
REGELS OMTRENT DE VRIJDAGSPREEK - اإلنصات وعدم اللغو 
 

، فهل ترد عليه أم ال؟: السالم عليكمأن اإلمام عندما يخطب . ولو دخل جارك واإلمام يخطب فقعد بجوارك وقال  
وبعد الصالة خذ صاحبك وعلمه آداب الجمعة، وحذره من إضاعته لها؛ وقل له:ال ترد، وال حتى باإلشارة،   

. ومن لغا فال جمعة لهإن النبي صلى اهلل عليه وسلم قد قال: )من قال لجاره واإلمام يخطب: أنصت، فقد لغا،   

 

Tijdens de vrijdagspreek ben je STIL en BEWEEG je niet onnodig. Dit kan anders tot “ijdel gepraat” worden gerekend. Als je je 

hieraan schuldig maakt kan het zijn dat de beloning voor de vrijdagspreek je niet toekomt.  

Je handen opheffen tijdens de vrijdagspreek-dua is niet toegestaan. Je kunt in plaats daarvan met je 
wijsvinger wijzen.  (Tijdens het regengebed is het wel sunnah om je handen op te heffen.) Muslim 847 – Dawood 1104 

Als je de moskee binnenkomt terwijl de athan/vrijdagspreek bezig is, dien je direct 2 korte raka’at te 
bidden. Groet de aanwezigen niet. "Als je tegen een andere persoon op vrijdag 'luister' zegt, terwijl de imam preekt, dan heb jij je schuldig gemaakt aan 

ijdel gepraat." Er vindt dus geen groet en geen wedergroet plaats tijdens de vrijdagpreek. Bukhari - Uthaymeen 

Het is verboden om over mensen te stappen. (Meerdere meningen over; haram & makrooh) Fataawa wa Rasaa’il al-Shaykh Ibn ‘Uthaymeen 

 

Als je niest, zeg je zachtjes in jezelf “al hamdoeliAllah”. (Het is niet toegestaan voor anderen om “Yarhamuk Allah” te zeggen)  

 

Het nalaten van het vrijdagsgebed behoort tot de grote zondes. (Voor wie het verplicht is en geen excuus heeft)  Muslim 

Het zeggen van “ameen” is aanbevolen tijdens de smeekbeden. (niet gezamenlijk of hardop) Uthaymeen 

Adviezen: Verricht de grote wassing. Parfumeer jezelf en draag mooie kleding. Loop naar de moskee. 
Probeer zo vroeg mogelijk aanwezig te zijn. Reciteer surat Al-Kahf. Luister aandachtig naar de preek. 
Stoor andere mensen niet.   

 


