3

(ً حدا
َ َأ

20:سو َرةٌ ال ِجن
ُ
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
In naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige

Inleiding
Alle lof komt toe aan Allah, we prijzen Hem en zoeken Zijn hulp en
smeken Hem om vergiffenis. We zoeken onze toevlucht bij Allah
tegen het kwaad van onze zielen en tegen onze slechte daden.
Degene die geleid wordt door Allah, kan niet op een dwaalspoor
worden gebracht en degene die op een dwaalspoor is gebracht, zal
niemand en niets vinden om hem te leiden.
Ik getuig dat er geen god is naast Allah, de Enige Die geen partners
heeft, en ik getuig dat Mohammed
boodschapper is.

ε

1

Zijn dienaar en

Voorts, in dit boekje staan een paar belangrijke vragen over de
islamitische geloofsleer (‘Aqiedah) die ik beantwoord heb met
vermelding van het bewijs uit de Qor-aan en authentieke
Ah’adieth2 zodat de lezer gerust gesteld kan worden op de
correctheid van de antwoorden. Want het dogma van tawh’ied,
ofwel het monotheïsme, is het fundament van het geluk van de
mens in deze wereld en in het hiernamaals. Het boek heeft vele
goede reacties gehad van lezers en is vertaald in vele talen. In
deze druk heb ik nieuwe belangrijke vragen toegevoegd die van
belang zijn voor de moslims in deze tijd.
Ik vraag Allah om de moslims baat te geven bij dit werk en het
uitsluitend omwille van Zijn zaak te maken.
Mohammed Ibn Djamiel Zienoe

1

Deze Arabische tekst wordt als volgt uitgesproken: “Salla llaahoe ‘alayhie wa
sallam”, wat min of meer betekent; “De vredesgroeten en zegeningen van Allah
zijn met hem.” Dit wordt gezegd na het noemen van de de profeet ε.
2

Ah’adieth: overleveringen van de boodschapper van Allah ε.
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De pilaren van de Islaam
Vraag 1: De engel Gabriël vroeg: “O Mohammed, vertel me over
de Islaam!”
Antwoord 1: De boodschapper van Allah ε antwoordde: Islaam is;
1. Getuigen dat er geen god is dan Allah: niemand heeft het
recht om aanbeden te worden in de hemelen en op
aarde dan Allah.
2. En dat Mohammed Zijn boodschapper is: het is verplicht om
de boodschapper van Allah
hij ons doorgegeven heeft.

ε

te gehoorzamen in hetgeen wat

3. Het verrichten van Salaat 3: het zo correct mogelijk uitvoeren
van het gebed met alle zuilen, eisen en verplichtingen ervan,
met oprechtheid en nederigheid.
4. Het betalen van Zakaat: de bezitters van het vastgestelde
vermogen ter waarde van ongeveer 85 gram goud en wat
daaraan gelijkwaardig is in valuta. Men dient er 2,5 % van uit te
geven als Zakaat, nadat er een volledige islamitisch jaar
verstreken is. Wat betreft andere zaken dan het geld, deze
hebben een vastgestelde waarde. De toereikendheid van
Zakaat voor b.v. brons is 595 gram of wat daaraan
gelijkwaardig is.
5. Het vasten in de maand Ramadaan: zich weerhouden van
eten, drinken, geslachtsgemeenschap en andere zaken die het
vasten
verbreken, tussen
zonsopgang
(Al-Fadjr) en
zonsondergang (Al-Maghreb) vanuit een zuivere intentie.
6. Het bezoeken van het huis (Al-H’adj, bedevaart), mits men
daar toe in staat is. 4
3

Salaat: het gebed.

10

4

Overgeleverd door Moesliem.
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De pilaren van het geloof.
Vraag 1: Gabriël vroeg: “Vertel me over Imaan (Geloof)?”
Antwoord 1: De boodschapper ε antwoordde: Al-Imaan is;
1. Het geloof in Allah: het geloven dat Hij de Schepper is en dat
alleen Hij het recht heeft om aanbeden te worden. Hij heeft
Namen en Eigenschappen die aan Hem toebehoren: “…niets is
aan Hem gelijk. En Hij is de Alhorende, de Alziende.” 5

(صي ُر
َ )لَي
ِ َْس َك ِم ْثلِ ِه َش ْي ٌء َوھُ َو ال ﱠس ِمي ُع الب

2. Zijn Engelen: schepselen geschapen uit licht, onzichtbaar voor
ons. Zij voeren alle taken uit die opgedragen zijn door Allah.

3. Zijn Boeken: de Torah, het Evangelie, de Psalmen en de Qoraan, de beste der boeken en het Boek dat, in zijn volledigheid,
de eerdere boeken afgeschaft heeft.
4. Zijn Boodschappers: de eerste was Noah

υ
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en de laatste was

Mohammed ε.
5. De Laatste dag: de dag van de verrekening wanneer de
mensen worden beoordeeld naar de daden die zij verricht
hebben.
6. En het geloof in de lotbestemming (Al-Qadar) van Allah,
zowel het goede als het slechte daarvan: het tevreden zijn
met het lot dat Allah voor ons bepaald heeft, hoewel men
middelen en voorzorgsmaatregelen dient te nemen om het
gewenste doel te bereiken. 7

5

Soerat As-Shoera (42), aayah 11.
Deze Arabische tekst wordt als volgt uitgesproken: “‘alayhie ssallam”, wat min
of meer betekent; “De vredesgroeten van Allah zijn met hem.”
7
Overgeleverd door Moesliem.
6
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De betekenis van Islaam en imaan.
Vraag 1: Wat is Islaam?
Antwoord 1: Islaam is de totale overgave aan Allah door Hem
alleen te aanbidden en het monotheïsme te erkennen. En Hem
dienstbaar te zijn in gehoorzaamheid en afstand te nemen van
afgoderij. Allah de Verhevene zegt: “Welzeker! Wie zich volledig
in overgave wendt tot Allah en die een weldoener is, voor hem
is zijn beloning bij zijn Heer. Geen vrees zal over hem komen
en zij zullen niet treuren.” 8

ٌ  َوھُ َو ُمحْ ِس ٌن فَلَهُ أَجْ ُرهُ ِع ْن َد َر ﱢب ِه َوال َخ ْو7
ف َعلَ ْي ِھ ْم
ِ )بَلَى َم ْن أَ ْسلَ َم َوجْ ھَهُ ِ ﱠ
( ون
َ َُوال ھُ ْم يَحْ َزن
En de profeet ε heeft gezegd: “De Islaam is het getuigen dat er

geen god is dan Allah en dat Mohammed de boodschapper van Allah
is, het verrichten van het gebed, het betalen van de Zakaat, het
vasten in (de maand) Ramadaan en het verrichten van de
bedevaart naar het Huis (in Makkah) mits je daar de middelen voor
hebt.” 9

 و تؤتي، و تقيم الصالة، "اإلسالم أن تشھد أن ال إله إال ﷲ و أن محمدا رسول ﷲ:ε قال
" و تحج البيت إن استطعت إليه سبيال،الزكاة و تصوم رمضان
Vraag 2: Wat is imaan?
Antwoord 2: Al-imaan is; geloven met het hart, spreken met de
tong en praktiseren met de lichaamsdelen. Allah de Verhevene
zegt: “De bedoeïenen zeggen: “Wij geloven.” Zeg (tegen hen O
Mohammed): “Jullie geloven (nog) niet,” maar zeg (dat zij
zeggen): “Wij hebben ons overgegeven,” want het geloof is
jullie harten nog niet binnengegaan.” 10

ْ َ)قَال
ُ اإلي َم
ان
ِ ْت األَ ْع َرابُ آ َمنﱠا قُلْ لَ ْم تُ ْؤ ِمنُوا َو َل ِك ْن قُولُوا أَ ْس َل ْمنَا َولَ ﱠما يَ ْد ُخل
(فِي قُلُوبِ ُك ْم

8

Soerat Al-Baqarah (2), aayah 112.
Overgeleverd door Moesliem.
10
Soerat Al-H’oedjoeraat (49), aayah 14.
9
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En hij ε zegt: “Al-imaan is het geloven in Allah, Zijn Engelen, Zijn
Boeken, Zijn boodschappers, de Laatste Dag en geloven in de
lotbestemming (Al-Qadar), zowel het goede als het slechte
daarvan.” 11

 و تؤمن، و اليوم اآلخر، و رسله، و كتبه، و مالئكته،M "اإليمان أن تؤمن با:ε قال
".بالقدر خيره و شره
Al-H’assan Al-Basrie heeft gezegd: “Al-imaan is geen wens of
versiering, het is het diepe geloof dat is verankerd in het hart en
tot uiting wordt gebracht in de daden.”
Vraag 3: Wie is jouw Heer (Rabb)?
Antwoord 3: Mijn Heer is Degene die mij geschapen heeft en mij
opgevoed heeft en alle schepselen verrijkt heeft met Zijn gunsten.
Hij is Degene die ik aanbid, ik aanbid niemand naast Hem. Allah de
Verhevene zegt: “Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.” 12

(ين
َ ِ َربﱢ ْال َعالَ ِم7) ْال َح ْم ُد ِ ﱠ

Vraag 4: Wat is jouw religie?
Antwoord 4: Mijn religie is de Islaam en is datgene wat in het Boek
en de Soennah terug te vinden is over aanbidding en
gehoorzaamheid aan Allah. Allah de Verhevene zegt: “Voorwaar,
de (enige) Godsdienst bij Allah is de Islaam.” 13
Vraag 5: Wie is jouw profeet?

ين ِع ْن َد ﱠ
(اإلسْالم
َ )إِ ﱠن ال ﱢد
ِ ِﷲ

Antwoord 5: Mijn profeet is Mohammed ε. Hij is Mohammed Ibn
‘Abdiellah ibn ‘Abdoe l-moettalieb Ibn Haashiem. Hij is in Makkah
geboren, zijn moeder is Aamienah bientoe Wahb. Hij is een profeet
en boodschapper voor de gehele mensheid.

11
12
13

Overgeleverd door Moesliem.
Soerat Al-Faatih’ah (1), aayah 2.
Soerat Aal-‘imraan (3), aayah 19.
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Allah de Verhevene zegt: “Zeg: “O mensen, voorwaar,
ik ben de boodschapper van Allah voor jullie allen.” 14

)قُلْ يَا أَ ﱡيھَا النﱠاسُ إِ ﱢني َرسُو ُل ﱠ
(ًﷲِ إِلَ ْي ُك ْم َج ِميعا

Hij is de laatste der profeten, na hem zal er geen enkele profeet
of boodschapper komen. Allah de Verhevene zegt: “Mohammed is
niet de vader van één van jullie mannen, maar hij is de
boodschapper van Allah, de laatste van de profeten.” 15

ان ُم َح ﱠم ٌد أَبَا أَ َح ٍد ِم ْن ِر َجالِ ُك ْم َولَ ِك ْن َرسُو َل ﱠ
(ﱢين
َ ﷲِ َو َخاتَ َم النﱠبِي
َ ) َما َك

Hij werd een profeet toen het volgende aan hem geopenbaard
werd, Allah de Verhevene zegt: “Lees voor! In de naam van jouw
Heer, Die heeft geschapen.” 16

(ق
َ َك الﱠ ِذي َخل
َ )ا ْق َر ْأ بِاس ِْم َربﱢ

En hij werd een boodschapper toen het volgende aan hem
geopenbaard werd, Allah de Verhevene zegt: “O jij ommantelde
 Sta op en waarschuw.” 17

( ْ)يَا أَ ﱡيھَا ْال ُم ﱠد ﱢث ُر  قُ ْم فَأَن ِذر

Aan hem werd de openbaring neergezonden toen hij veertig jaar
was, 13 jaar nadat de openbaring naar hem gezonden werd,
migreerde hij naar Madinah. Hij verbleef tien jaar in Madinah en
overleed daar op een leeftijd van 63 jaar. Het eerste waar de
boodschapper van Allah ε naar uitnodigde was tawh’ied (eenheid
van Allah), d.w.z het geloven in “laa ielaaha iella Allah (er is geen
god dan Allah): [niets en niemand mag aanbeden worden, behalve
Allah].

14
15
16
17

Soerat Al-A’raaf (7), aayah 158.
Soerat Al-Ah’zaab (33), aayah 40.
Soerat Al-‘Alaq (96), aayah 1.
Soerat Al-Moeddatthier (74), aayah 1-2.
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Zijn Heer beval hem om mensen uit te nodigen alleen Allah te
aanbidden. Zonder smeekbedes te richten aan anderen dan Allah,
zoals de ongelovigen in die tijd gewoon waren te doen.

Zijn heer zei tegen hem: “Zeg: “Ik roep alleen mijn Heer aan en
ik ken Hem in niets deelgenoten toe.” 18
De boodschapper van Allah
aanbidding.” 19

ُ )قُلْ إِنﱠ َما أَ ْد ُعو َربﱢي َوال أُ ْش ِر
(ًك بِ ِه أَ َحدا
ε heeft gezegd: “Smeekbede is
". "الدعاء ھو العبادة:ε قال

Een moslim dient smeekbedes alleen aan Allah de Enige te richten.
Hij mag niemand naast Allah smeken, ook geen profeet of een
vroom persoon, omdat alleen Allah in staat is alle wensen te
vervullen en zondes te vergeven, terwijl overledenen en anderen
hier niet toe in staat zijn. Allah de Verhevene zegt: “En degenen
die zij naast Allah aanroepen scheppen niets, want zij zijn (zelf)
geschapen.  Doden zijn zij zonder te leven. En zij weten niet
wanneer zij worden opgewekt.” 20

ون ﱠ
ٌ ون  أَ ْم َو
ات َغ ْي ُر
َ ُون َشيْئا ً َوھُ ْم ي ُْخلَق
َ ُﷲِ ال يَ ْخلُق
َ ين يَ ْد ُع
َ ) َوالﱠ ِذ
ِ ون ِم ْن ُد
(ون
َ ُﱠان يُ ْب َعث
َ ُون أَي
َ أَحْ يَا ٍء َو َما يَ ْش ُعر

18

Soerat Al-Djinn (72), aayah 20.
Overgeleverd door At-tiermiedhie, hij heeft deze H’adieth als goed en
authentiek gewalificeerd.
20
Soerat An-nah’l (16), aayah 20-21.
19

16

Vraag 6: Hoe denk je over de wederopstanding en hoe over het
ontkennen hiervan?
Antwoord 6: Het is verplicht te geloven in de wederopstanding.
Wie oprecht in Allah gelooft, kan dit niet ontkennen. Allah heeft
alle schepselen uit het niets geschapen en is als Enige ook weer in
staat deze schepselen weer tot leven te brengen.
Ontkenning van de laatste dag en de wederopstanding leidt naar
ongeloof en de ongelovige zal eeuwig moeten verblijven in het
Hellevuur.
Allah de Verhevene zegt hierover: “En hij geeft Ons een
voorbeeld, terwijl hij vergeet hoe hij zelf geschapen is. Hij zei:
“Wie doet de beenderen tot leven komen, terwijl ze gruis
zijn?”  Zeg: “Hij Die ze de eerste keer heeft doen ontstaan,
Die zal ze doen leven. En Hij is de Kenner van de gehele
schepping.” 21

ْقُل



َ ب لَنَا َمثَالً َونَ ِس َي َخ ْلقَهُ قَا َل َم ْن يُحْ ِي ْال ِع
ظا َم َو ِھ َي َر ِمي ٌم
َ ض َر
َ ) َو
(ق َعلِي ٌم
ٍ يُحْ ِييھَا الﱠ ِذي أَن َشأَھَا أَ ﱠو َل َم ﱠر ٍة َوھُ َو بِ ُكلﱢ َخ ْل

Vraag 7: Wat zijn de tekenen van een goed einde voor een
overledene?
Antwoord 7: Er zijn veel tekenen waaraan je kunt zien of iemand
op een goede manier is gestorven. Als je een teken waarneemt, is
dat een hele goede zaak voor de ziel van de overledene.
Bijvoorbeeld:
1. Het uitspreken van de twee getuigenissen bij het sterven.
2. Het sterven in de nacht van donderdag op vrijdag, of op vrijdag
overdag.
3. Het sterven met een zwetend voorhoofd.
4. Het sterven (marteling) in een slagveld.

