buiging (rukūʿ) en de knieling (sajda)
symboliseren het toppunt van godsverering. De
vredesbegroeting (taslīm) aan het eind van het gebed staat
voor het smeken om vrede en rust, zowel voor jezelf als
voor je broeders met wie je schouder aan schouder bidt.
In de Heilige Qurʾān worden de liefhebbers van het gebed
(ṣalāt) geprezen, terwijl degenen die niet bidden of het
gebed verwaarlozen op strenge wijze worden
bekritiseerd. Degenen die rechtdoen aan alle
gebedshandelingen verkrijgen een verheven positie en
kunnen ze proeven van goddelijke genade (raḥma).
Degenen die het gebed niet onderhouden worden scherp
veroordeeld. Weet dat de Profeet (vzmh) het volgende
heeft gezegd: ‘De sleutel van het Paradijs is het gebed
(ṣalāt) en de sleutel van het gebed is de rituele wassing
(wuḍūʾ).’1 Zolang wij het gebed beschermen, zullen onze
gebeden ons in bescherming nemen. Het gebed zal ons
alleen maar verheffen en versterken. Het gebed zal ons
steeds dichterbij onze Heer brengen, in de mate waarin
wij onszelf dichterbij het gebed brengen. Soms raken we
zo verleid door onze wereldse verlangens, dat we onze
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gebeden niet op tijd of zelfs helemaal niet onderhouden.
Dit, terwijl de Profeet (vzmh) heeft laten weten dat de op
tijd verrichte gebeden de meest deugdzame gebeden zijn.
De Profeet verminderde de felheid van het wereldse leven
door tegen zijn gebedsoproeper (muʾadhdhin) Bilāl alḤabashī het volgende te zeggen: ‘Kom, sta op, o Bilāl!
Verfris ons met het gebed (ṣalāt)!’ De Profeet vond veel
rust en kalmte in het gebed. Onthoud dat het gebed (ṣalāt)
een daad is waarin je het dichtst bij Allah bent.
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