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De uitvoering van de dagelijkse gebeden vereist de nodige kennis van een moslim. Bijna alle gebeden
verschillen van elkaar. Vooral in de beginperiode van het praktiseren is waakzaamheid geboden en de
verwerving van kennis is uiteraard onontbeerlijk.
Om een ieder desgewenst hierin tegemoet te komen geven wij ook dit hoofdstuk over het Gebed van
het beroemde standaardwerk "De Weg van de Moslim" van de sheig Aboebakr Djaber El DjezeÃ¯ri
apart uit.
Inhoudsopgave
Â
1. Reinheid
2. De Kleine Wassing
-Â Â Â Instelling en Waarde
-Â Â Â Verplichte, Semi-Verplichte enÂ Â Laakbare handelingen
-Â Â Â Te volgen stappen bij de Wassing
-Â Â Â Handelingen, die de wassing ongeldig maken
3. De Wassing van het gehele lichaam
4. De TÃ¨yemmom
5. Voeten schoonvegen over sloffen en wonden over verband
6. Het Gebed
Instelling
Filosofie van het gebed
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Verdiensten van het gebed
Verplichte gebeden
Soenneh gebeden
NÃ¨fileh gebeden
Het vereist zijn van het gebed
De voorgeschreven tijdstippen
Geldigheidsvoorwaarden voor hetgebed
Verschillende gebedshandelingen:
Verplichte
Soenneh: Aanbevolen
VerdienstelijkeÂ Â
Verwijtbare handelingen
Handelingen, die het gebed ongeldig maken
Toegestane handelingen
Correctie van het gebed
Hoe het gebed te verrichten
Het gemeenschappelijk gebed
-Â Verdienste van het gemeenschappelijk gebed
-Â Het minimumaantal personen
-Â Deelname van vrouwen
-Â Hoe naar het gebed te gaan
Het imamaat:
a. Condities
b. Wie verdient de prioriteit omÂ imam te zijn?
c. Het imamaat: van een kind
d. Het imamaat van een vrouw
e. Het imamaat van een blinde
f. Het imamaat van een ondergeschikte t.o.v. een superieur
g. Het imamaat van wie tÃ¨yemmom heeft verricht
h. Het imamaat van een reiziger met een ingezetene
i. Waar staat hij, die met de imam meebidt?
j. De afbakeningÂ Â Â Â Â Â Â
k. De verplichting om de imam te volgen
l.Â Noodzaak om deÂ imam te vervangen
m. Verlichting van het gebed
n. Af te raden ieder gebed te leiden van een groep, die hem verafschuwt,
o. Wie gaat precies achter deÂ imam staan?
p. Het rechtmaken van de rijen
q. Wie te laat komt voor het gebed
r. De rak`eh reeds gehaald, als men zich bij deÂ imam voegt tijdens de roekoe`
s. Hoe het ontbrekende deel van het gebed afmaken
t. Qoran recitatie achter de imam
u. Geen extra gebed bij aankondiging verplicht gebed
v. Deelnemen aan `Asr-gebed zonder Thohr te hebben gedaan
w. Verbod om alleen achter de rijen te gaan staan
x. Verdienste van de eerste rij
De oproep tot het gebed "de Ã¨dhÃ¨n", zijn formule
Vereiste eigenschappen van de moÃ«ddin (de aankondiger)
De ieqameh, zijn formule
Twee opmerkingen
Inkorten van het gebed
-Â Voorschrift
-Â De afstand, die deze verkorting toestaat
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-Â Wanneer het inkorten te beginnen en te beÃ«indigen?
De extra gebeden op reis
-Â De gebeden samenvoegen
-Â Procedure
Het gebed van de zieke
Het gebed van de angst
-Â Wijze van uitvoering in de stad
-Â De strijd is fel en staat opdeling in groepen niet toe
-Â De vijand achtervolgend of door hem achtervolgd worden
Het vrijdaggebed
-Â Doel van dit gebed
-Â Zijn voorwaarden
-Â Verdienste van de vrijdag
-Â Op die dag moet men
-Â Voor wie is het vrijdaggebed verplicht
-Â Nodig voor het aanvaard worden
-Â Meerdere moskeeÃ«n
-Â Hoe het vrijdaggebed te verrichten
Extra gebeden: de Witr
Het gebed van de dageraad "Fajr"
-Â Tijd van uitvoering
-Â Wijze van verrichten van het "Fajr"
Gewoonlijke extra gebeden
- Extra gebeden in het algemeen
-Â Doel van deze gebeden
-Â Tijd van uitvoering van de "nÃ¨fileh"
-Â Verschillende soorten "nÃ¨fileh"
Het gebed van de behoefte
Salatoet-Tesbieh (ter verheerlijking van de glorie van Allah)
Sejdeh van dankbaarheid
Sejdeh tijdens het reciteren van de Qor'an
De twee `Ied gebeden
-Â Het tijdstip van de gebeden
-Â In acht te nemen handelingen
-Â Wijze van uitvoering van het gebed
Gebed van zons- en maansverduistering
-Â Wijze van uitvoeren
-Â Maansverduistering
Gebed om regen te vragen
-Â Definitie
-Â Tijdstip van het gebed
-Â Wijze van uitvoeren
-Â Overgeleverde formules voor dit gebed
Gebed voor de dode
-Â Verplichte handelingen voor dit gebed
-Â Wijze van uitvoering
-Â Een dode begraven zonder gebed
Enkele Soerahs
Â
Gegevens verkoper
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