21

Soerat Yaasien (36), aayah 78-79.
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5. Het sterven op weg naar een slagveld, want dit is
dan iemand die gesneuveld of overleden is voor een
zaak van Allah. Dit kan iemand zijn die door de pest sterft,
iemand die door een maagziekte of tijdens het overgeven sterft
of iemand die door een opgeblazen buik sterft.
6. Iemand die verdrinkt of overlijdt in een brand.
7. Het sterven van een vrouw tijdens de bevalling.
8. Het sterven door de pijn dat zit aan de binnenzijde van de
ribben. (dhaatie al-djanb).
9. Het sterven aan een longziekte.
10. Het sterven tijdens het verdedigen van de religie, eigen ziel of
bezit.
11. Het sterven bij het bewaking tijdens de oorlog. 22
12. Het sterven tijdens het uitvoeren van een oprechte daad: zoals
het opnoemen van de twee getuigenissen, het vasten of het
geven van een aalmoes. 23
In veel overleveringen is informatie over deze tekenen te vinden.
Eén van deze overleveringen is wat de boodschapper van Allah ε
zei: “Martelaarschap bevat zeven zaken naast het gedood worden
in een slagveld: degene die in zijn buik gestoken wordt is een
martelaar, degene die verdrinkt is een martelaar, degene die
sterft aan pijn onder zijn ribben is een martelaar, degene die
sterft aan een buikziekte is een martelaar, degene die sterft bij
brand is een martelaar, degene die sterft onder het puin is een
martelaar en de vrouw die sterft tijdens haar bevalling is een
martelaar.” 24

 و صاحب، و الغرق شھيد، المطعون شھيد: "الشھداء سبعة سوى القتل في سبيل ﷲ:ε قال
 و، و الذي يموت تحت الھدم شھيد، و الحرق شھيد، و المبطون شھيد،ذات الجنب شھيد
".المرأة تموت بجمع شھيدة

22

De opsomming 1 t/m 11 wordt aangegeven in een bekende H’adieth.
Zie het onderzoek met haar bewijzen in het boek “Ah’kaam Al-Djanaa-iez” van
Al-Albaanie (moge Allah hem genadig zijn), blz. 34.
24
Authentiek verklaard door Al-H’aakiem en Ad-dzahabie.
23

18

“Wanneer iemands laatste woorden “Laa ielaaha iella
llaah” (Er is geen god dan Allah) zijn, met de intentie dit
voor het aangezicht van Allah te doen, die zal het Paradijs
betreden. En ook degene die vast, met de intentie dit voor Allah te
doen, als die sterft tijdens het vasten, zal ook hij het Paradijs
betreden. Wie sterft tijdens het verrichten van liefdadigheid, met
de intentie dit ten dienste van Allah te doen, ook die zal het
Paradijs betreden...” 25

 و من صام يوما،  "من قال ال إله إال ﷲ ابتغاء وجه ﷲ ُختم له بھا دخل الجنة:ε قال
 و من تصدق بصدقة ابتغاء وجه ﷲ ختم له بھا دخل،ابتغاء وجه ﷲ ختم له بھا دخل الجنة
".الجنة

Het recht van Allah op Zijn dienaren.
Vraag 1: Waarom heeft Allah ons geschapen?
Antwoord 1: Allah heeft ons geschapen om Hem alleen
aanbidden en geen andere deelgenoten met Hem
vereenzelvigen. Allah zegt in de Qor-aan: “En Ik (Allah) heb
djinn’s en de mens slechts geschapen om Mij (alleen)
aanbidden.” 26

te
te
de
te

ُ ) َو َما َخلَ ْق
( ون
َ اإل
ِ نس إِالﱠ لِيَ ْعبُ ُد
ِ ت ْال ِج ﱠن َو

De profeet ε zei: “Allah heeft het recht dat de mensen alleen Hem
aanbidden en geen andere deelgenoten met Hem vereenzelvigen.”
27

". و ال يشركوا به شيئا، "حق ﷲ على العباد أن يعبدوه:ε قال
Vraag 2: Wat is ‘ibaadah (aanbidding)?

25

De keten van deze H’adieth is door Al-Albaanie authentiek gekwalificeerd.
Soerat Ad-Dzaariyaat (51), aayah 56.
27
Moettafaqoen ‘alayh: een h’adieth die als Moettafaqoen ‘alayh wordt
gecategoriseerd, is een overlevering die door zowel Al-imaam Al-Boekhaarie als
Al-imaam Moesliem genoemd is in hun h’adieth-verzamelingen, waarbij de
teksten van de overleveringen identiek aan elkaar zijn.
26
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Antwoord 2: ‘Ibaadah is een alomvattende term voor
alle woorden en daden die Allah behagen en de openlijke
en de verborgen daden zoals: doe’aa-e 28, het gebed, nederigheid
en andere daden. Allah de Verhevene zegt: “Zeg (O Mohammed):
Voorwaar, mijn Salaat (het gebed), mijn slachting van dieren,
mijn leven en mijn sterven zijn opgedragen aan Allah, Heer der
Werelden.” 29

(ين
َ ِ َربﱢ ْال َعالَ ِم7صالتِي َونُ ُس ِكي َو َمحْ يَاي َو َم َما ِتي ِ ﱠ
َ )قُلْ إِ ﱠن

De profeet ε zei: “Allah zegt: “Niets doet Mij een groter genoegen
– als middel voor Mijn dienaar om in Mijn nabijheid te geraken –
dan dat hij bezig is met de religieuze verplichtingen die Ik hem
heb opgelegd.” 30

"."و ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه: "قال ﷲ تعالى:ε قال
Vraag 3: Wat zijn de soorten aanbidding?
Antwoord 3: De soorten aanbidding zijn te veel om op te noemen:
doe’aa-e, vrees, hoop, vertrouwen, offers, het leggen van eden,
neerbuiging, neerknielen, het rondlopen om de Ka’bah, zweren,
het regeren en allerlei andere soorten toegestane vormen van
aanbidding.

28
29
30

Doe’aa-e: smeekbede.
Soerat Al-An’aam (6), aayah 162.
H’adieth Qoedsie (een h’adieth die ons doorgegeven is op gezag van de profeet

ε,

verhalend van Allah de Verhevene. Het verschil tussen de Qor-aan en een
H’adieth Qoedsie, is dat zowel de tekst en uitspraak en daarnaast de betekenis
van de Qor-aan van Allah afkomstig zijn, terwijl een h’adieth Qoesdie de
betekenis daarvan van Allah is en de uitspraak door de profeet
Overgeleverd door Al-Boekhaarie.

ε

is gedaan.)
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Vraag 4: Hoe dienen we Allah te aanbidden?
Antwoord 4: We dienen Allah te aanbidden op de manier die Hij
ons bevolen heeft en op de manier zoals Zijn boodschapper ε ons
dat heeft geleerd. Allah zegt: “O jullie die geloven! Gehoorzaam
Allah en gehoorzaam de boodschapper en maakt jullie werken
niet nietig.” 31

ين آ َمنُوا أَ ِطيعُوا ﱠ
(ﷲَ َوأَ ِطيعُوا ال ﱠرسُو َل َوال تُب ِْطلُوا أَ ْع َمالَ ُك ْم
َ ) يَا أَ ﱡيھَا الﱠ ِذ
De profeet ε zei: “Een ieder die een daad (in religie) doet die niet

in overeenstemming is met onze zaak, het zal niet geaccepteerd
worden.” 32

". "من عمل عمال ليس عليه أمرنا فھو رد:ε قال
Vraag 5: Dienen we Allah te aanbidden met angst en hoop?
Antwoord 5: Ja, we dienen Allah te aanbidden met angst en hoop.
Allah beveelt Zijn dienaren: “…en roep Hem aan met angst en
hoop…” 33

َ ) َوا ْد ُعوهُ َخ ْوفا ً َو
(ًط َمعا

En Allah zegt: “Hun zijden mijden de slaapplaatsen, zij roepen
hun Rabb aan, vrezend (Zijn bestraffing) en (Zijn
Barmhartigheid) begerend.” 34

َ ون َربﱠھُ ْم َخ ْوفاً َو
(ً ط َمعا
َ اج ِع يَ ْد ُع
َ )تَتَ َجا َفى ُجنُوبُھُ ْم َع ْن ْال َم
ِ ض

De profeet ε zei: “Ik vraag Allah om mij het paradijs te geven en
ik zoek mijn toevlucht bij Hem tegen het Hellevuur.” 35

". و أعوذ به من النار، "أسأل ﷲ الجنة:εقال
Vraag 6: Wat is Ih’saan in aanbidding?

31
32
33
34
35

Soerat Moeh’ammed (47), aayah 33.
Overgevelerd door Moesliem.
Soerat Al-A’raaf (7), aayah 56.
Soerat As-Sadjdah (32), aayah 16.
Overgeleverd door Aboe Daawoed met een goede keten.
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Antwoord 6: Ih’saan betekent het perfectioneren van
de aanbidding met totale aandacht en het zich bewust zijn
van Allah’s aanwezigheid. Allah zegt: “Degene die jou (O
Mohammed) ziet als jij staat (te bidden)  En jouw bewegingen
(ziet) onder de neerknielenden.” 36

(ين
َ ﱠاج ِد
َ َين تَقُو ُم  َوتَقَ ﱡلب
َ ك ِح
َ )الﱠ ِذي يَ َرا
ِ ك فِي الس

De profeet ε zei: “Ih’saan is dat je Allah dient te aanbidden alsof
je Hem ziet en als je Hem niet ziet, besef dan dat Hij jou wel
ziet.” 37

". فإن لم تكن تراه فإنه يراك، "اإلحسان أن تعبد ﷲ كأنك تراه:ε قال
Vraag 7: Wat is de grootste plicht naast de plicht tegenover
Allah en Zijn boodschapper die een moslim dient na te komen?
Antwoord 7: De plicht tegenover de ouders, Allah de verhevene
zegt: “En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem
alleen aanbidden, en goedheid betrachten tegenover de ouders.
Als een van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jouw
aanwezigheid, zeg dan nooit “foei of oef” tegen hen, snauw hen
niet af en spreek tot hen een vriendelijk woord.” 38

ك ْال ِكبَ َر
َ ﱡك أَالﱠ َت ْعبُ ُدوا إِالﱠ إِيﱠاهُ َوبِ ْال َوالِ َدي ِْن ِإحْ َساناً إِ ﱠما يَ ْبلُ َغ ﱠن ِع ْن َد
َ ضى َرب
َ َ) َوق
أَ َح ُدھُ َما أَ ْو ِكالھُ َما فَال تَقُلْ لَھُ َما أُ ﱟ
(ًف َوال تَ ْنھَرْ ھُ َما َوقُلْ لَھُ َما قَ ْوالً َك ِريما

Overgeleverd door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem
zijn), die heeft gezegd: “Een man kwam naar de boodschapper van
Allah ε en zei: “O boodschapper van Allah, wie van de mensen
heeft het recht op mijn goede gezelschap?”

36
37
38

Soerat As-Shoe’araa-e (26), aayah 218 en 219.
Overgeleverd door Moesliem.
Soerat Al-iesraa-e (17), aayah 23.
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Hij

ε

zei: “Je moeder.” Hij zei: “En wie daarna?” Hij

ε

zei: “Je

moeder.” Hij zei: “En wie daarna.” Hij ε zei: “Je moeder.” Hij
zei: “En wie daarna?” Hij zei: “Je vader.” 39

 يا رسول ﷲ من أحق الناس بحسن: فقالε  "جاء رجل إلى رسول ﷲ:عن أبي ھريرة قال
 ثم من؟: قال." "أمك: ثم من؟ قال: قال.""أمك: ثم من؟ قال: قال." "أمك:صحبتي؟ قال
.""أبوك:قال

De soorten tawh’ied en de voordelen ervan.
Vraag 1: Waarom heeft Allah profeten en boodschappers (vrede
zij met hen) gestuurd?
Antwoord 1: Allah heeft de boodschappers gezonden om de
mensen op te roepen Hem alleen te aanbidden en om ze te
zuiveren van elke vorm van shirk 40. Allah de Verhevene zegt: “En
voorzeker, Wij hebben aan iedere gemeenschap een
Boodschapper gezonden (die zei): “Aanbidt Allah en houdt
afstand van de Taaghoet.” 41

) َولَقَ ْد بَ َع ْثنَا ِفي ُكلﱢ أُ ﱠم ٍة َرسُوالً أَ ْن اُ ْعبُ ُدوا ﱠ
َ ﷲَ َواجْ تَ ِنبُوا الطﱠا ُغ
(وت

(Taaghoet is datgene wat de mens aanbid naast Allah, terwijl de
taaghoet instemt met deze aanbidding).

39

Moettafaqoen ‘alayh.
Shirk: deelgenoten vereenzelvigen met Allah in de aanbidding tot Hem, terwijl
alle aanbidding alleen Allah toe behoort.
41
Soerat An-Nah’l (16), aayah 36.
40
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En de profeet ε zei: “...alle Boodschappers waren broeders…en
hun godsdienst is één.” 42

".و دينھم واحد..  و األنبياء إخوة..":ε قال
(Dat betekent dat alle boodschappers uitnodigden tot de eenheid
van Allah).
Vraag 2: Wat is de definitie van tawh’ied Ar-Roeboebieyyah?
Antwoord 2: tawh’ied Ar-Roeboebieyyah betekent dat je dient te
geloven in de eenheid van Allah als Rabb (Heer) van het universum,
dat Hij de Schepper is, dat Hij het universum in stand houdt en er
controle over heeft… etc.
Allah de Verhevene zegt: “Alle lof en dank zij Allah, Heer der
werelden.” 43

(ين
َ ِ َربﱢ ْال َعالَ ِم7) ْال َح ْم ُد ِ ﱠ

De profeet ε zei in zijn doe’aa-e: “U bent de Heer van de hemelen
en de aarde.” 44

"."أنت رب السموات و األرض:ε قال
Vraag 3: Wat is de definitie van tawh’ied Al-Oeloehieyyah?
Antwoord 3: tawh’ied Al-Oeloehieyyah houdt in, het geloven in de
totale en alles omvattende eenheid van Allah in aanbidding tot
Hem. Alle daden die een vorm van aanbidding zijn, zoals doe’aa-e,
offeren, eden afleggen, het regeren, het gebed, hoop, angst, hulp
vragen, vertrouwen... etc. dienen alleen voor Hem te worden
gedaan. Allah de Verhevene zegt: “En jullie god is één God. Geen
god is er dan Hij, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.” 45

42
43
44
45

Moettafaqoen ‘alayh.
Soerat Al-Faatieh’ah (1), aayah 1.
Moettafaqoen ‘alayh.
Soerat Al-Baqarah (2), aayah 163.
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(ﱠحي ُم
ِ اح ٌد ال إِلَهَ إِالﱠ ھُ َو الرﱠحْ َم ُن الر
ِ ) َوإِلَھُ ُك ْم إِلَهٌ َو
En de profeet ε zei tegen Moe’aadh (moge Allah tevreden met hem
zijn): “Het eerste waar je hen tot dient uit te nodigen is te
getuigen dat er geen god bestaat naast Allah.” 46

". شھادة أن ال إله إال ﷲ،"فليكن أول ما تدعوھم إليه:ε قال
In een overlevering van Al-Boekhaarie zegt de boodschapper van
Allah ε: “Dat zij Allah’s eenheid erkennen.”

