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يم
ِِ نِال ّ َّر ۪ح
ِِ اللِال ّ َّر ْح ٰم
ِِ ّٰ ِــــــــــــــــــــــم
ِِ
ِب ْس
َّّ ِيََّٓاِاَّ ّيُّ َّهاِا ّلَّ ۪ذي َّنِ ٰا َّم ُّنَٓواِاِ َّذاِنُّو ِد َّيِل
ِلص ٰلو ِِةِ ِم ْنِيَّ ْو ِم

ْ ِاللِِ َّو َّذ ُّر
ِواِال َّب ْي ََّۜعِ ٰذلِ ُّك ْمِخَّ ْي ٌر
ّٰ َّاس َّع ْواِاِ ٰلىِ ِذ ْك ِر
ْ ْال ُّج ُّم َّع ِةِف

.ِلَّ ُّك ْمِاِ ْنِ ُّك ْن ُّت ْمِت َّْعلَّ ُّمو َِّن

ِ :ِاللِ َّعلَّ ْي ِِهِ َّو َّس ّلَّ َِّم
ُِّ ّٰ ِى
ِ َّص ّل
ِِ ّٰ ِول
ُِّ الِ َّر ُّس
َِّ َّق
َّ ِالل

ْ اح ِب َّكِيَّ ْو َّم
ِاْل َّما ُّم
َّ إِ َّذاِ ُّق ْل
َّ ِتِل
ِ ص
ِ ْ ْص ْتِ َّو
ِ ِال ُّج ُّم َّع ِةِأَّن

.ِت
َِّ بِ َّف َّق ْدِلَّغ َّْو
ُّ يَّخْ ُّط

GEDRAGSREGELS (ĀDĀB) OP DE VRIJDAG
Beste broeders en zusters, de vrijdag is de wekelijkse feestdag
van de moslims. De Profeet  ﷺomschreef de vrijdag als volgt:
“De beste dag waarop de zon is opgekomen, is de
vrijdag.”1 Wat de vrijdag zo belangrijk en waardevol maakt,
is het vrijdaggebed. Laten we het vrijdaggebed dan ook als een
verheven doel voor onszelf stellen. Het vrijdaggebed kan
uitsluitend in gemeenschap worden verricht. Het
verwaarlozen van het vrijdaggebed is een grote zonde. De
Profeet  ﷺzei daar het volgende over: “Wie driemaal het
vrijdag[gebed] nalaat vanwege laksheid, op diens hart
zal een stempel worden gezet.”2Beste gelovigen, een
belangrijke voorwaarde van het vrijdaggebed, is de preek (alkhuṭba). De preek bestaat uit oprecht advies (naṣīḥa),
herinnering en waarschuwing voor de gelovigen. Aangezien
de preek de status heeft van een verplicht gebed, is het stil en
aandachtig luisteren naar de preek een gedragsregel van het
vrijdaggebed. Het is dus verkeerd om tijdens de preek verbaal
of non-verbaal te spreken of je mobiele telefoon te gebruiken.
Beste moslims, laten we ons voordeel doen met de
zegeningen van de vrijdag. Laten we onszelf niet
vervreemden van deze verheven aanbiddingsvorm.
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