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HET BELANG VAN DE SALAAT

De salaat (het gebed) is een ontmoeting tussen 
Allah Ta’aalaa (de Verhevene) en de dienaar; en 
het vertonen van de dienaar van zijn dienaarschap 
in presentie van Allah.

De salaat is na de Kalima as-Sjahaada (ge-
loofsbelijdenis) de tweede meest belangrijke pijler 
van de islam.

Allah Ta’aalaa zegt in de Edele Koran:

َلَة ِلِذْكِرى. َوأَِقِم الصَّ

“Verricht salaat voor mijn dzikr (gedenken).” 
(soera1 Taahaa, ayah2 14).

1 Soera: Hoofdstuk in de Koran.
2 Ayah: Vers in de Koran.



8

Rasoeloellah (S.A.W.)3 heeft gezegd:

َلُة ِمْعَراُج اْلُمْؤِمِن. اَلصَّ

“De salaat is de mi’raadj (hemelvaart) van de 
gelovige.”

َلِة. ِبّ ِفى الصَّ اَْقَرُب َما َيُكوُن اْلَعْبُد ِمَن الرَّ

”Het moment waarop de dienaar het dichtst 
bij Allah is, is de salaat.”

Onze Profeet heeft ook gezegd:

ِلى َمَع اهلِل َوْقٌت.

“Er is een tijd waarin ik samenkom met Allah.” 
De tijd die hier wordt genoemd, is de tijd van de 
rituele salaat.

De salaat is een aanbidding die de zonden wist. 
De ware salaat weerhoudt de moesallie (verrich-
ter van de salaat) van schaamteloosheid, onzede-
lijkheid en zonden.

3 (S.A.W.): Sallallaahoe ‘Alayhi wa Sallam. Uitdrukking 
die uit eerbied wordt gebruikt wanneer onze Profeet wordt 
genoemd. Het betekent: “Moge Allah hem zegen en vrede 
geven.”