"."إلى أن يوحدوا ﷲ:ε قال
Vraag 4: Wat is het doel van tawh’ied Ar-Roeboebieyyah en AlOeloehieyyah?
Antwoord 4: Het doel van tawh’ied Ar-Roeboebieyyah en AlOeloehieyyah, is dat de mensen de Almachtigheid van hun Heer en
Degene Die zij aanbidden kennen. Hierdoor zullen zij dan Hem
alleen aanbidden en hun gedrag aanpassen aan de woorden die Hij
tot ons heeft gesproken in de heilige Qor-aan. Dan zal het geloof
zich in het hart verankeren en zal het geloof in de wereld tot
uiting komen door het regeren op aarde met de wetten van Allah.
Vraag 5: Wat is tawh’ied Al-Asmaa-e wa s-sefaat?
Antwoord 5: tawh’ied Al-Asmaa-e wa s-sefaat is het erkennen van
hetgeen hoe Allah Zichzelf beschreven heeft in het Boek of
hetgeen hoe de profeet ε Allah beschrijft in de authentieke
overleveringen, zonder interpretaties, vergelijkingen met
menselijke eigenschappen, zonder te ontkennen of de juiste uitleg
ervan te vervalsen.
Zoals de betekenis van Zijn vestiging verheven boven de Troon, of
Zijn afdaling naar de eerst hemel, of Zijn Hand en andere
Eigenschappen die alleen tot Zijn Volmaaktheid behoren.

46

Moettafaqoen ‘alayh.
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Allah de Verhevene zegt: “Niets is aan Hem gelijk. En Hij is de
Alhorende, de Alziende.” 47

(صي ُر
َ )لَي
ِ َْس َك ِم ْثلِ ِه َش ْي ٌء َوھُ َو ال ﱠس ِمي ُع الب

En de profeet ε zei: “Onze Heer daalt iedere nacht af naar de
eerste hemel.” 48

"."ينزل ربنا في كل ليلة إلى السماء الدنيا:εقال
(Hij daalt af op een manier die passend is bij Zijn
Majesteitelijkheid, die op geen enkele manier gelijk is aan één van
Zijn schepselen).
Vraag 6: Waar is Allah?
Antwoord 6: Allah bevindt zich verheven boven Zijn Troon, boven
in de (zevende) hemel. Allah de Verhevene zegt: “De
Barmhartige, Die op de Troon verheven is.” 49

(ش ا ْس َت َوى
ِ ْ)الرﱠحْ َم ُن َعلَى ْال َعر

(d.w.z Verheven en hoog is Hij). Zoals vermeld staat in Alboekhaarie overleverd over de Taabi’ien 50. De boodschapper van

Allah ε heeft gezegd: “Allah heeft een geschrift opgesteld vóór het
scheppen van de schepping; “Mijn barmhartigheid heeft voorrang
op Mijn woede”, het is door Hem geschreven verheven boven Zijn
Troon.” 51

 فھو مكتوب عنده، إن رحمتي سبقت غضبي،"إن ﷲ كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق:ε قال
".فوق العرش
Degene die ontkent dat Allah Zich verheven boven Zijn Troon
bevindt, gaat in tegen de Qor-aan en de H’adieth.

47

Soerat As-shoera (42), aayah 11.
Overgevelerd door Ah’mad.
49
Soerat Taa-ha (20), aayah 5.
50
Taabi’ien is de enkelvoudsvorm van Taabie’ie, dit is iemand die als moslim
zijnde een metgezel heeft ontmoet en als moslim gestorven is.
51
Overgeleverd door Al-Boekhaarie.
48
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Vraag 7: Is Allah bij ons?
Antwoord 7: Allah is bij ons met Zijn Kennis. Hij hoort ons en ziet
wat wij doen. Allah de Verhevene zegt: “Hij zei: “Weest niet
bang. Voorwaar, Ik ben met jullie beiden. Ik hoor en Ik zie.” 52

()قَا َل ال تَ َخافَا إِنﱠ ِني َم َع ُك َما أَ ْس َم ُع َوأَ َرى
De profeet ε zei: “...Jullie roepen een Alhorende, Hij Die dichtbij
jullie is en met jullie is.” 53 (met Zijn kennis, Hij ziet en hoort
jullie).

".إنكم تدعون سميعا قريبا و ھو معكم..":ε قال
Vraag 8: Wat is het voordeel van tawh’ied?
Antwoord 8: Het voordeel van tawh’ied is dat het de redding

is van de eeuwige straf in het Hiernamaals. Het is de juiste
leidraad naar het rechte pad en leidt tot vergiffenis van de
zonden. Allah de Verhevene zegt: “Degenen die geloven en hun
geloof niet met onrecht (afgoderij) mengen: zij zijn degenen die
veiligheid toekomt en zij zijn de rechtgeleiden.” 54

(ون
َ ك لَھُ ْم األَ ْم ُن َوھُ ْم ُم ْھتَ ُد
َ ِين آ َمنُوا َولَ ْم يَ ْل ِبسُوا إِي َمانَھُ ْم بِظُ ْل ٍم أُ ْولَئ
َ )الﱠ ِذ
En de profeet ε zei: “Het recht van de mensen tegenover Allah is
dat Hij nooit iemand zal bestraffen die geen deelgenoten neemt
naast Allah.” 55

"."حق العباد على ﷲ أن ال يعذب من ال يشرك به شيئا:ε قال

52
53
54
55

Soerat Taa-ha (20), aayah 46.
Overgeleverd door Moesliem.
Soerat Al An’aam (6), aayah 82.
Moettafaqoen ‘alayh.

27

De betekenis van “laa ielaaha iella llaah” (er is
geen god dan Allah), haar voorwaarden en
oordelen ervan.
Vraag 1: Wat zijn de voorwaarden van laa ielaaha iella llaah en
wat is de betekenis ervan?
Antwoord 1: Weet mijn moslimbroeder – en zuster - (moge Allah
ons leiden tot het rechte pad) – dat “laa ielaaha iella llaah” de
sleutel is tot het betreden van het Paradijs. Als je een sleutel
neemt die sleuteltanden heeft, zal de deur die je wilt openen
geopend worden. Als je een sleutel neemt zonder sleuteltanden,
dan zul je er niet in slagen de deur te openen.
De sleuteltanden van deze sleutel zijn de voorwaarden van “laa
ielaaha iella llaah” en zijn als volgt:
1. De betekenis ervan kennen. De betekenis is het ontkennen van
iedere persoon of zaak die aanbeden zou kunnen worden naast
Allah, want alleen Allah mag aanbeden worden. Allah de
Verhevene zegt: “Weet dat er geen god is dan Allah.” 56

)فَا ْعلَ ْم أَنﱠهُ ال إِلَهَ إِالﱠ ﱠ
(ُﷲ

(Dit wil zeggen dat er niemand of niets aanbeden mag worden in
de hemelen en de aarde behalve Allah).
De boodschapper van Allah ε heeft gezegd: “Degene die sterft en
weet dat er geen god is dan Allah, zal het Paradijs betreden.” 57

"."من مات و ھو يعلم أنه ال إله إال ﷲ دخل الجنة:ε قال

56
57

Soerat Moeh’ammed (47), aayah 19.
Overgeleverd door Moesliem.
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2. Zekerheid dat alle twijfel en achterdocht over de getuigenis
opheft. Hierbij dient het hart de volledige zekerheid te bevatten
zonder enige twijfel. Allah de Verhevene zegt: “Voorwaar, de
gelovigen zijn slechts degenen die in Allah en Zijn boodschapper
geloven, die vervolgens niet twijfelen....” 58

ين آ َمنُوا بِ ﱠ
(ِ َو َرسُولِ ِه ثُ ﱠم لَ ْم يَرْ تَابُوا7ا
َ ون الﱠ ِذ
َ ُ)إِنﱠ َما ْال ُم ْؤ ِمن
boodschapper van Allah ε heeft gezegd: “Ik getuig dat er

En de
geen god is dan Allah en dat ik de boodschapper ben van Allah. Een
dienaar die Allah ontmoet zonder enige twijfel in zijn hart, zal niet
afgeschermd worden van het Paradijs.” 59

بq فيحج، و ال يلقى ﷲ بھما عبد غير شاك، و أني رسول ﷲ،"أشھد أن ال إله إال ﷲ:ε قال
".عن الجنة
3. Acceptatie van hetgeen waarmee deze getuigenis is gekomen
met het hart en de tong. Allah de Verhevene vertelt ons over de
ongelovigen en zegt: “Voorwaar, toen er tot hen gezegd werd:
“Er is geen god dan Allah”, toen waren zij hoogmoedig  En zij
zeggen: “Zullen wij dan onze goden achterlaten vanwege een
bezeten dichter?” 60

ار ُكوا
َ َُويَقُول
ِ َون أَئِنﱠا لَت



)إِنﱠھُ ْم َكانُوا إِ َذا قِي َل لَھُ ْم ال إِلَهَ إِالﱠ ﱠ
ُون
َ ﷲُ يَ ْستَ ْك ِبر
(ون
ٍ ُآلِھَتِنَا لِ َشا ِع ٍر َمجْ ن

(Ze waren te hoogmoedig om de geloofsbelijdenis uit te spreken
zoals de ware gelovigen het doen.) 61
De boodschapper van Allah ε heeft gezegd: “Ik heb de opdracht
gekregen de mensen te bevechten totdat ze getuigen dat er geen
god is dan Allah.

58
59
60
61

Soerat Al-H’oedjoeraat (49), aayah 15.
Overgeleverd door Moesliem.
Soerat As-saaffaat (37), aayah 35-36.
Genoemd door Ibn Kathier.
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Als ze getuigen zullen ze van mij bescherming krijgen met
betrekking tot hun leven en eigendommen (behalve wanneer ze
daden verrichten die strafbaar zijn volgens de Islaam). En de
eindbeoordeling berust bij Allah, de Almachtige.” 62

مqد عصqه إال ﷲ فقqال ال إلqن قq فم،ه إال ﷲqوا ال إلqى يقولqاس حتqل النqرت أن أقاتq"أم:ε قال
".مني ماله و نفسه إال بحق اإلسالم و حسابه على ﷲ عز و جل
4. Onderwerping en overgave aan hetgeen in de Qor-aan
beschreven is. Allah de Verhevene zegt: “En keer terug tot jullie
Heer, en geeft jullie over aan Hem.” 63

(ُ) َوأَنِيبُوا إِ َلى َر ﱢب ُك ْم َوأَ ْس ِل ُموا لَه

(Geef je totaal over aan de Schepper en onderwerp je aan Hem.) 64

5. Oprechte aanname van de geloofsgetuigenis is in tegenstelling
tot de verwerping of ontkenning ervan. Allah de Verhevene zegt:
“Alif Laam Miem  Dachten de mensen dat zij met rust gelaten
worden, als zij zeggen: “Wij geloven,” en dat zij niet op de
proef gesteld worden?  En voorzeker, Wij hebben degenen
vóór hen op de proef gesteld. Allah kent zeker degenen die
oprecht spreken en Hij kent zeker de leugenaars.” 65

ون َولَقَ ْد فَ َتنﱠا
َ ُب النﱠاسُ أَ ْن يُ ْت َر ُكوا أَ ْن يَقُولُوا آ َمنﱠا َوھُ ْم ال يُ ْفتَن
َ )الم  أَ َح ِس
ين ِم ْن َق ْبلِ ِھ ْم فَلَيَ ْع َل َم ﱠن ﱠ
(ين
َ ِص َدقُوا َولَ َي ْعلَ َم ﱠن ْال َكا ِذب
َ ﷲُ الﱠ ِذ
َ الﱠ ِذ
َ ين

De boodschapper van Allah ε heeft gezegd: “Een ieder die getuigt
dat er geen god is dan Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en
62
63
64
65

Moettafaqoen ‘alayh.
Soerat Az-zoemar (39), aayah 54.
Genoemd door Ibn Kathier.
Soerat Al-‘Ankaboet (29), aayah 1-3.
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boodschapper is, met oprechtheid vanuit zijn hart,
voorwaar, Allah zal hem verbieden om het Hellevuur te
betreden.”66

ه إالqن قلبqدقا مqوله صqده و رسqدا عبq و أن محم،ه إال ﷲqھد أن ال إلqد يشqن أحqا مq"م:ε قال
".حرم ﷲ عليه النار
6. De zuivere oprechte intentie. Dit is het zuiveren van de daden in
totale oprechtheid en ontdaan van elke vorm van afgoderij. Allah
de Verhevene zegt: “Zij werden niet anders bevolen dan Allah
met zuivere aanbidding te aanbidden…” 67

) َو َما أُ ِمرُوا إِالﱠ لِيَ ْعبُ ُدوا ﱠ
(ين
َ ين لَهُ ال ﱢد
َ ص
ِ ِﷲَ ُم ْخل

En de boodschapper van Allah ε zei: “De gelukkigste persoon met
mijn voorspraak, is degene die getuigt dat er geen god is dan
Allah, zuiver vanuit het hart of zijn ego.” 68

". أو نفسه،"أسعد الناس بشفاعتي من قال ال إله إال ﷲ خالصا من قبله:ε قال
En hij ε heeft gezegd: “Allah heeft het betreden van het Hellevuur
verboden gesteld voor degene die zegt: “Er is geen god dan Allah”,
als hij dit doet met de intentie dit voor het aangezicht van Allah
de Almachtige te doen.” 69

". ال إله إال ﷲ يبتغي بذلك وجه ﷲ عز و جل:"إن ﷲ حرم على النار من قال:ε قال

66
67
68
69

Moettafaqoen ‘alayh.
Soerat Al-Bayyienah (98), aayah 5.
Overgeleverd door Al-Boekhaarie 1/192.
Overgeleverd door Moesliem 1/456.
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7. Liefde voor de geloofsgetuigenis en de betekenis ervan.
Liefde voor de mensen die er naar handelen en afschuw voor alles
dat in tegenspraak is met de geloofsbelijdenis. Allah de Verhevene
heeft gezegd: “En er zijn er onder de mensen die naast Allah
afgoden nemen, die zij liefhebben met de liefde als (die) voor
Allah, maar degenen die geloven zijn sterker in hun liefde voor
Allah…” 70

ﷲِ أَن َداداً ي ُِحبﱡونَھُ ْم َكحُبﱢ ﱠ
ون ﱠ
ين آ َمنُوا
َ ﷲِ َوالﱠ ِذ
ِ اس َم ْن يَتﱠ ِخ ُذ ِم ْن ُد
ِ ) َو ِم ْن النﱠ
(7
ِ أَ َش ﱡد ُحبّا ً ِ ﱠ
De boodschapper van Allah ε heeft gezegd: “Als men de volgende

drie zaken bij een persoon aantreft, zal hij de zoetheid van het
geloof aantreffen: dat de desbetreffende persoon Allah en Zijn
boodschapper meer liefheeft dan iets of iemand anders, dat hij
alleen van iemand houdt omwille van Allah en dat hij het haat om
terug te keren naar het ongeloof nadat Allah hem ervan gered
heeft,zoals het hij het haat om in het vuur gegooid te worden.” 71
72

اqه ممqب إليqوله أحqون ﷲ و رسq أن يك:انqالوة اإليمqن حqد بھqه وجqن فيq"ثالث من ك:ε قال
،هq و أن يكره أن يعود قي الكفر بعد إذ أنقذه ﷲ من،7  و أن يحب المرء ال يحبه إال،سواھما
".كما يكره أن يقذف في النار
8. De taaghoet verwerpen: dit zijn alle zaken die aanbeden worden
naast Allah (en die dit toestaan 73) en het geloof in Allah als
Schepper, Degene Die aanbeden dient te worden.

