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Biografie van Ibn ʿĀshir 

Bronnen voor het leven van Ibn ʿĀshir 
De biografie van Ibn ʿĀshir in de sharḥ van shaykh Mayyāra, genaamd al-Durr al-Thamīn, is 
de belangrijkste primaire bron voor informatie over het leven van Ibn ʿĀshir.11 Dit vanwege 
het feit dat shaykh Mayyāra de directe en bekendste student was van Ibn ʿĀshir. Deze sharḥ 
informeert de lezer over zijn leven, docenten, werken, specialisaties, karaktereigenschappen 
en bespreekt bepaalde gebeurtenissen in zijn leven om zijn vroomheid te benadrukken. 
Verschillende latere biografische werken12 die het leven van Ibn ʿĀshir bespreken, citeren 
allemaal uit het werk van shaykh Mayyāra. De informatie die te vinden is in deze andere 
biografische werken is in grote lijnen een samenvatting of parafrasering van hetgeen dat 
shaykh Mayyāra heeft geschreven. Daadwerkelijk nieuwe informatie of bevindingen zijn 
zeldzaam en op een hand te tellen. Vanwege de erudiete reputatie die Ibn ʿĀshir inneemt in 
de islamitische wetenschappen, hebben veel biografen en geleerden gekozen om hem op te 
nemen in verschillende encyclopedieën, biografiën en hagiografieën.  

Naam en afkomst 
Zijn naam was Abū Muḥammad Sīdī ʿAbd al-Wāḥid ibn Aḥmad ibn ʿAlī ibn ʿĀshir ibn Saʿd,13 
gevolgd door de ansāb14 al-Anṣārī, al-Andalūsī en al-Fāsī. In sommige bronnen is te lezen dat 
zijn kunya15 Abū Mālik is,16 maar de bekendste is Abū Muḥammad. Een van zijn ansāb is al-
Anṣārī, omdat zijn familie oorspronkelijk behoorde tot de gelijknamige Medinese stam die 
de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص hielp, verwelkomde en onderdak aanbood toen hij emigreerde naar Medina, 
omdat hij verdreven werd uit Mekka. De twee belangrijkste stammen van de Anṣār zijn de 
Bānū Aws en de Bānū Khazraj. Deze migratie van Mekka naar Medina wordt in het Arabisch 
al-Hijra genoemd en markeert een belangrijke fase in het leven van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص. De Anṣār 
worden meerdere malen in de Qurʾān genoemd en Allāh benadrukt hun speciale status.17 
Tevens komen ze voor in verschillende Profetische tradities, waarin de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص hun status 
wederom benadrukt. 

In de loop van de geschiedenis verhuisden de voorouders van Ibn ʿ Āshir vanuit het Arabische 
schiereiland naar al-Andalus.18 Zijn aṣl 

19 wordt vanwege dit feit ook meegenomen in zijn 
naam. Wanneer de ʿĀshir familie zich precies vestigde in Andalus is onbekend, maar de 
familie was in de twaalfde eeuw al aanwezig in Andalus en het is waarschijnlijk dat de familie 
er al een aantal eeuwen woonde.20 Doordat het islamitische bewind in Andalus vanaf de 
twaalfde eeuw steeds verder afzwakte, werd het voor moslims onmogelijk om in vrijheid te 

11 Aanvullende informatie wordt ook gegeven in de werken Muʿīn al-Qārī en Dhīl Wāfiyāt. Dit laatste werk is echter 
alleen beschikbaar als manuscript in Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc nummer 2489.د en 7876. 

12 In het Arabisch: ِمِجَاَّرتلا ُُبتُك   (Kutub al-Tarājim). 
13 In het werk al-Fikr al-Sāmī, vol. 2, p.327 wordt er een extra overgrootvader genaamd Aḥmad toegevoegd en wordt 

