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الة	َعلَى	َحيَّ ” 	الصَّ

	“اْلفَالح	َعلَى	َحيَّ 

“O, gij mensen, haast u om het gezamenlijke gebed te vervoegen. Haast u, want dit is de 
echte en volledige succes”	

Dit is het thema van de boodschap vervat in de Oproep tot het Gebed, de formele 
oproep tot het gezamenlijke gebed in de Islam. Geen enkele andere aankondiging of 
verklaring wordt zo vaak verkondigd in de wereld. Deze Goddelijke uitnodiging is 
uitgereikt aan de volkeren van de aarde, miljarden keren per dag op verschillende 
tijdstippen. Het is een praktijk dat zal voortbestaan tot het einde der dagen. 

In de Islam zijn er per dag vijf verplichte gebeden geoffreerd door alle Moslims, mannen 
en vrouwen. Het gezamenlijke gebed wordt gehouden in een moskee en 
overeenkomstig de leer van de Islam, moet de Oproep tot het gebed gebeuren voor elk 
gebed. Het doel van de Oproep tot het gebed, dat letterlijk betekent uitspraak en 
verklaring, is voor zijn betekenis vrij vanzelfsprekend. Het is er om de Moslim wonende in 
de nabijheid van een moskee te informeren dat de tijd van het gebed nakend is en dat 
hij of zij zich ervoor moet klaarmaken. 

De Oproep tot het gebed wordt doorgaans met luide stem volbracht, soms middels het 
publiek omroepsysteem zodat het hoorbaar is voor allen, ver of dicht verblijvende in de 
buurt. Het is gerapporteerd dat De Heilige Profeet van de Islam (moge Vrede en 
Zegeningen van Allah met hem zijn) heeft gezegd dat ook een eenzame persoon in de 
woestijn de Oproep tot het gebed moet doen op een formele manier. Wie weet, kan 
iemand, die de Oproep tot het gebed heeft gehoord zich voegen tot deze persoon voor 
het gebed. Zelfs al komt er niemand, zal hij er baat bij hebben op de dag des oordeels 
wanneer de stenen, struiken en andere voorwerpen zullen getuigen in de aanwezigheid 
van Allah dat deze persoon de Eenheid en de Grootheid van de Almachtige Allah heeft 
verkondigd op dat tijdstip. 

Verschillende methodes zijn toegepast in andere religies om de volgelingen uit te 
nodigen tot hun oord van aanbidding. Sommige gebruiken trommelgeroffel, andere 
blazen trompetten en sommige luiden klokken. Tenzij iemand de betekenis begrijpt van 
dit lawaai is het nagenoeg onmogelijk de betekenis ervan te begrijpen. Hoe zijn de 
doodsklokken of het luiden van de klokken verschillend van de beltoon voor de mis? Het 
is niet mogelijk de diepe boodschap van deze uitnodiging te vatten aangezien dergelijke 
geluiden niet duidelijk zijn. Zonder de kennis van de bron van deze uitnodiging of het 



doel ervan is het voor hem of haar voor wie het bedoeld is, niet mogelijk de nodige 
voorbereidingen te treffen om klaar te zijn voor deze gelegenheid. Als zo iemand dat niet 
bewust is van de betekenis van de uitnodiging, het oord betreedt waar de gebeden 
plaatsvinden, kan er nauwelijks enige hoop zijn dat hij of zij klaar is om in volle overgave 
en toewijding het gebed te voltrekken zoals het een gebed toekomt. 

De Islam beweert de meest perfecte godsdienst te zijn voor het mensdom. De instelling 
van de Oproep tot het gebed is een ander voorbeeld om deze bewering te staven. De 
Oproep tot het gebed is een manier om de Moslims uit te nodigen tot het gezamenlijke 
gebed. De diverse zinnen van de Oproep tot het gebed zijn niet enkel vol van betekenis, 
maar voegen toe aan de doelgerichtheid van de volledige praktijk. Eenieder die een 
Moslim aanhoort tijdens de Oproep van het gebed kan op een eenvoudige manier de 
betekenis begrijpen van de woorden, op voorwaarde dat deze persoon Arabisch begrijpt 
maar ongeacht tot welke religie hij of zij behoort. De expliciete betekenissen vermengen 
zich goed met de zachte Oproep tot de gebeden. 

De allereerste woorden die de ‘مٔوذن moazzin’ (hij die de Oproep tot het gebed doet) 
uitspreekt zijn: 

 Het trekt de .(God) هللا Allah is de Grootste. Het openingswoord is (Allaho Akbar) هللا اکبر
aandacht van de luisteraars. Allah is de Schepper, de Maker en de Gever van al hetgeen 
waarvan de mens kan denken. Neen, nog beter, al datgeen dat boven zijn verbeelding 
reikt. De vermelding van de eigenschap van Grootheid trekt verder de aandacht en 
vestigt groter belang eraan. Deze zin wordt vier maal herhaald zodoende de 
openingsverklaring bekrachtigend. 