70

Soerat Al-Baqarah (2), aayah 165.
Moettafaqoen ‘alayh.
72
Uit het boek Al-walaa-e wa l-baraa-e van Sheikh Moeh’ammed Sa’id AlQah’taanie.
71

73

Bijvoorbeeld: de profeet ‘Isa (Jezus) υ, hij heeft het niet toegestaan dat hij
aanbeden wordt en is dus geen taaghoet.
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Allah de Verhevene heeft gezegd: “En hij die de taaghoet
verwerpt en in Allah gelooft: hij heeft zeker het stevigste
houvast gegrepen, dat niet breken kan.” 74

ت َوي ُْؤ ِم ْن بِ ﱠ
صا َم
َ ِ فَقَ ْد ا ْستَ ْم َس7ا
َ ِك بِ ْالعُرْ َو ِة ْال ُو ْثقَى ال انف
ِ )فَ َم ْن يَ ْكفُرْ بِالطﱠا ُغو
(لَھَا
En hij ε heeft gezegd: “Degene die verklaart dat er geen andere
god naast Allah is en alles, dat naast Allah aanbeden zou kunnen
worden, verwerpt, diens leven en eigendommen zullen beschermd
worden.” 75

". و كفر بما يعبد من دون ﷲ حرم ماله و دمه،" من قال ال إله إال ﷲ:ε قال

Aandacht schenken aan de geloofsleer en tawh’ied.
Vraag 1: Waarom dienen wij meer aandacht te schenken aan
tawh’ied dan aan andere zaken?
Antwoord 1: We dienen om verschillende redenen aandacht aan
tawh’ied te schenken:
1. Tawh’ied: (tegenovergestelde van shirk) is het fundament
waarop de Islaam gebouwd wordt en wordt uitgedrukt in de
twee geloofsgetuigenissen. “Laa ielaaha iella llaah, wa anna
Moeh’ammadan Rasoeloe llaah”, “Er is geen god dan Allah, en
Mohammed is de boodschapper van Allah.”
2. De genoemde tawh’ied is hetgeen waarmee een ongelovige
zich kan bekeren tot de Islaam en zijn leven redt van
bestraffing en aan hem wordt bescherming verleend. De
moslim treedt buiten de oever van de Islaam als hij de

74
75

Soerat Al-Baqarah (2), aayah 256.
Overgeleverd door Moesliem.
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tawh’ied ontkent en minacht, en zal door zijn
afvalligheid gedood worden.

3. Tawh’ied: is de boodschap van alle boodschappers en gezanten
aan hun volkeren. Allah de Verhevene zegt: “En voorzeker,
Wij hebben naar iedere gemeenschap een boodschapper
gezonden (die zei:) “Aanbidt Allah en houdt afstand van de
Taaghoet…” 76

) َولَقَ ْد بَ َع ْثنَا ِفي ُكلﱢ أُ ﱠم ٍة َرسُوالً أَ ْن اُ ْعبُ ُدوا ﱠ
َ ﷲَ َواجْ تَ ِنبُوا الطﱠا ُغ
(وت

4. Tawh’ied is het doel waarvoor Allah de wereld geschapen
heeft. Allah de Verhevene zegt: “En ik heb de djinn’s en de
mens slechts geschapen om Mij te dienen.” 77

ُ ) َو َما َخلَ ْق
(ون
َ اإل
ِ نس إِالﱠ لِيَ ْعبُ ُد
ِ ت ْال ِج ﱠن َو

5. Tawh’ied: bevat het erkennen van de eenheid van de
heerschappij, aanbidding, wetgeving, namen en eigenschappen
en andere soorten aanbidding.
6. Tawh’ied: het onderwerp over de namen en eigenschappen
van Allah is zeer belangrijk. Ik heb een jongeman ontmoet die
zei: “Allah bevindt zich overal.” Ik heb hem geantwoord dat,
als hij daarmee bedoelt dat Ad-dzaat (het lichaam) van Allah
zich overal bevindt, hij daarmee een grote fout maakt. Omdat
Allah heeft gezegd: “De Barmhartige, Die op ‘Al ‘Arsh’ (de
troon) zetelt.” 78

(ش ا ْستَ َوى
ِ ْ)الرﱠحْ َم ُن َعلَى ْال َعر

(Hij is Verheven en hooggezeteld zoals vermeld is door
Boekhaarie) en als je bedoelt dat Allah met Zijn Kennis ons
hoort en ons ziet dan is dit goed, hij was met deze uitleg
tevreden.

76
77
78

Soerat An-nah’l (16), aayah 36.
Soerat Ad-dzaariyaat (51), aayah 56.
Soerat Taa-ha (20), aayah 5.
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7. Tawh’ied: is datgene wat leidt naar vreugde en geluk van de
mensheid en bij verwerping ervan naar ongeluk en triestheid in
dit leven en in het hiernamaals.
8. Tawh’ied: is hetgeen wat de Arabieren gered heeft van
afgoderij, onrecht, onwetendheid en verdeeldheid en geleid
heeft naar rechtvaardigheid, macht, kennis, eenheid en
gelijkheid.
9. Tawh’ied: is datgene waarmee de moslims landen hebben
geopend en de dienaren hebben gered van het aanbidden van
onrechtvaardige leiders (taaghoet). Het heeft geleid naar het
aanbidden van de Heer (de Schepper) der dienaren en heeft
hen gered van de onrechtvaardigheid van vervalste religies
naar de rechtvaardigheid van de beschermende Islaam.
10. Tawh’ied: is datgene wat de moslim leidt naar de Djihad en het
offeren van de ziel, tijd, geld en andere zaken (omwille van
Allah).
11. Tawh’ied: is datgene wat de Arabieren en de niet-Arabieren
verenigd heeft en hen tot een eenheid maakt. Toen de
uitnodiging naar tawh’ied, die geleid werd door Sheikh
Mohammed Ibn Abdel-Wahhaab, in India verspreid werd
middels Al-h’adjaadj, hadden de Engelsen vrees voor dit
bewind, omdat deze uitnodiging eenheid onder de moslims
creëerde tot in allerlei uithoeken van de wereld. Deze eenheid
zou alleen maar groeien in de landen die gekoloniseerd waren.
Daarom begonnen de Engelsen en hun aanhangers zich tegen de
uitnodiging tot tawh’ied te verzetten en zij noemden het een
uitnodiging tot Wahhaabieyyah opdat ze de mensen er vanaf
hielden.
Zoals Sheikh ‘Ali Tantaawie genoemd heeft in zijn boek
(Mohammed Ibn Abdel-Wahhaab) en de martelaar Ah’mad
‘Ierfaan, wetend dat de titel shahied (martelaar) niet aan een
bepaalde persoon toegekend mag worden.

35

12. Tawh’ied: is hetgeen wat het bestemming van een strijder
bepaalt, als hij behoort tot degenen die de eenheid van Allah
erkennen, dan treed hij binnen in het Paradijs en als hij tot de
afgodendienaren behoort, dan zal hij behoren tot de bewoners
van het Hellevuur.
13. Tawh’ied: is de aanleiding geweest tot vele slagvelden. Veel
moslims zijn daarbij als martelaar gevallen omdat zij streden
voor de verspreiding ervan. Zij hebben overwinningen geboekt
door middel van tawh’ied. De moslims worden tot de dag van
vandaag bestreden wegens het erkennen van deze eenheid en
zij strijden zelf omwille ervan. Zij zullen de macht en
overwinning niet boeken behalve met tawh’ied, zoals de
tawh’ied in het verleden de mensen tot eenheid heeft gevormd
en voor hen een grote staat heeft laten oprichten, is het nu
ook in staat om hun glorie en macht terug te laten keren als zij
ernaar terugkeren. Allah de Verhevene heeft gezegd: “O jullie
die geloven, als jullie (de godsdienst van) Allah helpen, dan
zal Hij jullie helpen en jullie voeten stevig (op het slagveld)
plaatsen.” 79

صرُوا ﱠ
ْ ﷲَ يَنصُرْ ُك ْم َويُثَب
(ﱢت أَ ْق َدا َم ُك ْم
ُ ين آ َمنُوا إِ ْن تَن
َ )يَا أَ ﱡيھَا الﱠ ِذ

Vraag 2: Wat betekent de geloofsleer voor de mens en waarom
moet men vasthouden aan de religie?
Antwoord 2: Het denkvermogen van de mens is beperkt, alsmede
zijn mogelijkheden om middels zijn daden alle mogelijkheden van
aanbidding van Allah te kunnen realiseren. De mens is van nature
niet tevreden om in slaapstand en dwaling te blijven. Daarom is er
een Goddelijke geloofsleer noodzakelijk om aan de mensheid
duidelijkheid te verschaffen over zijn positie in het leven, zijn
taak daarin en de weg die gevolgd kan worden die leidt naar
vreugde in dit leven en in het Hiernamaals.

79

Soerat Moeh’ammed (47), aayah 7.
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Deze geloofsleer fungeert als een helder licht die meerdere
zaken beschijnt, waarbij het gedrag van de mens geleid kan
worden door wetgeving. Het zal hem naar vrede leiden en als hij
zich onderwerpt aan de Goddelijke leiding en verlichting, zal dit
resulteren in succes.
Allah de Verhevene zegt: “(Neemt) de sebghah 80 van Allah. En
wie heeft er een betere sibghah dan Allah? En wij zijn
aanbidders van Hem.” 81

ﷲِ َو َم ْن أَحْ َس ُن ِم ْن ﱠ
ص ْب َغةَ ﱠ
(ون
َ ص ْب َغةً َونَحْ ُن لَهُ َعابِ ُد
ِ ِﷲ
ِ )

Vraag 3: Wat is de plicht van de uitnodigers tot de Islaam en
islamitische groeperingen?
Antwoord 3: Het is de plicht van de uitnodigers tot de Islaam en
islamitische groeperingen dat zij de weg van het Boek van Allah en
de authentieke Soennah dienen te volgen. Zij dienen te beginnen
met datgene waarmee de boodschappers (vrede zij met hen) zijn
begonnen. En de eerste van hen was Mohammed ε, hij is de
verkondiging van zijn boodschap begonnen met het uitnodigen tot
de tawh’ied, waarbij het belangrijkste element de getuigenis is
dat er geen andere god bestaat dan Allah; “Laa ielaaha iella llaah”
wat betekent dat niets of niemand het waard is aanbeden te
worden, behalve Allah.”
Hij verbleef 13 jaar in Makkah waar hij de mensheid uitnodigde tot
het monotheïsme, net zolang tot er in de harten van de
metgezellen het geloof zetelde dat er niets of niemand anders
aanbeden mag worden dan Allah. Smeekbedes kunnen alleen aan
Allah gericht worden, omdat Hij de Enige is Die ze kan vervullen.

80

Sibghah of onderdompeling betekent hier, het zuivere monotheïsme zonder
toevoegingen of veranderingen.
81
Soerat Al-Baqarah (2), aayah 138.
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Anderen staan hierin machteloos. Ook behoort de wetgeving en het
oordeel alleen aan Hem, omdat Hij de Schepper is Die de noden
van Zijn dienaren kent. Nadat de boodschapper van Allah ε
emigreerde naar Madinah, richtte hij een islamitische staat op en
riep op tot strijd en Djihaad, opdat het Woord van Allah het
verheven woord werd.

Voorwaarden om moslim te zijn.
Vraag 1: Wat zijn de voorwaarden om moslim te zijn?
Antwoord 1: Een oprechte moslim moet zich bewust zijn van de
volgende zaken:
1. Dat hij de eenheid van Allah betreft aanbidding (Tawh’ied Al‘iebaadah) kent en ernaar handelt.
2. Het accepteren van datgene waarmee de boodschapper van
Allah ε is gekomen, hem gehoorzamen in datgene wat hij
bevolen heeft en het afstand nemen van hetgeen wat hij
verafschuwd heeft.
3. Vijandigheid jegens afgodendienaren en ongelovigen, want
hoeveel moslims bestrijden wel shirk, terwijl ze niet vijandig
staan tegenover de aanhangers van afgoderij. Indien hij zijn
geloof zo uitvoert en het uitgangspunt van de boodschappers
negeert, zal hij niet een echte gelovige zijn. Ibraahiem zegt
jegens zijn volk: “Wij geloven jullie niet en er is tussen ons
en jullie vijandschap en haat ontstaan, voor altijd, tot jullie
in Allah, de Enige gelovigen.” 82

 ﱠqِوا بqqُى تُ ْؤ ِمنqqداً َحتﱠqqَا ُء أَبqqض
َ  َدا َوةُ َو ْالبَ ْغq نَ ُك ْم ْال َعq ا َوبَ ْيqqَ َدا بَ ْينَنq َ ْم َوبq ا بِ ُكqqَ) َكفَرْ ن
ِ7اq
(َُوحْ َده
Een moslim dient de ongelovigen en afgodendienaren niet lief
te hebben en ook niet loyaal aan hen te zijn.