de naam weergegeven als Abū Muḥammad Sīdī ʿAbd al-Wāḥid ibn Aḥmad ibn Aḥmad ibn ʿAlī ibn ʿĀshir ibn Saʿd. 
14 Het gedeelte van de naam waaruit afgeleid kan worden wat iemands stam, stad, land of beroep is. Enkelvoud: nisba. 
15 Bijnaam waarbij de vader of moeder de naam van de zoon of dochter aanneemt. 
16 Ibn Makhlūf, Shajara al-Nūr al-Zakiya, vol. 1, p.434. 
17 Qurʾān 9:101. 
18 De periode van 711 tot 1492, waarin grote gedeelten van Spanje islamitische heerschappij kenden. 
19 Letterlijk: oorsprong. In deze context duidt het op de familiegeschiedenis die recenter is. 
20 Voor het vroegste lid van de ʿĀshir familie in Andalus, zie Ibn al-Abbār, al-Muʿjam, pp.304-5. 
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leven in Andalus vanwege de brute vervolging die onderdeel uitmaakte van de Reconquista 
en vervolgens de Spaanse Inquisitie die Isabella I en Ferdinand II opzetten in 1478.21 Deze 
vervolging van eerst de joden en daarna de moslims werd alleen maar heftiger tegen het 
einde van de vijftiende eeuw, in het tijdperk dat bekend staat als het Emiraat van Granada. 
Deze verslechtering van omstandigheden was de directe oorzaak voor de migratie van vele 
duizenden Andalusische families naar verschillende Marokkaanse steden zoals Fez, Oujda, 
Tetouan, Rabat, Marrakech en Chefchaouen. Deze exodus duurde tot ver voorbij de tijd van 
Ibn ʿĀshir. Ibn ʿĀshir zelf werd in Fez geboren in de wijk Darb al-Ṭawīl, waar reeds 
honderden andere families uit Andalus zich al hadden gevestigd vanaf de achtste eeuw. 
Vandaar dat het laatste gedeelte van zijn naam al-Fāsī is. 
 
De Algerijnse shaykh al-Sālī (geb. 1929) vermeldt een verhaal dat de oorsprong van de naam 
van deze familie te danken was aan het feit dat een van de grootmoeders uit deze familie 
geboorte gaf aan een tienling en zodoende haar kinderen deze naam kregen.22 De oorsprong 
van de naam ʿĀshir en de familie ligt echter waarschijnlijk in het dorp Áger in de Spaanse 
provincie Lérida, in het noorden van Spanje.23 De hedendaagse afstammelingen van de ʿĀshir 
familie die in Spanje zijn achtergebleven zijn nog steeds te herkennen aan de achternaam 
Ager, Axer of Ageretta. Een gedeelte van de ʿĀshir familie vestigde zich vervolgens in het 
zuiden van Spanje. Daarna verhuisde een gedeelte van de familie naar Jimena de la Frontera. 
In dit Spaanse dorp werd Abū ʿAbbās Aḥmad ibn Muḥammad ibn ʿUmar ibn Muḥammad ibn 
ʿĀshir ibn ʿAbd al-Raḥmān (g. 1363), een van zijn overgrootouders, geboren.24 Deze 
overgrootvader was een bekende geleerde, kopiist van boeken25 en doceerde enige tijd de 
Qurʾān in Algeciras. Na een voorspelling van zijn docent Abū Sirḥān al-Ablah ging hij op 
bedevaart en bij terugkeer vestigde hij zich bij zijn zus in Meknes en uiteindelijk in Salé, 
Marokko, waar hij een student werd van Abū ʿAbd Allah Muḥammad al-Yāburī.26 Hij werd 
een bekende binnen de kringen van geleerden en intellectuelen en in 1356 zocht zelfs sultan 
Abū ʿInān Fāris (g. 1358) zijn advies. Hij had veel studenten en een van zijn bekendste 
studenten was de Andalusische dichter uit Ronda, genaamd Ibn ʿAbbād al-Rundī, die een 
bekende sharḥ had op de Ḥikam. Dit familielid van Ibn ʿĀshir ligt tot de dag van vandaag 
begraven in Salé. De ʿĀshir familie vestigde zich vooral in Marokkaanse steden zoals Rabat,27 
Tetouan,28 Meknes en Fez,29 maar een gedeelte van de familie verhuisde ook naar Algerije, in 
het bijzonder Tlemcen, en naar Tunesië. Een ander bekend familielid was Maḥammad ibn 
ʿĀshūr30 (g. 1698), geboren in Salé, wiens vader Muḥammad Ṭāhir ibn ʿĀshūr in 1620 uit 
Andalus migreerde vanwege de Reconquista. Dit familielid verhuisde op dertigjarige leeftijd 
na zijn bedevaart rond 1650 naar Tunesië. Een bekende afstammeling van deze tak van de 

