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Bismillahi arahmani araheem,

Het onderwerp van vandaag is: de vergeten vormen van aanbidding van onze profeet Mohammed vzmh.
Allah swt zegt in surah as-Sajda, ayah 17, het volgende:

ُ
ْ ج َزآ َۢ َء بِمَا َكا ُن
ٌ۬ م نَ ۡف
َ ُوا ي َۡعمَل
ُ ََف ََل تَ ۡعل
َ ى لَ ُهم ِمن ُق َّر ِة أَ ۡع ُي ٌ۬ن
ون
َ س َّمآ أ ۡخ ِف
“En geen ziel weet wat er voor hen verborgen is gehouden aan verkoeling voor de ogen (d.w.z. aan genot)
als beloning voor wat zij hebben verricht.”
Allah swt is onze voorziener. Alles wat wij hebben is afkomstig van Allah swt. Om dankbaarheid te tonen aan
Allah swt en zijn tevredenheid te bereiken, zijn er vele vormen van aanbidding. De meest bekende vormen van
aanbidding zijn onze salaat, ons vasten in de maand ramadan, de hadj en de zakaat. Dit zijn allemaal manieren
om dichterbij Allah swt te komen. Maar dit is niet alles. Helaas zijn er een aantal vormen van aanbidding onder
het stof verdwenen: we zijn ze vergeten. Onze profeet vzmh vertelde zijn sahaba dat er drie zaken zijn die
relatief weinig moeite kosten, maar ontzettend veel waard zijn in de ogen van Allah swt. Vandaag gaan we
deze drie bespreken, namelijk: het dhohaa-gebed, het witr-gebed en het vasten van de witte dagen.
1. We beginnen met het dhohaa-gebed. Dit is een gebed dat bestaat uit 2, 4 of 8 gebedseenheden. Deze
sunnah van onze profeet vzmh zeer onbekend onder onze jongeren. Het gebed vindt plaats tussen
zonsopkomst (fajr) en dohr. De profeet Mohammed vzmh zei het volgende: “Er zijn 360 gewrichten in
een mens en men moet voor elk een liefdadigheid verrichten.” De mensen zeiden: “Hoe kunnen we
dat doen, O boodschapper van Allah?” Hij antwoordde: “Men kan het viezigheid dat men vindt in
de moskee bedekken, of iets schadelijks van de straat verwijderen. Als men dit niet kan doen, kan
hij twee raka’aat van dhoh’aa bidden en dat zal voldoende voor hem zijn.”
Het is dus een erg waardevol gebed. Het is een extra moment om Allah swt je dankbaarheid te
betuigen, maar ook een moment om stil te staan bij de zegeningen die je hebt gekregen.

2. Het witr-gebed. Ook dit is een ontzettend waardevol gebed. Allah swt houdt van dit gebed. Onze
profeet Mohammed vzmh heeft overgeleverd dat dit gebed meer waard is dan alle voorzieningen die
ment kent hier op aarde. De betekenis van al-witr is oneven. Het minimumaantal raka’at is 1, maar je
kunt het ook vermeerderen tot 3, 5 7 of 9 raka’at.

Het gebed vindt plaats tussen het isha- en het fajr-gebed. Na salaat al-isha verricht je 2 raka’at, en
daarna volgt het witr gebed. Onze profeet Moahmmed vzmh zei: “Degene die vreest dat hij aan het
eind van de nacht niet op kan staan, laat hem witr aan het begin van de nacht bidden, maar degene
die denkt dat hij aan het einde van de nacht zal kunnen opstaan, laat hem Witr aan het einde van
de nacht bidden, want bidden aan het einde van de nacht wordt waargenomen (door de engelen)
en dat is beter.”
3. Het vasten van de drie witte dagen. Allah swt heeft ons voorgeschreven om de drie witte dagen te
vasten. Deze vallen op de 13e, 14e en 15e van de islamitische maand. Voor het vasten van 1 dag ontvang
je de beloning voor 10 dagen. Dus als je 3 dagen vast staat dit gelijk aan 30 dagen vasten: alsof je de
hele maand hebt gevast. Als je dit elke maand doet, is het alsof je het hele jaar hebt gevast. Allah swt
zegt in een hadith qudusi dat: “Iedere daad van de zoon van Adam is voor hem, behalve het vasten.
Het vasten is voor Mij en Ik zal hem ervoor belonen.” In het paradijs bestaat een poort: ar-Rayaan.
Deze poort wordt enkel en alleen geopend voor degenen die vasten. Onze profeet Mohammed vzmh
zei: Wie uit liefde voor Allah swt een dag vast, zal over een afstand van 70 jaar van het vuur van de
hel verwijderd worden.

Beste broeders en zusters, vandaag hebben we stilgestaan bij het verrichten van het dhohaa- en witr-gebed,
en het maandelijks vasten van de drie witte dagen. Deze vormen van aanbidding zullen onze band met Allah
swt versterken en zal in shaa Allah tot een grote beloning leiden op de Dag des Oordeels. Laten we deze
vergeten daden onder het stof vandaan halen en ze weer onderdeel maken van onze aanbidding.
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!
Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh.

