
Het bidden op de grond (turbah): 
 

Bidden op een steen, of een stuk klei uit de grond is voor de sjiieten iets van de sunnah, en 

daarom sterk aanbevolen, al niet verplicht.  

De soennieten zien er geen verplichting in noch een aanbeveling.  

De vraag is: “hoe komen de sjiieten erbij om op een steen, of grond te bidden in plaats van een 

kleed?” 

Het antwoord erop is: 

De Imams, die voor de sjiieten onfeilbaar zijn, hebben overgeleverd dat het moet. Bovendien, 

hebben de geleerden ook bevestigt dat het sterk aangeraden is, al niet verplicht. Maar omdat de 

soennieten niet dezelfde bronnen hanteren, behalve de koran, zal er alleen bewijs worden 

geleverd vanuit soennitische boeken, die als betrouwbaar zijn aangemerkt.  

Omdat ik alleen de arabische versie van de boeken heb, kan men de teksten zelf vertalen om 

erachter te komen of mijn vertaling wel klopt of niet (gezien mijn vertaling fouten kan bevatten). 

 

Als eerst levert Al-Bukhari het volgende: 

 
De profeet zegt hierin dat de grond (aarde) voor hem als een mesjid (een plek om erop te bidden 

is) als iets om zich ermee te reinigen. Het reinigen is bedoeld voor “tayamum”. Wat overblijft is 

het bidden op de grond. Hieruit begrijpen wij (de sjiieten) dat het toegestaan is om op de grond te 

bidden. Maar omdat de profeet in deze overlevering vijf zaken noemt die alleen voor hem zijn 

gegeven en niet aan andere profeten, moeten we deze vijf zaken als iets speciaals zien.  



En omdat het bidden op de grond (aarde) een van deze zaken is, zien wij het als iets speciaals, en 

daarom doen we het. Het kan ook gezien worden als sunnah van de profeet die gevolgd dient te 

worden.  

 

Maar men kan zeggen: begrijpen soennieten hetzelfde uit deze overlevering? 

Men kan zien op de link hieronder, dat het zeker toegestaan is om op de grond te bidden, en als 

referentie (bewijs) ervoor wordt de bovengenoemde overlevering gebruikt. 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=23440  

Dus kan men zeggen dat ook de soennieten uit deze overlevering begrijpen dat het een sunnah is 

van de profeet om op de grond te bidden.  

 

Nu kan men zeggen: het klopt dat het toegestaan is om op de grond te bidden, maar moet je dan 

een stuk met je meenemen om erop te bidden als je reist of als je ergens naar toe gaat?  

Hiervoor gaan we naar Muslim (Sahih Muslim) om te zien wat hij erover heeft geleverd: 

Muslims levert, in boek 3, (ziek scan) dat de profeet Aisha heeft bevolen om een ‘khumra’ te 

halen om erop te bidden, en een ‘khumra’ is een klein stuk om erop te bidden, gemaakt van 

planten.  

Ze was destijds op haar periode, 

en toch beval de profeet haar om 

het op te halen, en daaruit blijkt 

hoe belangrijk het is om op iets te 

bidden dat uit de grond komt, of 

grond zelf is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=23440


We gaan verder om te kijken naar een van de grote geleerden die de soennieten vaak gebruiken 

als referentie, Ibn Taymiah, die de titel Sheikh Al-Islaam heeft gekregen: 

 
‘

 
Op pagina’s 177 tot 180 begint hij te redeneren waarom iemand niet op een kleed mag bidden, en 

hij vertelt erbij het volgende: 

 

 "وأما إذا كانت التقاء الحر فهذا يستعمل إذا احتيج إليه لذلك. وإذا استغنى عنه لم يفعل"



“En als het was ter bescherming tegen hitte, dan mag het gebruikt worden wanneer het nodig is. 

Wanneer het niet meer nodig is, wordt het niet gebruikt”. 

Hier bedoelt hij dat ‘khumra’ wordt gebruikt ter bescherming tegen hitte, omdat de grond ’s 

zomers heet kan worden en daarom kun je niet zonder bescherming je voorhoofd erop leggen, 

vandaar dat een ‘khumra’ gebruikt wordt. 

 

Verder zegt hij het volgende: 

 "بل كانوا يسجدون على التراب والحصى. كما تقدم ولو كان ذلك مستحبا أو سنة لفعلوه"

“ En ze baden op grond en steen zoals ervoor is aangetoond, en als het aangeraden was [om iets 

tussen de grond en het voorhoofd te zetten] of een sunna was, dan hadden ze het wel gedaan” 

Hij geeft toe dat de profeet en de metgezellen op steen en grond baden en niets anders gebruikten 

om erop te bidden. 

 

Ook zegt hij: 

 " أن المسجد لم يكن مفروشاً بل كان تراباً وحصى"

“Dat de moskee niet bedekt was, maar was van grond (aarde) en steen” 

Wat aangeeft dat men erop bad zonder bescherming, of iets erop te leggen en dan erop te bidden. 

 

Als laatst zegt hij: 

 "مع أن الصالة على األرض سنة ثابتة بالنقل المتواتر"

“Bovendien, het bidden op grond (aarde) een vaste sunna was, die met frequentie is 

overgeleverd” 

 

Dus: het is een sunna om op aarde (grond) te bidden. 

 

 Al-Bukhari heeft een sectie gemaakt voor het bidden op je eigen kleding, ter bescherming tegen 

de hitte, wat aangeeft dat er bescherming van de aarde wordt genomen alleen in nood. En als er 

geen nood is (hitte/kou/nattigheid) dan dient men op de aarde te bidden en niets tussen het 

voorhoofd en de aarde laten komen.   

 

Bovendien heeft het bidden op grond (aarde) een filosofische aard, want men keert uiteindelijk 

naar de grond waar hij vandaan is gekomen. En bidden op aarde is een teken van nederigheid dat 

nodig is tijdens het bidden, want je bent in de presentie van Allah de allemachtige.  

 

 