 
21  Voor een bijzonder goed overzicht van deze periode zie Blood and Faith The Purging of Muslim Spain geschreven 

door Matthew Carr. 
22  In het Arabische betekent ʿĀshir ( ُِرشاَع ) een tiende. Zie: al-Sālī, al-Fawz al-Mubīn, p.28. 
23  Ḥakīm, Kashāf Asmāʾ ʿĀʾilāt Tiṭwān, p.111 en Ḥajjī, Maʿlama al-Maghrib, p.5835. 
24  Zie al-Ḥāfī’s Tuḥfa al-Zāʾir, pp.31-4 en al-Ḥaḍramī, al-Salsal al-ʿAdhab. Zie ook: Ḥajjī, Maʿlama al-Maghrib, 

pp.5835-5837 voor zijn biografie. 
25  Zo kopieerde hij de Riʿāya, de ʿUmda en de Iḥyāʾ.  
26  Cornel, Realm of the Saint, p.142.  
27  al-Kattānī, Zahr al-Ās fī Biyutāt Ahl Fās, vol. 2, p.10. 
28  Ḥakīm, Kashāf Asmāʾ ʿĀʾilāt Tiṭwān, p.111 en Dawd, ʿĀʾilāt Tiṭwān, vol. 3, p.5. 
29  In 1350 kwam de familie aan in Fez. Zie: al-Katani, al-Inbiʿāth, p.390. 
30  ʿĀshūr is een verbastering van ʿĀshir. 
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familie was Shaykh al-Islām al-Ṭāhir ibn ʿĀshūr.31 Ibn ʿĀshir kwam uit een prominente 
familie van veel geleerden en velen waren bekende individuen in de Marokkaanse en Noord-
Afrikaanse samenleving. Een van zijn familieleden was bijvoorbeeld een bekende zakenman 
in Fez genaamd al-Ḥāj ʿAbd al-Wāḥid ibn al-Ḥāj al-Ṭayyib (g. 1746)32 en een ander familielid, 
Ibn ʿĀshir Abū Ḥafṣ, was getrouwd met de zus van de bekende sultan Yaʿqūb al-Manṣūr (g. 
1199).33 Een familielid genaamd Aḥmad ibn ʿAbd al-ʿAzīz ibn ʿĀshir schreef een boek over de 
verschillende recitatievormen van de Qurʾān genaamd al-Inṣāf li Qiraʾāt al-Aʾimma al-Sabʿa. 
ʿĀshir al-Ḥāj Muḥammad ibn ʿAbd al-Raḥmān (g. 1788) werd zelfs door sultan Muḥammad 
ibn ʿAbd Allāh in 1766 aangewezen als gouverneur van Tetouan en omgeving. Zijn 
heerschappij over deze regio duurde tot het begin van de 18e eeuw.34 Andere bekende 
familieleden waren Ibn ʿĀshir al-Nūnī en Ibn ʿĀshir al-Ḥaddād al-Khamlīshī (g. 1908). 

Specialisatie, boeken en docenten 
Ibn ʿĀshir (1582 – 1631)35 was een geleerde die meerdere disciplines uitstekend beheerste en 
uiteindelijk de leeftijd van vijftig jaar bereikte.36 Hij begon pas boeken te schrijven na zijn 
formele studieperiode en het is spectaculair dat hij zoveel kon schrijven in een relatief korte 
tijd. Hij was een specialist in de logica, wiskunde, geneeskunde, exegese, retoriek, poëzie en 
astronomie. Doordat Fez het centrum was, en nog steeds is, van traditionele kennis in 
Marokko, kon Ibn ʿĀshir bij grote geleerden studeren. Fez vervulde altijd al de functie als 
stad van geleerden en dit werd vele malen groter vanwege de Reconquista in Spanje, waarbij 
moslims werden vervolgd en verjaagd. Veel islamitische geleerden uit Andalus, vooral 
tijdens de elfde en twaalfde eeuw,37 vonden onderdak in Fez. Tot de dag van vandaag zijn er 
in veel Marokkaanse steden wijken met de naam Ḥay al-Andalusiyīn, dat zich laat vertalen 
als ‘Wijk van de Andalusiërs’. Zo ook in Fez, waar tevens een moskee aanwezig is met de 
naam Masjid al-Andalusiyīn. Deze moskee werd gebouwd door migranten uit Cordoba in de 
negende eeuw. De islamitische kennis die beschikbaar was in Andalus en Marokko, kwam 
samen in Fez en Ibn ʿĀshir was een product van deze omstandigheden. De werken die Ibn 
ʿĀshir schreef waren een weerspiegeling van zijn tijd en omgeving. 