82

Soerat Al-Moemtah’anah (60), aayah 4.
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4. Het geven van advies. Iemand die geen advies geeft aan
moslims die shirk bedrijven, ongelovig zijn en zondes
verrichten, is geen oprechte moslim. Het is verplicht om hen
op een goede manier advies te geven over het gevaar van shirk,
het begaan van zondes en andere slechte handelingen. Allah de
Verhevene zegt hierover: “Nodig uit tot de weg van jouw
Heer, met wijsheid en goed onderricht en wissel met hen
van gedachten op de beste wijze.” 83

َ ك بِ ْال ِح ْك َم ِة َو ْال َم ْو ِع
ُ )ا ْد
ظ ِة ْال َح َسنَ ِة َو َجا ِد ْلھُ ْم بِالﱠ ِتي ِھ َي
َ يل َربﱢ
ِ ع إِلَى َس ِب
(أَحْ َس ُن

Vraag 2: Wat zijn de voorwaarden voor de acceptatie van
berouw?
Antwoord 2: berouw zal geaccepteerd worden wanneer aan de
volgende voorwaarden wordt voldaan:
1. iekhlaas (zuiverheid, goede intentie): dat het berouw van de
zondaar zuiver voor Allah moet zijn en niet omwille het
bereiken van iets anders.
2. Spijt: de zondaar moet spijt betuigen over de zondes die hij
begaan heeft.
3. Onmiddellijk ophouden met het begaan van de zonde. Hij moet
oprechte afkeer hebben van de zonde die hij heeft begaan.
4. Vastbeslotenheid om niet terug te keren naar de zonde.
5. Vergeving vragen: vergeving vragen aan Allah voor de zondes
die hij begaan heeft en waarmee hij het recht van Allah
geschonden heeft.
6. Het teruggave van de rechten aan de slachtoffers: de rechten
die hij geschonden heeft van de mensen dienen terug gegeven
te worden, zij dienen hem te vergeven.
7. De tijd van acceptatie: berouw tonen dient te geschieden vóór
het verschijnen van de zon uit het westen en vóór het sterven.
83

Soerat An-nah’l (16), aayah 125.
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De boodschapper van Allah ε heeft gezegd: “Allah
accepteert het berouw van een dienaar voordat de dood het
strottehoofd bereikt.” 84

""إن ﷲ يقبل توبة عبده ما لم يغرغر:ε قال

De voorwaarden voor acceptatie van daden.
Vraag 1: Hoe kan men ervoor zorgen dat een daad door Allah
wordt geaccepteerd?
Antwoord 1: Er zijn vier voorwaarden die noodzakelijk zijn opdat
Allah een daad accepteert.
1. Het geloof in Allah als zijnde de enige echte godheid. Allah
zegt: “Voorwaar, voor degenen die geloven en goede daden
verrichten zijn er de Tuinen van al-Firdaws (de hoogste rang
in het Paradijs) als een verblijfplaats.” 85

ْ َت َكان
ُ ت لَھُ ْم َجنﱠ
(ًس نُ ُزال
َ )إِ ﱠن الﱠ ِذ
ِ ين آ َمنُوا َو َع ِملُوا الصﱠالِ َحا
ِ ات ْالفِرْ َد ْو
De profeet ε zei: “Zeg: ik geloof in Allah en wees daarna

oprecht en vastberaden (constante gehoorzaamheid aan Allah
en het verrichten van goede daden).” 86

". ثم استقم،7"قل آمنت با:ε قال
2. iekhlaas (zuiverheid, goede intentie). Dit betekent dat de
verrichte daden omwille van Allah uitgevoerd moeten worden,
zonder enige andere intentie zoals het behagen van andere
mensen, het in hun ogen eervol overkomen of om faam te
verkrijgen. Allah de Verhevene zegt: “Aanbidt daarom Allah,
Hem zuiver aanbiddend.” 87

)فَا ْعبُ ْد ﱠ
(ين
َ ﷲَ ُم ْخلِصا ً لَهُ ال ﱢد

84
85
86
87

Goed gekwalificeerd, overgeleverd door Tiermiedhie.
Soerat Al-Kahf (18), aayah 107.
Overgeleverd door Moesliem.
Soerat Az-zoemar (39), aayah 2.
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De boodschapper van Allah ε heeft gezegd: “Degene
die laa ielaaha iella llaah (er is geen god naast Allah) zegt met
iekhlaas (zuiverheid en oprechtheid), zal het Paradijs
binnentreden.” 88

."من قال ال إله إال ﷲ مخلصا دخل الجنة:ε قال
3. De uitgevoerde daad moet overeenkomen met datgene
waarmee de boodschapper van Allah ε gekomen is. Allah de
Verhevene zegt: “En wat de boodschapper jullie geeft,
neemt dat; maar wat Hij jullie verbiedt, onthoudt jullie
daarvan.” 89

() َو َما آتَا ُك ْم ال ﱠرسُو ُل فَ ُخ ُذوهُ َو َما نَھَا ُك ْم َع ْنهُ فَا ْنتَھُوا

En hij ε heeft gezegd: “Een ieder die een (religieuze) daad
uitvoert die niet met onze zaak overeen komt, zal niet
geaccepteerd worden.” 90

"."من عمل عمال ليس عليه أمرنا فھو رد:ε قال
4. Degene die goede daden verricht, moet deze niet ongeldig
maken door ongeloof en shirk, door iets of iemand anders te
aanbidden dan Allah, zoals het doen van smeekbedes en het
vragen van hulp aan profeten, vromen of overledenen. De
boodschapper van Allah
aanbidding.” 91

ε

heeft gezegd: “Smeekbedes zijn

"."الدعاء ھو العبادة:ε قال

88

Overgeleverd door Al-Bazzaar en anderen.
Soerat Al-H’ashr (59), aayah 7.
90
Overgeleverd door Moesliem.
91
Overgeleverd door Tiermiedhie, hij
gekwalificeerd.
89

heeft

deze

H’adieth
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Allah de Verhevene zegt: “En roep buiten Allah
niet aan wat jou niet kan baten en niet kan schaden.
Als jij dat deed, voorwaar, dan zou jij tot de onrechtplegers
behoren.” 92

ون ﱠ
ُ ) َوال تَ ْد
َ ك َوال يَضُرﱡ َك فَإِ ْن فَ َع ْل
ك إِذاً ِم ْن
َ ت فَإِنﱠ
َ ﷲِ َما ال يَ ْنفَ ُع
ِ ع ِم ْن ُد
(ين
َ الظﱠالِ ِم
(Onrechtplegers: degenen die shirk plegen, afgodendienaren.)

En Allah de Verhevene zegt ook: “Als jij deelgenoten toekent,
dan zullen jouw werken vruchteloos worden en zal jij zeker
tot de verliezers behoren.” 93

َ َت لَ َيحْ ب
َ )لَئِ ْن أَ ْش َر ْك
(ين
َ اس ِر
َ ُط ﱠن َع َمل
ِ ك َولَتَ ُكونَ ﱠن ِم ْن ْال َخ

Vraag 2: Wat is de betekenis van de intentie?
Antwoord 2: Intentie: het doel waarmee iets wordt gedaan. Deze
intentie bevind zich in het hart. Het is niet toegestaan de intentie
hardop uit te spreken omdat de boodschapper van Allah ε en zijn
metgezellen dit ook niet hebben gedaan. Allah de Verhevene heeft
gezegd: “En houdt jullie woorden geheim of maakt ze openbaar:
voorwaar, Hij is Alwetend over wat er in de harten is.” 94

(ور
ِ ) َوأَ ِسرﱡوا قَ ْولَ ُك ْم أَ ْو اجْ ھَرُوا بِ ِه إِنﱠهُ َعلِي ٌم ِب َذا
ِ ت الصﱡ ُد

En hij ε heeft gezegd: “Handelingen worden alleen door hun
intenties bepaald en ieder mens zal alleen dat krijgen wat met zijn
bedoeling samenhangt...” 95

"."إنما األعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى:ε قال
De betekenis van bovenstaande overlevering is dat de acceptatie
van de daden, de juistheid en perfectie worden bepaald door de
intentie waarmee ze worden uitgevoerd.

92
93
94
95

Soerat Yoenoes (10), aayah 106.
Soerat Az-zoemar (39), aayah 65.
Soerat Al-Moelk (67), aayah 13.
Moettafaqoen ‘alayh.
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Vraag 3: Veel mensen zeggen dat religie in het hart
zit. Wat bedoelen ze hiermee?
Antwoord 3: Deze woorden worden gebruikt door degenen die van
de verantwoordelijkheid en religieuze verplichtingen willen
vluchten. Religie houdt een geloofsleer in, aanbiddingen en
omgang met mensen:
1. De geloofsovertuigingen vinden plaats in het hart, zoals de
zuilen van het geloof (imaan) die door de boodschapper van
Allah ε genoemd zijn door te zeggen: “Geloof (imaan) houdt in
dat je gelooft in Allah, in Zijn engelen, in Zijn boeken, in Zijn
profeten en in de laatste dag en dat je gelooft dat zowel het
goede als het slechte voorbeschikt is.” 96

، و مالئكته و كتبه و رسله و اليم اآلخر7 أن تؤمن با:"اإليمان:ε قال
".و بالقدر خيره و شره
2. Aanbidding geschiedt door middel van de lichaamsdelen met
aanwezigheid van de goede intenties, zoals de vijf zuilen van
de Islaam die door de boodschapper van Allah

ε

genoemd

werden in een h’adieth waarbij hij ε zei: “De Islaam is
gebouwd op vijf zuilen: dat alleen Allah aanbeden wordt en
alles dat naast Hem aanbeden wordt, de rug wordt toegekeerd;
het verrichten van het gebed; het geven van zakaat; het
bezoeken van het Huis (Al-ka’bah) in een pelgrimstocht en het
vasten tijdens de Ramadaan.” 97

 و، و إقام الصالة، و يكفر بما دونه، على أن يعبد ﷲ:"بني اإلسالم على خمس:ε قال
". و صيام رمضان، و حج البيت،إليتاء الزكاة
Het is verplicht dat men zich aan deze vijf zuilen van de Islaam
houdt, dat men de geloofsleer belijdt vanuit het hart en
praktiseert met de lichaamsdelen.

96
97

Overgeleverd door Moesliem.
Overgeleverd door Moesliem.
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3. Het gebeurt vaak dat wij moslims erop aanspreken
om bijvoorbeeld het gebed te verrichten en de baard te
laten, zij antwoordden en zeggen dat de religie in het hart zit.
Wij oordelen over een persoon door zijn uiterlijk te bekijken,
terwijl alleen Allah op de hoogte is van de inhoud van de
harten. En als het hart van zulke mensen oprecht is, dan zal dit
ook duidelijk zijn in zijn handelingen door het gebed te
verrichten, het betalen van de zakaat en andere zuilen en
verplichtingen. En als het hart goed was dan had hij zijn baard
laten groeien. De boodschapper van Allah ε heeft hiernaar
verwezen en zei: “Voorwaar, in het lichaam zit een stuk vlees,
als deze goed is dan zal het lichaam goed zijn, en als het
bedorven is dan zal het lichaam bedorven zijn; het is het
hart.”98

 و إذا فسدت،"أال و إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله:ε قال
". أال و ھي القلب،فسد الجسد كله
Al-H’assan Al-Basrie heeft gezegd: “Het geloof is geen wens en
geen sierlijkheid. Het is datgene wat in het hart plaats heeft
en het in praktijk gebracht wordt.”
As-shaafi’ie heeft gezegd: “Het geloof is een uitspraak en
handeling, het vermeerderd en verminderd.”
Een aantal van de salaf zeiden: “Het geloof geschiedt met het
hart en wordt met de tong uitgesproken en wordt in praktijk
gebracht met de handelingen.” 99
Al-Boekhaarie heeft gezegd: “Hoofdstuk over het verschillen
van niveau’s betreffende de gelovigen als het gaat om
handelingen.” 100

98

Moettafaqoen ‘alayh.
Zie Fat-h’ Al-Baarie, boek 1/11.
100
Boek 1/11.
99
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Dient men bij de geloofsleer te beginnen of bij de
regering?
Sheikh Moh’ammed Qotb heeft een antwoord gegeven op deze
vraag, tijdens een lezing die hij had gegeven in “daar Al-H’adieth”
te Makkah Al-Moekarramah. De gestelde vraag was als volgt:
Vraag 1: Sommigen zeggen dat de Islaam terug zal keren via de
regeringen, en andere zeggen dat de Islaam terug zal keren
door het corrigeren van de geloofsleer en door gezamenlijke
opvoeding. Welke van deze twee is de correcte uitspraak?
Antwoord 1: Waar moet de macht komen voor deze religie om
daarmee te regeren als er geen verkondigers zijn die de
geloofsleer corrigeren en zelf een oprecht geloof dragen, die
beproevingen zullen doorstaan en geduld daarmee zullen hebben
en strijden op de weg van Allah, waardoor de religie van Allah op
aarde verspreid wordt en daarmee regeert zal worden. Het is een
duidelijk zaak. De wetgeving komt van de hemelen naar de aarde,
maar de mensen dienen zich in te spannen om dit toe te passen,
Allah heeft dit verplicht gesteld voor de mensheid en zegt: “…En
als Allah het wil, dan vernietigt Hij hen zeker. Maar Hij wil een
groep van jullie beproeven met een andere groep…” 101

) َولَ ْو يَ َشا ُء ﱠ
( ْض
َ ص َر ِم ْنھُ ْم َولَ ِك ْن لِ َي ْبلُ َو بَع
َ َﷲُ النت
ٍ ْض ُك ْم بِبَع

Wij dienen als eerste de geloofsleer te corrigeren en het opvoeden
van een generatie volgens de authentieke geloofsleer. Een
generatie die beproefd wordt en geduld heeft op de weg van Allah,
zoals de eerste generatie van de moslims geduld hadden.

101

Soerat Moeh’ammed (47), aayah 4.
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Al-Walaa-e (loyaliteit) wal Baraa-e (en
vijandigheid) in de islaam
Vraag 1: Wat is Al-walaa-e en Al-Baraa-e?
Antwoord 1: Al-walaa-e is het lief hebben van Allah, Zijn
boodschapper, de metgezellen en de gelovigen, en hen bijstaan
wanneer zij hulp nodig hebben.
Al-baraa-e is het vijandig zijn tegenover degenen die verschillen
van Allah, Zijn boodschapper, de metgezellen en de gelovigen. Van
de ongelovigen, atheïsten en innovatie-invoerders die bij iemand
anders dan Allah genezing, voorzieningen en leiding vragen. Het is
verplicht om een gelovige lief te hebben, ook al is hij een zondaar,
mits hij niet in ongeloof treedt. Een moslim dient toenadering tot
Allah te zoeken door vijandigheid te hebben tegenover degenen
die Hem ontkennen en tegen hen verzetten met woorden en hart
en voor zover het mogelijk is en de middelen het toestaan, vooral
degenen die bij anderen dan Allah om steun vragen.
1. Allah de Verhevene heeft gezegd: “En de gelovige mannen en
de gelovige vrouwen zijn elkaars helpers.” 102
(ْض
ٍ بَع

ُ َون َو ْال ُم ْؤ ِمن
ضھُ ْم أَ ْولِيَا ُء
ُ ات بَ ْع
َ ُ) َو ْال ُم ْؤ ِمن
ε heeft gezegd: “De hoogste rang

2. De boodschapper van Allah
van het geloof is het lief hebben omwille van Allah en het
haten omwille van Allah.” 103

"."أوثق عرى اإليمان الحب في ﷲ و البغض في ﷲ:ε قال
3. De boodschapper van Allah ε heeft ook gezegd: “Degene die
omwille van Allah lief heeft en omwille van Allah haat, hij
geeft omwille van Allah en geeft een ander niet omwille van
Allah, heeft het volmaakte geloof bereikt.” 104

102
103
104

Soerat At-tawbah (9), aayah 71.
Goed gekwalificeerd door Al-Albaanie.
Authentiek, overgeleverd door Aboe Daawoed en anderen.
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". فقد استكمل اإليمان،7  و منع،7  أعطى،7  و أبغض،7 "من أحب:ε قال
4. De boodschapper van Allah ε heeft ook gezegd: “Tot de
dienaren van Allah behoren een aantal mensen die geen
profeten en geen martelaren zijn. Op de Dag des Oordeels
zullen profeten en martelaren jaloers op hen zijn, omdat zij
een positie bij Allah de Verhevene hebben bereikt. Zij zeiden:
“O boodschapper van Allah, vertel ons wie ze zijn?” Hij zei:
“Het zijn volkeren die omwille van Allah van elkaar houden
zonder dat er een bloedverwantschap tussen hen is, of dat er
een (zakelijke) geldrelatie tussen hen is. Bij Allah, hun
gezichten stralen vol licht en ze zitten op licht. Zij vrezen niet
wanneer mensen vrees hebben en hebben geen verdriet
wanneer mensen verdrietig zijn. En hij reciteerde: “Weet:
voorwaar, er zal geen vrees over de geliefden van Allah
komen en zij zullen niet treuren.” 105 106

 يغبطھم األنبياء و الشھداء يوم،"إن من عباد ﷲ ألناسا ما ھم بأنبياء و ال شھداء:ε قال
 "ھم قوم تحابوا: يا رسول ﷲ تخبرنا من ھم؟ قال:" قالوا.القيامة بمكانھم من ﷲ تعالى
 و، فوﷲ إن وجوھھم لنور، و ال أموال يتعاطونھا،بروح ﷲ على غير أرحام بينھم
" و قرأ ھذه. و ال يحزنون إذا حزن الناس، ال يخافون إذا خاف الناس،إنھم لعلى نور
" )أَال إِ ﱠن أَ ْولِيَا َء ﱠ:اآلية
ٌ ﷲِ ال َخ ْو
( ون
َ ُف َعلَ ْي ِھ ْم َوال ھُ ْم يَحْ َزن

5. Er is van één van de salaf overgeleverd dat hij zei: “Degene die
omwille van Allah lief heeft en omwille van Allah haat en
omwille van Allah loyaal is aan iemand en vijandig is tegen over
iemand omwille van Allah, hij zal daardoor een geliefde van
105

Soerat Yoenoes (10), aayah 62.
Overgeleverd door Aboe Daawoed en is goed gekwalificeerd door de
onderzoeker van Djaami’ Al-Oesoel.
106
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Allah worden. Een dienaar zal de smaak van het
geloof niet proeven ook al verricht hij veel gebeden en
vasten, totdat hij zo wordt. Velen houden van anderen omwille
van levensrelaties en dit zal niet eeuwig duren.”
6. Zorg ervoor dat je de gelovige monotheïsten die bij Allah steun
vragen lief hebt, ook al worden zij met allerlei slechte
benamingen bestempeld. En neem afstand van een ieder die
iemand anders dan Allah aanroept en die de verhevenheid van
Allah boven Zijn Troon ontkent, zulke mensen zijn innovatieinvoeders.