De moazzin gaat dan als volgt verder: 

 هللا إال الھ ال أن أشھد

Ik getuig dat niemand mag aanbeden worden behalve Allah, 

 هللا رسول محمد أن أشھد

Ik getuig dat Mohammed de boodschapper van Allah is, 

Dit gedeelte van de Oproep tot het gebed behandelt het kardinaal principe en geloof in 
de Islam. Islam is een prachtige combinatie van geloof en praktijk dat een mens tot 
verlossing leidt door een sterk geloof in realiteiten gevolgd door goede daden. 
Aangezien de grootste realiteit in deze wereld het bestaan van God is, is het geloof in 
één God met al Zijn Ontzaggelijke en Bekorende eigenschappen het centrale 
geloofsbeleid van de Islam. Het juiste begrip van Allah kan tot stand komen door een 
volledige gewaarwording van de verschillende attributen van Allah. 

Volgens de Islamitische overtuiging, is de Heilige Profeet van de Islam, vrede en 
zegeningen van Allah zij met hem, de grootste manifestatie van de attributen van Allah in 
dit universum. In tegenstelling tot de andere profeten van Allah, die Zijn goddelijke 



afgevaardigden zijn, is hem de unieke status gegeven van نییالنب خاتم  Khatamun Nabiyyeen 
(de beste der Profeten). 

In deze sublieme positie als de leider en meester van de profeten, geniet hij het 
leeuwendeel van goddelijke zegeningen. Zijn voorbeeld is de beste, voor zij die streven 
naar de nabijheid van God. Hij is de spirituele gids net zoals de gekende sterrenbeelden 
zijn voor zeevaarders. De Heilige Profeet (Vrede en Zegeningen zij met hem) kreeg de 
laatste en volledige openbaring van Allah in de vorm van de Heilige Koran. Door zijn 
goddelijke geïnspireerde wijsheid en kennis, zette hij de leer van de Heilige Koran uitéén 
en zette het om in de praktijk tijdens zijn heilig leven. Hem kennen is God kennen en zijn 
voetstappen volgen is essentieel voor vooruitgang op spiritueel vlak. Het geloof in de 
profeet schap van Mohammed, vrede en zegeningen zij met hem, de Heilige stichter van 
de Islam, is daarom de tweede meest belangrijke zaak voor het geloof. In zekere zin, 
dekken beide overtuigingen in Allah en de profeet schap van de Heilige Profeet de rest 
van de overtuigingen. Dit is waarom zij werden vervat in de Oproep tot het gebed, 
zodoende in een notendop, een belangrijke introductie van de Islam voor niet-moslims. 

Nadien komt het centrale thema van de Oproep tot het gebed. De moazzin zegt: 

 الصالة على حي

 الفالح على حي

“O ye people, hurry up to join the prayers, hurry up because this is the complete 
prosperity.” 

Er wordt verwacht van de mensen van zodra ze deze oproep horen, dat zij klaar staan om 
alle wereldse bedrijvigheden opzij te zetten, ongeacht hoe belangrijk die mogen zijn. 
Afstand doen van een baan houdt soms een grote opoffering van geld en tijd in. Wanneer 
een dergelijke opoffering zich voordoet, en hij of zij mentaal geweerd en tevreden is, zal 
zijn of haar toewijding en standvastigheid sterk toenemen. Dit is waarom de Oproep tot 
het gebed onmiddellijk wordt gevolgd door een geweldige getuigenis van welvaart 
zodoende de harten van de gelovigen te sterken en hen de zekerheid te geven van de 
doeltreffendheid van de gebeden. 

Het gebed is de ziel van het leven. Door het gebed, vestigt en ontwikkelt de mens 
omgang met Allah waardoor Zijn zegeningen neerdalen op hem en verlichten zijn 
duisternis en gebreken. Het gebed is de sleutel tot overvloed en eens in het bezit van 
deze sleutel, zullen de deuren tot succes op alle vlakken opengaan voor u. Dit laatste 
gedeelte van de Oproep tot het gebed biedt een mogelijk antwoord op de vraag zo vaak 
gesteld waarom een Moslim beter moet kiezen om zijn gebeden te offreren. Het 
antwoord als vorm van een eeuwige waarheid laat geen schaduw van twijfel na in de 
geest van een oprechte gelovige die beslist tevreden verder te gaan met zijn kleine 
opoffering en zonder de minste twijfel. Dit is de logische manier van uitnodiging 
aangenomen in de Islam. Het is gezegd dat in Saoedi-Arabië wanneer de Oproep tot het 



gebed weerklinkt, de winkeliers onmiddellijk hun transacties onderbreken en zich 
haasten naar de moskee zonder zich te bekommeren over hun winkels die onbewaakt 
achtergelaten worden. 

Nadat de ware boodschap overgedragen is en haar voordelen uitééngezet, wordt de 
Grootheid en Eenheid van Allah herhaald. Aan het einde van de Oproep tot het gebed, 
zegt de moazzin: 

 هللا إال إلھ ال أكبر هللا أكبر هللا

“Allah is de Grootste en ik getuig dat niemand mag aanbeden worden behalve Allah” 

Deze zin die het einde van de Oproep tot het gebed aangeeft, herinnert zowel de 
moazzin als de luisteraars eraan dat de meest glorieuze realiteit aan de oppervlak van 
deze aarde het bestaan van God is, Hij de Opperste is, de Heer van het universum is. 
Enkel Hij mag aanbeden worden en gezegend is hij die deze waarheid erkent en zijn 
leven toewijdt in volledige overgave tot Zijn geboden. 

 