Ibn ʿĀshir was in eerste instantie een specialist en autoriteit in de qiraʾāt.38 Met betrekking 
tot deze discipline schreef hij twee boeken. Een met de naam Tanbīh al-Khallān ʿAlā al-Iʿlān 
bi Takmīl Mawrid al-Ẓamʾān en het andere werk is een uitleg met de naam Fatḥ al-Mannān 
bi Sharḥ Mawrid al-Ẓamʾān fī ʿIlm Rasm Aḥruf al-Qurʾān. Deze twee werken, allebei 
gebaseerd op het gedicht van Imam al-Kharrāz (g. 1318), behandelden de orthografie van zes 
van de zeven kanonieke Qurʾān recitaties, afgezien van die van Imam Nāfiʿ,39 omdat deze 

31 Zie: al-Khawja, Shaykh al-Islām al-Ṭāhir Ibn ʿĀshūr, vol. 1, pp.153-4. 
32 al-Kattānī, Zahr al-Ās fī Biyutāt Ahl Fās, vol. 2, p.10. 
33 Baṣīr, al-Faqīh ʿAbd al-Wāḥid Ibn ʿĀshir wa Āthāruhu al-Fiqhiya, p.71. 
34 Dawd, ʿĀʾilāt Tiṭwān, vol. 1, p.5. 
35 In de islamitische jaartelling: ـه 1042 – 990. 
36 Andere geleerden die rond deze leeftijd stierven, waren Imam Muslim, Imam al-Ghazālī en Imam al-Nawāwī. 
37 Zie: Cornel, Realm of the Saint, p.12. 
38 De wetenschap van de Qurʾān recitaties. Dit feit werd ook benadrukt door shaykh Gannūn. Zie: Gannūn, al-Nubūgh 

al-Maghribī, p.316.  
39 De riwayāt van Imam Nāfiʿ zijn die van: ʿUthmān ibn Saʿīd Warsh, ʿĪsa ibn Minā Qālūn, Ibn Abī Kathīr al-Anṣārī en 

Musayab al-Madanī. Ibn Juzay schreef een nuttig boek over de verschillende recitatievormen, genaamd Uṣūl al-Qurāʾ 
en liet de recitatie van Imam Nāfiʿ weg. 
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Introductie van het gedicht 

ِميِحَّرلا ِنمْحَّرلا ِهللا ِِْهلالج لج
In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle 

ـــــساِب اًئدـــــتبم ِرــشاع نــب دــحاوْلا دــبع ُلوــُقي1. هـــــلِإلا ِم داـــــَقْلاِر

Vertaling: ‘Abd al-Wāḥid ibn ‘Āshir zegt, beginnend met de naam van Allāh (de 
Enige God), de Almachtige. 

Ibn ʿĀshir begint met het noemen van zijn eigen naam: aanbidder van de Enige, zoon van 
ʿĀshir. De ب in het woord ( ُْنب ) heeft hier een sukūn en het woord is zonder de alif geschreven. 
Dit is grammaticaal correct, want als dit woord tussen twee eigennaamsvormen staat, dan 
hoeft deze alif.140 niet geschreven te worden.141 Hij noemt zijn eigen naam vanwege het feit 
dat het volgens de islamitische jurisprudentie verplicht is om te weten wie een tekst 
geschreven heeft. Teksten van wie de auteur onbekend is, worden niet geaccepteerd in de 
islamitische wetenschappen.142 Imam al-Qarāfī (g. 1285) weidde hierover uit en zei dat het 
niet toegestaan is om uit nieuwe, vreemde, onbekende, ongebruikte of gebrekkige boeken 
kennis te nemen of oordelen te vellen.143 Doordat Ibn ʿĀshir zijn naam noemt, is het meteen 
duidelijk wie het werk heeft geschreven. Aan de hand hiervan kan ook worden nagegaan wie 
zijn docenten zijn en wat zijn bekwaamheid is. 

Vervolgens gaat Ibn ʿĀshir verder met het noemen van de naam van Allāh, zoals de Profeet 
 heeft aangeraden.144 Elke handeling die niet begint met de basmala145 bezit namelijk weinig ملسو هيلع هللا ىلص
zegeningen. Ibn ʿĀshir gebruikt hier bewust de naam al-Qādir. Dit betekent ‘de Almachtige’ 
en dit heeft de betekenis van ‘Hij die in staat is alles te doen’. Deze naam van de Schepper is 
gekozen omdat hij een raakvlak heeft met het onderwerp. Namelijk dat de Schepper in staat 
is alles te doen, zo ook dit werk begrijpelijk te maken voor de lezer, zoals Ibn ʿĀshir later ook 
vraagt. 