De geliefden van Allah en de geliefden van de
shaytaan.
Vraag 1: Wie zijn de geliefden van Allah?
Antwoord 1: De geliefden van Allah zijn de gelovigen die vrees
voor Allah hebben en die vasthouden aan het Boek en de Soennah.
Allah de Verhevene heeft gezegd: “Weet: voorwaar, er zal geen
vrees over de geliefden van Allah komen en zij zullen niet
treuren.” 107

)أَال إِ ﱠن أَ ْولِيَا َء ﱠ
ٌ ﷲِ ال َخ ْو
(ون
َ ُف َعلَ ْي ِھ ْم َوال ھُ ْم َيحْ َزن
De boodschapper van Allah ε heeft gezegd: “Mijn Beschermer en
de Beschermer van de oprechte gelovigen is Allah.” 108

". و صالح المؤمنين،"إنما و ليي ﷲ:ε قال
Vraag 2: Wie zijn de geliefden van de shaytaan?
Antwoord 2: Het zijn degenen die een andere weg dan die van de
Barmhartige nemen. Zij houden zich niet aan het Boek, noch aan
de Soennah, en zij zijn de invoerders van innovaties en volgers van
begeertes. Zij roepen anderen naast Allah aan en ontkennen dat
Allah verheven is boven Zijn Troon, ze slaan zichzelf met ijzeren
107
108

Soerat Yoenoes (10), aayah 62.
Moettafaqoen ‘alayh.
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staven en slikken vuur en andere handelingen die
vuuraanbidders en satans doen. Allah de Verhevene zegt:
“En wie nalatig is in het gedenken van de Erbarmer; voor hem
zullen Wij een satan aanstellen en die zal een metgezel voor
hem zijn  En voorwaar, zij zullen hen zeker afhouden van de
Weg en zij denken dat zij rechtgeleid zijn.” 109

َ ) َو َم ْن يَعْشُ َع ْن ِذ ْك ِر الرﱠحْ َم ِن نُقَ ﱢيضْ لَهُ َش ْي
طانا ً َفھُ َو لَهُ قَ ِري ٌن  َوإِنﱠھُ ْم
(ون
ُ َلَي
َ ُون أَنﱠھُ ْم ُم ْھتَ ُد
َ يل َويَحْ َسب
ِ ص ﱡدونَھُ ْم َع ْن ال ﱠس ِب

Vraag 3: Is er tussen de weg van de waarheid en die van de
dwaling een tussenweg die men kan volgen?
Antwoord 3: Er is tussen de weg van de waarheid en die van de
dwaling geen andere weg die bewandeld kan worden. Omdat Allah
alles wat niet tot de waarheid behoort als dwaling en onwaarheid
benoemd heeft. Allah de Verhevene heeft gezegd: “En na de
waarheid, is er niets dan de dwaling. Hoe komt het dan dat
jullie worden afgeleid?” 110

)فَ َما َذا بَ ْع َد ْال َح ﱢ
(ق إِالﱠ الضﱠال ُل

109
110

Soerat Az-zoekhroef (43), aayah 36-37.
Soerat Yoenoes (10), aayah 32.
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Grote shirk (Shirk Al-Akbar) en zijn soorten.
Vraag 1: Wat is grote shirk?
Antwoord 1: Grote shirk is het verrichten van een vorm van
aanbidding voor iemand anders dan Allah, zoals smeekbeden,
slachten van dieren… etc. Het bewijs hiervoor is dat Allah gezegd
heeft: “En roep buiten Allah niet aan wat jou niet kan baten en
niet kan schaden. Als jij dat deed, voorwaar, dan zou jij tot de
onrechtplegers behoren.” 111

ون ﱠ
ُ ) َوال تَ ْد
َ ك َوال يَضُرﱡ َك فَإِ ْن فَ َع ْل
ك إِذاً ِم ْن
َ ت فَإِنﱠ
َ ﷲِ َما ال يَ ْنفَ ُع
ِ ع ِم ْن ُد
(ين
َ الظﱠالِ ِم
De boodschapper van Allah ε heeft gezegd: “De grote zonde is: het

toekennen van deelgenoten aan Allah, het ongehoorzaam zijn aan
de ouders en het leggen van valse getuigenissen.” 112

". و شھادة الزور، و عقوق الوالدين7 اإلشراك با:"أكبر الكبائر:ε قال
Vraag 2: Wat is de ergste zonde bij Allah?
Antwoord 2: De grootst zonde is het begaan van Grote Shirk. Allah
zegt: “…en (gedenkt) toen Loeqmaan tot zijn zoon zei, hem
raad gevende: “O mijn zoon, ken Allah geen deelgenoten toe:
voorwaar, het toekennen van deelgenoten aan Allah (in de
aanbidding tot Hem) is zeker een geweldig onrecht.” 113

)يَا بُ َن ﱠي ال تُ ْش ِر ْك بِ ﱠ
(ك لَظُ ْل ٌم َع ِظي ٌم
َ ِْ إِ ﱠن ال ﱢشر7ا

Toen de profeet ε werd gevraagd wat de grootste zonde was
antwoordde hij: “De ergste zonde is het erkennen van andere
goden naast Allah, terwijl Hij jou geschapen heeft.” 114

". ندا و ھو خلقك7 "أن تجعل:ε قال

111
112
113
114

Soerat Yoenoes (10), aayah 106.
Overgeleverd door Al-Boekhaarie.
Soerat Loeqmaan (31), aayah 13.
Moettafaqoen ‘alayh.
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Vraag 3: Bestaat er binnen de huidige moslim Oemmah 115
shirk?
Antwoord 3: Ja, het bestaat in de huidige moslim Oemmah, en
Allah heeft ons ervoor gewaarschuwd in de Qor-aan. Allah zegt:
“En de meesten van hen geloven niet in Allah zonder
deelgenoten aan Hem toe te kennen.” 116

) َو َما ي ُْؤ ِم ُن أَ ْكثَ ُرھُ ْم بِ ﱠ
(ون
َ ِ إِالﱠ َوھُ ْم ُم ْش ِر ُك7ا

De profeet ε zei: “De Dag des Oordeels zal niet plaats vinden
totdat een aantal stammen van mijn Oemmah zullen behoren tot
de moeshriekien (polytheïsten) en totdat beelden aanbeden zullen
worden.” 117

"."ال تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين و حتى تعبد األوثان:ε قال
Vraag 4: Wat is de uitspraak over degenen die de doden en
degenen die afwezig zijn om hulp vragen?
Antwoord 4: Het om hulp vragen aan deze mensen is een uiting
van Shirk Al-Akbar. Allah zegt: “Roept dus geen andere goden
naast Allah aan, anders zul je tot de bestraften behoren.” 118

ع َم َع ﱠ
ُ )فَال تَ ْد
(ين
َ ون ِم ْن ْال ُم َع ﱠذ ِب
َ ﷲِ إِلَھا ً آ َخ َر َفتَ ُك

De profeet ε zegt: “Wie dood gaat in een toestand waarbij hij
andere goden naast Allah heeft aanbeden, zal het Hellevuur
binnentreden.” 119

"."من مات و ھو يدعو من دون ﷲ ندا دخل النار:ε قال

115
116
117
118
119

Oemmah: gemeenschap of natie.
Soerat Yoesoef (12), aayah 106.
Authentiek, overgeleverd door Tiermiedhie.
Soerat As Shoe’araa-e (26), aayah 213.
Overgeleverd door Al-Boekhaarie.
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Vraag 5: Is doe’aa-e een vorm van aanbidding?
Antwoord 5: Ja, doe’aa-e is een vorm van aanbidding. Allah de
Verhevene zegt: “En jullie Rabb zei: “Roept Mij aan, Ik zal jullie
verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te
aanbidden, zij zullen de Hel binnentreden als vernederden.” 120

ُون َع ْن ِعبَا َدتِي
َ ين يَ ْستَ ْكبِر
َ ) َوقَا َل َر ﱡب ُك ْم ا ْد ُعونِي أَ ْس َت ِجبْ لَ ُك ْم إِ ﱠن الﱠ ِذ
(ين
َ اخ ِر
َ َُسيَ ْد ُخل
ِ ون َجھَنﱠ َم َد
De profeet ε zei: “Doe’aa-e is aanbidding.” 121
"."الدعاء ھو العبادة:ε قال

Vraag 6: Kunnen de mensen die overleden zijn smeekbedes
horen?
Antwoord 6: Nee, de doden horen de smeekbedes niet.
1. Allah zegt: “…Maar jij kunt degenen die in de graven zijn
niet doen horen.” 122

َ ) َو َما أَ ْن
(ُور
ِ ت بِ ُم ْس ِم ٍع َم ْن ِفي ْالقُب

2. “Voorwaar,
alleen
degenen
die
luisteren
zullen
gehoorzamen. En Allah zal de doden opwekken en
vervolgens worden zij tot Hem teruggekeerd.” 123

ُون َو ْال َم ْوتَى يَ ْب َعثُھُ ْم ﱠ
(ُون
َ ﷲُ ثُ ﱠم إِ َل ْي ِه يُرْ َجع
َ ين يَ ْس َمع
َ )إِنﱠ َما يَ ْستَ ِجيبُ الﱠ ِذ

(Allah bedoelt de ongelovigen hiermee, omdat hun harten dood
zijn, en Allah heeft hen vergeleken met degene die gestorven
lichamen hebben.) 124

120

Soerat Ghaafier (40), aayah 60.
Overgeleverd door Tiermiedhie, die gezegd heeft dat het een goede
authentieke h’adieth is.
122
Soerat Faather (35), aayah 22.
123
Soerat Al-An’aam (6), aayah 32.
124
Werd door Ibn Kathier genoemd.
121
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3. De boodschapper van Allah ε heeft gezegd: “Allah
heeft een aantal engelen die rond zwerven, die mij de groeten
van mijn oemmah doorgeven.” 125

". مالئكة سياحين في األرض يبلغوني عن أمتي السالم7 "إن:ε قال
Als de boodschapper van Allah ε niet eens de groeten van zijn
oemmah kan horen behalve doordat het doorgeven wordt door
de engelen, hoe zal het dan zijn met de rest van de mensen.
4. Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “De
profeet ε stond bij de graven van de afgodendienaren bij Badr
en reciteerde: “…hebben jullie dan ook werkelijk
aangetroffen wat jullie Heer jullie heeft aangezegd
(waarschuwingen etc.)?” 126 Vervolgens zei hij: “Ze horen nu
wat ik zeg.” Toen dit verteld werd tegen ‘Aa-ieshah (moge
Allah tevreden met haar zijn), zei zij: “De profeet ε zei dat ze
nu weten dat wat ik hen altijd vertelde de waarheid was.”
Vervolgens reciteerde zij: “Voorwaar, jij bent niet in staat de
doden te doen horen.” 127 128

على قليب بدر )مكان إلقاء قتلى

ε  وقف النبي:و عن ابن عمر رضي ﷲ عنھما قال
 "إنھم اآلن: εحقّا( ثم قال
َ  )فَھَلْ َو َج ْدتُ ْم َما َو َع َد َر ﱡب ُك ْم:المشركين( فقال
 أن ما، إنھم اآلن ليعلمونε "إنما قال النبي:" فذكر لعائشة فقالت.يسمعون ما أقول
(ك ال تُ ْس ِم ُع ْال َم ْو َتى
َ  )إِنﱠ:" ثم قرأت.كنت أقول لھم ھو الحق

125

Authentiek gekwalificeerd door Al-H’aakiem en Dhahabie was het hier mee
eens. En is ook door Al-Albaanie authentiek gekwalificeerd in Sah’ieh’ Al-Djaami’.
126
Soerat Al-A’raaf (7), aayah 44.
127
Soerat An-Naml (27), aayah 80.
128
Overgeleverd door Al-Boekhaarie 5/9.
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Qataadah, de overleveraar van deze H’adieth zei: “Allah
bracht ze tot leven om de woorden van de profeet ε te
kunnen horen als berisping, vernedering, straf, verdriet en
wroeging/berouw.” 129

Deze H’adieth leert ons…
1. Dat de afgodendienaren die gedood waren (bij de slag van
Badr) in staat waren tijdelijk te horen. Dit is bewezen door wat
de profeet ε zei: “Nu kunnen ze horen”, wat betekent dat ze
later niet meer in staat zullen zijn om te horen, zoals
Qataadah, de overleveraar van deze H’adieth, zei: “Allah
bracht ze tot leven om de woorden van de profeet
horen als berisping en vernedering…”

ε te kunnen

2. Dat ‘Aa-ieshah de versie van Ibn ‘Omar heeft weerlegd, dat de
profeet ε niet zei: “Ze horen nu wat ik zeg”, maar dat hij
eerder zei: “Nu zullen ze weten” en dat dit gebaseerd was op
het vers: “Voorwaar, jij bent niet in staat de doden te doen
horen…” 130

(ك ال تُ ْس ِم ُع ْال َم ْوتَى
َ )إِنﱠ

3. De versie’s van Ibn ‘Oemar en ‘Aa-ieshah kunnen op de
volgende manier tot overeenstemming gebracht worden: het
feit dat de doden niet kunnen horen; zoals het duidelijk in de
Qor-aan staat, maar Allah bracht de afgodendienaren die
gedood waren bij de slag van Badr wonderbaarlijk tijdelijk het
gehoor terug, ter wille van de boodschapper ε zodat ze hem ε
konden horen - zoals Qatadah, de overleveraar van deze
H’adieth beweert en Allah weet het beste.

129
130

Overgeleverd door Al-Boekhaarie in Kietaab Al-Maghaazie, hoofdstuk 8.
Soerat An-Naml (27), aayah 80.