Ondanks dat Fez in de 12e eeuw al beschikte over een papierindustrie, importeerde Marokko 
vanaf de 15e eeuw papier uit Europa.146 Het importeren was relatief duur en boeken waren 
waardevol. Meestal was er maar een aantal manuscripten van een bepaald werk beschikbaar. 
Als het manuscript verspreid moest worden, of herschreven vanwege beschadigingen, werd 
dit gedaan door een kopiist. Als de auteur zijn naam aan het begin schreef, kon hij verzekeren 
dat zijn werk niet snel werd geplagieerd en correct door de kopiist werd overgeschreven. Het 

140 De Arabische grammaticale term hiervoor is: ِلْصَولا ُِفَلأ   (Alif al-Waṣl). 
141 Zie ook: al-Wazzānī, al-Nashr al-Ṭayyib, vol. 1, p.82. 
142 Een voorbeeld van een interessante uitzondering hierop is het gedicht al-Bayqūniya. De schrijver daarvan was 

onbekend, maar toch werd de tekst geaccepteerd vanwege de correcte inhoud ervan. 
143 al-Qarāfī, al-Iḥkām, pp.244-5. Zie ook: Zarrūq, al-Muqaddima al-Qurṭubīya bi Sharḥ Zarrūq, p.95 en bayt 93 van het 

gedicht Būṭlayḥiya. 
144 Zie overzicht overleveringen: #2. 
145 Het zeggen van bismillāh. 
146 Bloom, Paper before Print: The History and Impact of Paper in the Islamic World, p.86. 
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 ِِققووُُببْْسسََممْْللااََوو  ِِممووُُممْْأأََممْْللاا  ُُممااََككْْححََأأ
Regelgeving voor de volger en laatkomer 

 

 َالــخ عــبتي ماــمِإلا يدــتْقمْلاو 172
  

 يِزداـــة دـــَق حتـــَقِّق عنهعا اـــدـــَال 
 

Vertaling: En de volgeling volgt de imam, behalve in een toevoeging waarvan hij 
zeker is, die laat hij. 

 
Ibn ʿĀshir behandelt nu de regelgeving voor de persoon die de imam volgt tijdens het gebed 
wanneer deze te laat komt. De persoon die de imam volgt tijdens het gebed, behoort de imam 
altijd te volgen tijdens het gebed, behalve in hetgeen de imam toevoegt ( ٍَةدَایِز ) aan het gebed, 
zoals een extra rakʿa. Wanneer de maʾmūm er zeker van is dat de imam zaken heeft 
toegevoegd tijdens het gebed, dan moet de maʾmūm deze toevoeging van de imam negeren. 
De maʾmūm volgt hem dan niet en roept Subḥān Allāh om de imam hierop te attenderen. 
Het wordt afgeraden in de Maliki wetsschool voor de vrouw om te klappen om de fout aan 
te geven. De vrouw dient net als de man Subḥān Allāh te zeggen.723 Als de imam nog steeds 
niet doorheeft wat de fout is, dan wordt de fout verbaal toegelicht. Als de maʾmūm twijfelt 
of de imam zaken heeft toegevoegd aan het gebed, dan is het volgen van de imam verplicht. 
 

 ْلخدو اروَف قوبسمْلا مرحَأو 173
 

 معـــ مِإلايَك ِماـــمَفعْلا َناـــَك اـــمْلـــ 
 

Vertaling: De laatkomer verricht de Takbīra al-Iḥrām onmiddellijk en treedt 
binnen met de imam, ongeacht wat de handeling is. 

 
De Takbīra al-Iḥrām wordt staand uitgesproken wanneer iemand laat arriveert724 bij het 
gezamenlijke gebed in de moskee. Dit dient meteen gedaan te worden. Als de imam zich in 
de rukūʿ positie bevindt, dan is het niet toegestaan om te wachten tot de imam weer volledig 
rechtop staat. De masbūq dient dan het gebed binnen te treden en de positie aan te nemen 
van de imam, ongeacht welke handeling de imam aan het uitvoeren is op dat moment. 
 

ـــس ْنِإ ارـــبَكم 174 دِجاوَأ ا ركاعاـــ 
 

 هاـــــَفْلَأ ف َالج يــــــــــسْل ة وتباعاـــــ 
 

Vertaling: En een takbīr als hij de imam in de prosternatie of vooroverbuiging 
vindt, maar niet als hij de imam zittend treft en dan volgt hij de imam. 