54

Verschillende vormen van grote shirk (shirk AlAkbar)
Vraag 1: Kunnen wij hulp krijgen van degenen die overleden
zijn of ver van ons vandaan?
Antwoord 1: Nee, we kunnen hun hulp niet verkrijgen, we kunnen
alleen hulp verkrijgen van Allah, zoals Hij zegt: “En degenen (AlMoeshriekoen) die zij naast Allah aanroepen hebben niets
geschapen, want zij zijn (zelf) geschapen. (Zij zijn) doden,
levenloos en zij weten niet wanneer zij worden opgewekt.” 131

ون ﱠ
ٌ ون  أَ ْم َو
ات َغ ْي ُر
َ ُون َشيْئا ً َوھُ ْم ي ُْخلَق
َ ُﷲِ ال يَ ْخلُق
َ ين يَ ْد ُع
َ ) َوالﱠ ِذ
ِ ون ِم ْن ُد
(ون
َ ُﱠان يُ ْب َعث
َ ُون أَي
َ أَحْ يَا ٍء َو َما يَ ْش ُعر

En Allah zegt: “(Herinner) Toen jullie je Rabb (bij de slag van
Badr) om hulp vroegen en Hij jullie verhoorde.” 132

(اب لَ ُك ْم
َ ُ)إِ ْذ تَ ْس َت ِغيث
َ ون َربﱠ ُك ْم فَا ْستَ َج

De profeet ε zei: “O Eeuwiglevende, Zelfbestaande, ik zoek hulp
door Uw Genade.” 133

". برحمتك أستغيث، "يا حي يا قيوم: εقال
Vraag 2: Is het toegestaan om hulp te vragen bij mensen in
leven?
Antwoord 2: Ja, van datgene wat zij kunnen vervullen. Allah de
Verhevene vertelt ons over Moesa

131
132
133

Soerat An Nah’l (16), aayah 20-21.
Soerat Al-Anfaal (8), aayah 9.
Goed, overgeleverd door Tiermiedhie.

υ zegend:

55

“Daarop vroeg degene van zijn groep hem hulp tegen degene
van zijn vijand. Toen sloeg Moesa hem met zijn vuist en doodde
hem (per ongeluk).” 134

ضى
َ َ)فَا ْستَ َغاثَهُ الﱠ ِذي ِم ْن ِشي َع ِت ِه َعلَى الﱠ ِذي ِم ْن َع ُد ﱢو ِه َف َو َك َزهُ ُمو َسى فَق
(َعلَ ْي ِه

Vraag 3: Is het toegestaan om hulp te zoeken bij iemand anders
dan Allah?
Antwoord 3: Nee, dit is niet toegestaan betreffende zaken die
alleen Allah kan vervullen. Het bewijs is dat Allah de Verhevene
zegt: “U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om
hulp.”135

ُ ك نَ ْستَ ِع
(ين
َ ك نَ ْعبُ ُد َوإِيﱠا
َ )إِيﱠا
De profeet ε zei: “Als je om iets vraagt, vraag het dan aan Allah
en als je de hulp van iemand nodig hebt, zoek die hulp dan bij
Allah.” 136

".7 و إذا استعنت فاستعن با، "إذا سألت فاسأل ﷲ: εقال
Vraag 4: Kunnen we hulp vragen aan de levenden om ons heen?
Antwoord 4: Ja, we kunnen ze vragen om ons te helpen of bij te
staan in datgene waar ze toe in staat zijn het te vervullen. Allah
de Verhevene zegt: “Ondersteunt elkaar in het goede en
Taqwa137 en steunt elkaar niet bij zonde en overtreding.” 138

() َوتَ َعا َونُوا َعلَى ْالبِرﱢ َوالتﱠ ْق َوى

134

Soerat Al-Qasas (28), aayah 15.
Soerat Al Faatieh’ah (1), aayah 5.
136
Overgeleverd door Tiermiedhie, die gezegd heeft dat het een goede
authentieke h’adieth is.
137
Taqwa: het vrezen van Allah’s toorn en het zich daartegen beschermen door te
doen wat Hij heeft bevolen en door zich verre te houden van wat Hij verboden
heeft verklaard.
138
Soerat Al Maa-iedah (5), aayah 2.
135
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De profeet ε zei: “Allah steunt en helpt Zijn dienaar zolang
Zijn dienaar andere broeders steunt en helpt.” 139

". ما كان العبد في عون أخيه،"و ﷲ في عون العبد: εقال
Wat betreft het vragen van genezing, voorziening, leiding en
dergelijken, dit kan alleen aan Allah gevraagd worden, omdat de
schepselen daar niet toe in staat zijn om het te geven.
Allah de Verhevene heeft gezegd: “Degene Die mij geschapen
heeft, Hij leidt mij  En Hij is Degene Die mij voedt en Die mij
te drinken geeft  En wanneer ik ziek ben, is Hij het Die mij
geneest.” 140

ُ َْوإِ َذا َم ِرض
ت



ْ َوالﱠ ِذي ھُ َو ي
ين
ِ ُِط ِع ُمنِي َو َي ْسق



ين
ِ )الﱠ ِذي َخلَقَنِي فَھُ َو يَ ْھ ِد
(ين
ِ ِفَھُ َو يَ ْشف

Vraag 5: Is het toegestaan om een eed af te leggen aan iemand
anders dan Allah?
Antwoord 5: Nee, het is niet toegestaan om een eed af te leggen
aan iemand ander dan Allah. Allah de Verhevene vertelt ons over
de vrouw van ‘Imraan en zegt: “Toen de vrouw van ‘Imraan zei:
“Mijn Rabb, voorwaar, ik wijd bij belofte aan U wat er in mijn
buik is…” 141

ْ َك َما فِي ب
ُ ْ) َربﱢ إِنﱢي نَ َذر
(طنِي ُم َحرﱠرا
َ َت ل

De profeet ε zei: “Een ieder die een belofte doet om Allah te
gehoorzamen moet deze belofte nakomen en een ieder die een
belofte doet om Allah niet te gehoorzamen moet deze belofte niet
nakomen.” 142

". فال يعصه، و من نذر أن يعصيه،"من نذر أن يطيع ﷲ فليطعه: εقال

139
140
141
142

Overgeleverd door Moesliem.
Soerat As-shoe’araa-e (26), aayah 78-80.
Soerat Aal-‘Imraan (3), aayah 35.
Overgeleverd door Al-Boekhaarie.
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Vraag 6: Is het toegestaan om een dier te
offeren/slachten voor iemand anders dan Allah?
Antwoord 6: Nee, dit is niet toegestaan en het behoort tot de
grote shirk. Allah de Verhevene heeft gezegd: “Verricht daarom
de Salat voor jouw Rabb en slacht offerdieren.” 143

( ْك َوا ْن َحر
َ صلﱢ لِ َربﱢ
َ َ)ف

De profeet ε zei: “Allah vervloekt degene die een dier offert en
slacht omwille van iemand anders dan Allah.” 144

"."لعن ﷲ من ذبح لغير ﷲ:εقال
Het is niet toegestaan om dieren te slachten bij graven en tombes,
ook al worden deze dieren in de naam van Allah geslacht, omdat
dit behoort tot de handelingen van de polytheïsten.
De boodschapper van Allah
tot hen behoren.” 145

ε zei: “Degene die een volk imiteert zal
"."من تشيه بقوم فھو منھم:εقال

Vraag 7: Is het toegestaan om Tawaaf (rondgang) te doen om
een ander bouwwerk of andere plek dan de Ka’bah?
Antwoord 7: Nee, het is niet toegestaan om Tawaaf om een graf,
bouwwerk of andere plek te doen, behalve om de Ka’bah. Allah de
Verhevene zegt: “...En ze moeten een rondgang maken om het
Aloude Huis.” 146

(يق
ِ ) َو ْليَطﱠ ﱠوفُوا بِ ْال َب ْي
ِ ت ْال َع ِت

143
144
145
146

Soera Al-Kawthar (108), aayah 2.
Overgeleverd door Moesliem.
Authentieke h’adieth, overgeleverd door Aboe Daawoed.
Soerat Al-H’addj (22), aayah 29.
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De profeet ε zei: “Degene die de Tawaaf zeven maal om
het Huis van Allah doet en twee raka’aat bidt, is net als degene
die een slaaf heeft bevrijd.” 147

". كان كعتق رقبة،"من طاف بالبيت سبعا و صلى ركعتين:εقال
Vraag 8: Wat is het islamitische oordeel over magie/tovenarij?
Antwoord 8: Magie en tovenarij behoren tot de grote zondes en
kunnen naar ongeloof leiden. Allah de Verhevene zegt: “Maar de
Satans waren ongelovig, zij onderwezen de mensen tovenarij
(sihr).” 148

(اس ال ﱢسحْ َر
َ ين َكفَرُوا يُ َع ﱢل ُم
َ اط
َ ون النﱠ
ِ َ) َولَ ِك ﱠن ال ﱠشي

En de profeet ε zei: “Blijf weg van de zeven grote zondes: het
begaan van shirk, tovenarij, ...” 149

"... و السحر،7 الشرك با:"اجتنبوا السبع الموبقات:εقال
De magiër/tovenaar kan een polytheïst, ongelovige of
verderfzaaier zijn die de doodstraf moet krijgen, dit omdat zij
activiteiten verrichten die mensen van hun religie af zetten,
vergemakkelijken het verderf, vermederen de criminaliteit en
problemen, veroorzaken echtscheiding tussen getrouwde stellen,
kunnen een aanleiding zijn tot een sterfgeval, tevens leidt hun
werk vaak tot verlies van verstand voor vele mensen… etc.
Vraag 9: Kunnen we geloven dat toekomstvoorspellers en
waarzeggers de juiste kennis over de toekomst hebben?
Antwoord 9: Nee, we kunnen ze niet geloven. Allah de Verhevene
zeg: “Zeg: “Niemand kent al-Ghaib (het onwaarneembare) in de
hemelen en op de aarde, behalve Allah.” En zij weten niet
wanneer zij worden opgewekt.” 150

ْب إِالﱠ ﱠ
)قُلْ ال يَ ْعلَ ُم َم ْن فِي ال ﱠ
(ُﷲ
َ ض ْال َغي
ِ س َم َوا
ِ ْت َواألَر
147
148
149
150

Authentiek, overgeleverd door Ibn Maadjah.
Soerat Al-Baqarah (2), aayah 102.
Overgeleverd door Moesliem.
Soerat An-Naml (27), aayah 65.
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De profeet ε zei: “Een ieder die naar een waarzegger
en/of toekomstvoorspeller gaat en gelooft in wat hem is gezegd,
hij zal ongelovig worden over datgene wat tot Mohammed
gezonden.” 151

ε

is

". فقد كفر بما أنزل على محمد، فصدقه بما يقول، أو كاھنا،"من أتى عرافا:εقال
Vraag 10: Kan iemand kennis van het onwaarneembare krijgen?
Antwoord 10: Niemand heeft kennis over het onwaarneembare
behalve Allah. Allah de Verhevene zegt: “Hij bezit de schatten
van al-Ghayb (het onwaarneembare) en niemand kent die,
behalve Hij...” 152

(ب ال يَ ْع َل ُمھَا إِالﱠ ھُ َو
ِ ) َو ِع ْن َدهُ َمفَاتِ ُح ْال َغ ْي

De profeet ε zei: “Niemand
onwaarneembare, behalve Allah.” 153

heeft

kennis

over

het

"."ال يعلم الغيب إال ﷲ:εقال
Vraag 11: Wat is het islamitische oordeel over het leven volgens
een niet-islamitische wetgeving?
Antwoord 11: Als iemand een niet-islamitische wetgeving uitvoert
en daarbij gelooft dat deze beter en effectiever is dan de
islamitische wetgeving, dan is dat een duidelijk teken van
ongeloof. Allah de Verhevene zegt: “En wie niet oordeelt met
wat Allah heeft geopenbaard: zij zijn al-kaafiroen
(ongelovigen).” 154

) َو َم ْن لَ ْم يَحْ ُك ْم بِ َما أَن َز َل ﱠ
(ُون
َ ك ھُ ْم ْال َكافِر
َ ِﷲُ فَأ ُ ْولَئ

De profeet ε zei: “Als de leiders van de moslims niet oordelen
volgens het Boek van Allah en kiezen uit dat wat Allah heeft

151
152
153
154

Authentiek, overgeleverd door Ah’mad.
Soerat Al-An’aam (6), aayah 59.
Goed, overgeleverd door At-tabaraanie.
Soerat Al-Maa-iedah (5), aayah 44.
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onthuld, dan zal Allah ze straffen door onderlinge
ruzie/conflicten.” 155

". إال جعل ﷲ بأسھم بينھم، و يتخيروا مما أنزل ﷲ،"و ما لم تحكم أئمتھم بكتاب ﷲ:εقال
Vraag 12: Wat is atheïsme en wat is het islamtische oordeel over
de atheïst?
Antwoord 12: Het atheïsme is het afwijken van de waarheid door
allerlei geloofsovertuigingen en interpretaties. De dwalende van
het rechte pad van Allah en de verzetter tegen Zijn Oordelen door
afwijkende interpretaties die twijfel probeert te zaaien, wordt
atheïst genoemd. Een atheïst is ook iemand die het bestaan van
Allah ontkent of iemand die iemand of iets anders dan Allah
aanbidt, lief heeft en tot hem smeekbedes verricht.
Het kan ook iemand zijn die andere wetgevingen dan de
wetgevingen van Allah erkent en toepast. De atheïst is ook iemand
die de verzen uit de Qor-aan en de overleveringen van de profeet

ε

aan zijn begeerte en verstand aanpast door interpretatie, door
bijvoorbeeld de Namen en Eigenschappen van Allah te ontkennen.
Allah de Verhevene heeft gezegd: “En aan Allah behoren de
Schone Namen, roept Hem daarmee aan en verlaat degenen die
misbruik van Zijn Namen maken; zij zullen worden vergolden
voor wat zij plachten te doen.” 156

ون فِي أَ ْس َمائِ ِه
َ ين ي ُْل ِح ُد
َ ِ األَ ْس َما ُء ْال ُح ْس َنى َفا ْد ُعوهُ بِھَا َو َذرُوا الﱠ ِذ7)◌َ ِ ﱠ
(ون
َ َُسيُجْ َز ْو َن َما َكانُوا يَ ْع َمل
Qataadah heeft gezegd dat de betekenis van de ontkenning van de
Namen van Allah hier, is het verkeerd interpreteren van de Namen
van Allah. Ibn ‘Abbaas heeft over het ontkennen gezegd, dat het
weerleggen is.