 
De masbūq dient vervolgens een extra takbīr uit te spreken na de Takbīra al-Iḥrām als de 
imam zich in de prosternatie of buiging bevindt. De extra takbīr wordt niet uitgesproken als 

 
723  Zoals Sīdī Khalīl in de Mukhtaṣar zei: De tasbīḥ [is toegestaan voor] een man of een vrouw in noodzakelijke gevallen 

en de vrouw klapt niet ( َنْقِّفَُصي َالَو  ٍةَروَُِرضل  ٍَةأَرْما  َْوأ  ٍلُجَر  ِحيِبَْستَو  ). Zie ook: al-Ubbī, Ikmāl Ikmāl al-Muʿlim, vol. 2, p.313 en al-Ḥaṭṭāb, 
Mawāhib al-Jalīl, vol. 2, p.289. 

724  In het Arabisch: ُقوُبْسَْملا  (al-Masbūq). 
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de imam zittende bezig is met de tashahhud of nog staande is (al-Qiyām).725 Vervolgens moet 
de masbūq dezelfde positie aannemen als de imam en de imam volgen ( اََعبَاتَو )726 tot aan het 
einde van het gebed. 

ـــس ْنِإ 175 مَّل مِإلاماـــ ماـــَق ـــضاَق ياوْقَأهـــــَلا وففْلا يـــــعب ِلاـــــيِنااـــــ

Vertaling: En als de imam de begroeting doet, staat hij op en haalt hij de recitaties 
in en in de handelingen bouwt hij verder op. 

Wanneer de vredesgroet is gegeven door de imam, dan staat de masbūq op om datgene te 
bidden wat nog niet gebeden is. Tevens is het inhalen van de gemiste recitaties verplicht. 
Wat betreft de bewegingen van het gebed, bouwt de masbūq verder op wat met de imam is 
meegebeden.  

Als de masbūq bijvoorbeeld aansluit tijdens de laatste rakʿa van het ʿishāʾ gebed, dan is dit 
voor de masbūq de eerste rakʿa. Na de taslīm staat de masbūq op en begint de masbūq aan de 
tweede rakʿa waarin al-Fātiḥa en iets anders uit de Qurʾān wordt gereciteerd. Dit omdat de 
masbūq niets heeft verricht voor wat betreft de recitaties en dit moet inhalen. Vervolgens 
gaat de masbūq zitten voor de tashahhud, dit omdat de masbūq voortbouwt op de fysieke 
handelingen van het gebed. Daarna staat de masbūq op om aan de derde rakʿa te beginnen, 
waar al-Fātiḥa en iets anders uit de Qurʾān wordt gereciteerd. Nu heeft de masbūq allebei de 
recitaties ingehaald. In de vierde rakʿa wordt alleen al-Fātiḥa stil gereciteerd en vervolgens 
de tashahhud gevolgd door de taslīm. 

ْلمتحا كاَذ ْذِإ وهسلاو ةعْكر نمْلــَقَأ وَأ اعْفــش َلــصح ْنِإ رــبَك 176

Vertaling: 
Hij staat op met de takbīr als hij een tweevoud heeft meegebeden of 
minder dan één gebedseenheid en eenieder is verantwoordelijk voor 
zijn vergeetachtigheid. 

De takbīr na de salām van de masbūq is afhankelijk van hoeveel rakaʿāt samen zijn verricht 
tijdens het gemeenschappelijk gebed. Wanneer de masbūq twee rakaʿāt meedoet, dan spreekt 
de masbūq de takbīr uit. Een voorbeeld hiervan is wanneer de masbūq tijdens het ʿaṣr gebed 
de derde en vierde rakʿa heeft meegedaan. In dit geval moet de masbūq de takbīr uitspreken 
na het opstaan en nadat de imam de taslīm heeft uitgesproken. In het geval van het maghrib 
gebed, wanneer de masbūq in de tweede rakʿa van de imam aansluit moet er ook een takbīr 
uitgesproken worden na het opstaan en nadat de imam de taslīm heeft uitgesproken. 
Vervolgens, als de masbūq minder dan één rakʿa meedoet, dan spreekt de masbūq de takbīr 
ook uit. Als de masbūq drie rakaʿāt meedoet, dan wordt de takbīr niet uitgesproken. De 
masbūq hoeft de qunūt smeekbede niet opnieuw te doen als deze wordt gemist. 

725 al-ʿAmrāwī, al-Mubīn, p.298. 
726 Deze laatste alif in dit woord heet Alif al-Iṭlāq en deze wordt toegevoegd in de poëzie zodat de eindrijm behouden 

blijft. 