155
156

Goed, overgeleverd door Ibn Maadjah en anderen.
Soerat Al-A’raaf (7), aayah 180.
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Allah de Verhevene heeft gezegd: “Voorwaar, degenen
die Onze Verzen verdraaien zijn niet voor Ons
verborgen…” 157

(ون ِفي آيَاتِنَا ال يَ ْخفَ ْو َن َعلَ ْينَا
َ ين ي ُْل ِح ُد
َ )إِ ﱠن الﱠ ِذ

Ibn ‘Abbaas heeft gezegd: “Verdraaiing is het leggen van een
bewoording op de onjuiste plaats.” Qataadah heeft gezegd dat dit
ongeloof en verzet aanduidt. 158
De atheïst is ook degene die beweert dat de islamitische wetgeving
niet uitgevoerd dient te worden totdat zijn afgeweken verstand
het bevat. Deze persoon wordt een ontkenner omdat hij zijn
verstand als een wetgever heeft aangesteld naast de islamitische
religie. Het islamitische oordeel m.b.t. de atheïst verandert van
persoon tot persoon, dit naar het niveau van het atheïsme:
1. De atheïst die het bestaan van Allah ontkent of één van Zijn
Namen en Eigenschappen, is een ongelovige.
2. De atheïst die iemand anders dan Allah aanroept en hulp zoekt
bij overledenen treedt in polytheïsme, dat zijn daden ongeldig
maakt.
3. De atheïst die de Namen en Eigenschappen die vastgesteld zijn
in de Qor-aan en de Soennah interpreteert, verkeert in
duidelijke dwaling.
We zoeken onze toevlucht bij Allah tegen alle soorten atheïsme. 159

Vraag 13: Hoe kan men de influisteringen van de shaytaan
verwerpen wanneer men de vraag ingefluisterd krijgt over wie
Allah geschapen heeft?
Antwoord 13: Wanneer de shaytaan iemand deze vraag influistert,
dient men toevlucht te zoeken bij Allah. Allah de Verhevene heeft
157
158
159

Soerat Foessielat (41), aayah 40.
Zie Ibn Kathier 3/102.
Uit Al-Adjwiebah Al-Moefiedah van Ad-dawsarie.
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gezegd: “En wanneer een kwade influistering van de
Satan jou treft, zoek dan je toevlucht bij Allah:
voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alwetende.” 160

غ فَا ْستَ ِع ْذ بِ ﱠ
ٌ ان نَ ْز
) َوإِ ﱠما يَ ْن َز َغنﱠ َك ِم ْن ال ﱠ
َ ش ْي
(ِ ِإنﱠهُ ھُ َو ال ﱠس ِمي ُع ْال َعلِي ُم7ا
ِ ط
boodschapper van Allah ε heeft ons geleerd weerstand te

De
bieden tegen de verleidingen van de shaytaan door het zeggen van:
“Ik geloof in Allah en Zijn boodschappers. Allah is de Enigste.
Allaahoe s-Samad (Degene van Wie al het geschapene afhankelijk
is), Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt. En niets of niemand
is gelijk aan Hem. Spuug (met een beetje vocht) vervolgens drie
keer over je linkerschouder en zoek dan toevlucht (bij Allah) tegen
de satan, dit zal de verleiding voorbij laten gaan.” 161

 لو، ﷲ الصمد، ﷲ أحد, و رسله7 "آمنت با: أن نرد كيد الشيطان و نقولε علمنا الرسول
 إنه ھو السميع7 و ليستعذ با، ثم ليتفل عن يساره ثالثا. و لم يكن له كفوا أحد، و لم يولد،يلد
".العليم
Als antwoord op deze vraag moet men tegen zichzelf zeggen dat
Allah de Schepper van alles is. Alles, behalve Hij en Zijn Namen en
Eigenschappen, is geschapen. Om dit beter te verduidelijken zeg
ik: “Eén komt vóór twee en er komt niets vóór één… Allah is één,
niets komt vóór Hem. Zoals de profeet
Eerste, er is niets voor U.” 162

ε

zei: “Allah, U bent de

"."اللھم أنت األول فال شيء قبلك:εقال
Vraag 14: Wat was het geloof van de afgodendienaren vóór
de komst van de Islaam?
Antwoord 14: Zij waren gewoon de heiligen te aanbidden om
hun welbehagen en voorspraak te verdienen.
1. Allah de Verhevene heeft gezegd: “…En degenen die
naast Hem Awliyaa-e (beschermers en helpers) nemen

160

Soerat Foessielat (41), aayah 36.
Beknopte samenvatting van ah’adieth verzameld door Al-Boekhaarie,
Moesliem, Ah’mad en Aboe Daawoed.
162
Overgeleverd door Moesliem.
161
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(zeggen): “Wij aanbidden hen slechts opdat zij
ons zo dicht mogelijk tot Allah brengen…” 163
ين اتﱠ َخ ُذوا ِم ْن ُدونِ ِه أَ ْولِيَا َء َما نَ ْعبُ ُدھُ ْم إِالﱠ لِيُقَ ﱢربُونَا إِلَى ﱠ
(ﷲِ ُز ْلفَى
َ ) َوالﱠ ِذ
2. “En zij aanbidden naast Allah wat hen niet schaadt en
hen niet baat en zij zegen: “Dezen zijn onze
voorsprekers/bemiddelaars bij Allah.” 164
ون ھَ ُؤال ِء ُشفَ َعا ُؤنَا ِع ْن َد ﱠ
ون ِم ْن ُدو ِن ﱠ
(ِﷲ
ُ َﷲِ َما ال ي
َ ُض ﱡرھُ ْم َوال يَ ْنفَ ُعھُ ْم َويَقُول
َ ) َويَ ْعبُ ُد
Sommige moslims
afgodendienaren.

doen

dit

als

imitatie

van

de

Vraag 15: Wat is vrees en wat zijn de soorten van vrees?
Antwoord 15: Vrees is angst in het hart dat uit twee
categorieën bestaat: vrees betreffende de geloofsleer 165 en
een natuurlijke angst.
1. Vrees betreffende de geloofsleer: is het angst en vrees
hebben van de overleden. Dit behoort tot de shirk Al-Akbar
en is een influistering van de shaytaan. Allah de Verhevene
heeft gezegd: “Voorwaar, het was slechts de shaytaan die
(jullie) bang maakt met zijn volgelingen. Weest daarom
niet bang voor hen, weest bang voor Mij, indien jullie
gelovigen zijn.” 166
َ )إِنﱠ َما َذلِ ُك ْم ال ﱠش ْي
ُ ان يُ َخ ﱢو
ُ ط
( ين
َ ِف أَ ْولِيَا َءهُ فَال تَ َخافُوھُ ْم َوخَ افُونِي إِ ْن ُك ْنتُ ْم ُم ْؤ ِمن
(Hij maakt jullie bang met zijn volgelingen en misleidt jullie dat zij
jullie kunnen schaden en jullie kunnen beïnvloeden. Als hij jullie
misleidt en jullie dingen beloofd, vertrouw dan niet op hem en
wendt jullie naar Mij, Ik zal jullie beschermen en steunen.) 167

163
164
165
166
167

Soerat Az-Zoemar (39), aayah 3.
Soerat Yoenoes (10), aayah 18.
Angst die men alleen voor Allah dient te hebben.
Soerat Aal-‘iemraan (3), aayah 175.
Opgenoemd door Ibn Kathier.
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Het vrees hebben van overledenen is een daad die
behoort tot de polytheïsten en hun geloofsleer. Allah de
Verhevene zegt: “Is Allah geen Beschermer voor Zijn dienaren?
En zij maken jou bang voor degenen (afgoden) naast Hem.” 168
(D.w.z dat de

ْس ﱠ
(ين ِم ْن ُدونِ ِه
َ ك بِالﱠ ِذ
َ َاف َع ْب َدهُ َوي َُخ ﱢوفُون
ٍ ﷲُ بِ َك
َ )أَلَي
polytheïsten de boodschapper van Allah ε bang

maakten, zij drijgden hem door hun standbeelden en goden
die zij aanbidden in te zetten tegen hem, uit onwetendheid
en dwaling van hen.) 169
Ook hadden de mensen van Hoed tegen hun profeet Hoed υ
gezegd: “Wij zeggen slechts: “Een aantal van onze goden
hebben jou met iets slechts getroffen…” 170

( ك بَ ْعضُ آلِھَ ِتنَا بِسُو ٍء
َ )إِ ْن نَقُو ُل إِالﱠ ا ْعتَ َرا

Zij zeggen: “Wij denken dat er een aantal van onze goden jou
getroffen hebben met zwakzinnigheid wegens jou verwerping n
belediging daarvan. Hoed antwoordde hen en zei: “…Hij zei: “Ik
roep Allah op als Getuige, en getuig dat ik onschuldig ben aan
wat jullie aan deelgenoten toekennen.  Naast Hem. Beraamt
gezamenlijk een plan tegen mij en geeft mij vervolgens geen
uitstel.” 171 172
Dit is een bewijs dat vrees hebben van overledenen behoort tot
shirk, waarin een aantal moslims zijn gevallen. Doch zij zijn niet in
staat om de schade van zich af te wenden, laat staan anderen te
schaden. Wanneer de overledene bijvoorbeeld door brand
getroffen wordt kan hij zichzelf niet helpen.
2. Natuurlijke vrees: dit is het vrees hebben voor een persoon,
zoals een onrechtvaardige tiran, of een wild dier. Dit is geen shirk.

168
169
170
171
172

Soerat Az-zoemar (39), aayah 32.
Genoemd door Ibn Kathier.
Soerat Hoed (11), aayah 54.
Soerat Hoed (11), aayah 54-55.
Genoemd door Ibn Kathier.
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Allah de Verhevene heeft gezegd: “Toen voelde Moesa
vrees in zich opkomen.” 173

(س ِفي نَ ْف ِس ِه ِخيفَةً ُمو َسى
َ )فَأَ ْو َج

“En zij hebben (een beschuldiging van) een misdaad tegen mij
en ik ben bang dat zij mij zullen doden.” 174

ُ ي َذ ْنبٌ فَأ َ َخ
( ون
) َولَھُ ْم َعلَ ﱠ
ِ ُاف أَ ْن يَ ْقتُل

/

173
174

Soerat Thaa-ha (20), aayah 67.
Soerat As-shoe’araa-e (26), aayah 14.
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Hoe kunnen we shirk voorkomen?
Vraag 1: Hoe kunnen we shirk voorkomen?
Antwoord 1: De voorkoming van shirk vindt plaats alleen door het
volgende te ontkennen:
1. Het geloof dat er iemand anders de daden van Allah kan doen,
zoals een aantal mensen denken dat er hulplieden zijn die het
beheer hebben over het universum, terwijl Allah Zijn
boodschapper ε gebood om de polytheïsten te vragen: “En wie
verordent het bestuur?” Zij zullen zeggen: “Allah”. Zeg dan:
“Zullen jullie (Allah) dan niet vrezen?” 175

ون ﱠ
(ُﷲ
َ ُ) َو َم ْن يُ َدبﱢ ُر األَ ْم َر َف َسيَقُول

2. Het geloof dat anderen het recht hebben om aanbeden te
worden naast Allah, zoals smeekbeden verrichten tot profeten
en geliefden van Allah, omdat Allah de Verhevene heeft
gezegd: “Zeg: “Ik roep alleen mijn Heer aan en ik ken hem
in niets deelgenoten toe.” 176

ُ )قُلْ إِنﱠ َما أَ ْد ُعو َربﱢي َوال أُ ْش ِر
◌ً (ك بِ ِه أَ َحدا

De boodschapper van Allah
smeekbede) is aanbidding.” 177

ε

heeft gezegd: “Doe’aa-e

"."الدعاء ھو العبادة:εقال
3. Het geloof dat anderen de Eigenschappen van Allah delen,
zoals het geloof dat profeten en heiligen kennis hebben over
al-Ghayb (het onwaarneembare). Allah zegt: “Zeg: “Niemand
kent al-Ghayb in de hemelen en de aarde, behalve Allah.” 178

175

Soerat Yoenoes (10), aayah 31.
Soerat Al-Djinn (72), aayah 20.
177
Overgeleverd door Tiermiedhie, die zei dat het een goede authentieke
h’adieth is.
178
Soerat An-Naml (27), aayah 65.
176
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(ب
َ ض ْال َغ ْي
ِ )قُلْ ال يَ ْعلَ ُم َم ْن فِي ال ﱠس َم َوا
ِ ْت َواألَر
De boodschapper van Allah ε heeft gezegd: “Niemand kent het
onwaarneembare, behalve Allah.”

179

"."ال يعلم الغيب إال ﷲ:εقال
4. Tashbieh – vergelijking. Door de Eigenschappen van Allah toe te
kennen aan mensen, zoals degenen die zeggen; er moet een
bemiddelaar zijn tussen mensen en Allah, naar wie wij onze
smeekbeden moeten richten, en vergelijken dit door te zeggen
dat zij bij een verantwoordelijke van een hoge autoriteit alleen
via een bemiddeling kunnen ontmoeten. Dit is het vergelijken
van de Schepper met Zijn schepping, dus een vorm van shirk.
Allah zegt: “…En niets is aan Hem gelijk…” 180

(ْس َك ِم ْثلِ ِه َش ْي ٌء
َ )لَي

Vraag 2: Is de vorm van polytheïsme die in de tijd van de
onwetendheid (pre-islamitische tijdperk) beleefd werd, nog
steeds aanwezig?
Antwoord 2: De vorm van polytheïsme die in de tijd van de
onwetendheid beleefd werd, bestaat nog steeds in onze tijd:
1. De polytheïsten van de vroegere tijden geloofden dat Allah de
Schepper en de Voorziener was, maar zij wendden hun
aanbidding en smeekbeden naar de oprechte gelovigen die zij
hadden afgebeeld in de vorm van standbeelden, zodat zij voor
hen bemiddelen bij Allah. Allah accepteerde dit niet van hen
en had hen als ongelovigen genoemd en zei: “En degenen die
naast Hem beschermers nemen (zeggen:) “Wij aanbidden
hen slechts opdat zij ons zo dicht mogelijk tot Allah
brengen.”

179
180

Goede h’adieth, overgeleverd door Tabaraanie.
Soerat As-Shoera (42), aayah 11.
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Voorwaar, Allah zal tussen hen rechtspreken over dat
waarover zij van mening verschillen. Voorwaar, Allah leidt
niet degene die een zeer ongelovige leugenaar is.” 181

ين اتﱠ َخ ُذوا ِم ْن ُدونِ ِه أَ ْولِيَا َء َما نَ ْعبُ ُدھُ ْم إِالﱠ لِيُقَرﱢ بُو َنا إِلَى ﱠ
ﷲِ ُز ْلفَى
َ ) َوالﱠ ِذ
ون إِ ﱠن ﱠ
إِ ﱠن ﱠ
ﷲَ ال يَ ْھ ِدي َم ْن ھُ َو
َ ُﷲَ يَحْ ُك ُم َب ْي َنھُ ْم فِي َما ھُ ْم فِي ِه يَ ْختَلِف
(َكا ِذبٌ َكفﱠا ٌر

Allah de Verhevene is Alhorend en is dicht bij Zijn dienaren. Hij
heeft geen bemiddeling nodig tussen Zijn schepselen. Allah de
Verhevene heeft gezegd: “En wanneer Mijn dienaren jou
vragen stellen over Mij: voorwaar, Ik ben nabij.” 182

( ٌك ِعبَا ِدي َعنﱢي فَإ ِ ﱢني قَ ِريب
َ َ) َوإِ َذا َسأَل

Vele moslims vandaag de dag wenden hun smeekbeden aan
geliefden van Allah en oprechte mensen die overleden zijn,
door hun graven te smeken zodat zij dichterbij Allah komen.
Standbeelden zijn voor polytheïsten een vorm van afbeelding
van hun geliefden en graven verbeelden de geliefden van de
onwetenden, wetend dat de zonde van het aanbidden van een
graf groter is dan het aanbidden van een standbeeld.
2. Polytheïsten in de vroegere tijden wendden hun smeekbeden
aan Allah in de moeilijk tijden en pleegden shirk in aangename
tijden. Allah de Verhevene heeft gezegd: “En als zij op de
schepen varen, dan roepen zij Allah aan, Hem zuiver
aanbiddend. Maar zodra Hij hen dan heeft gered (en) aan
land heeft gebracht, dan kennen zij deelgenoten (aan Allah)
toe.” 183

)فَإِ َذا َر ِكبُوا فِي ْالفُ ْل ِك َد َع ْوا ﱠ
ين فَلَ ﱠما نَجﱠاھُ ْم إِلَى ْالبَرﱢ إِ َذا
َ ين لَهُ ال ﱢد
َ ص
ِ ِﷲَ ُم ْخل
(ون
َ ھُ ْم يُ ْش ِر ُك

Hoe kan het nog toegestaan zijn voor een moslim om anderen
naast Allah te vragen om hulp in moeilijke of aangename
tijden?

181
182
183

Soerat Az Zoemar (39), aayah 3.
Soerat Al-Baqarah (2), aayah 186.
Soerat Al-‘Ankaboet (29), aayah 65.
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De gevaren en schade van shirk al-akbar?
Vraag 1: Wat zijn de gevaren en de schade van shirk al-akbar?
Antwoord 1: Shirk al-akbar leidt naar het eeuwige verblijf in het
Hellevuur. Allah de Verhevene heeft gezegd: “…Voorwaar, hij die
deelgenoten aan Allah toekent: Allah heeft hem waarlijk het
Paradijs verboden. En zijn bestemming zal de Hel zijn. En voor
de onrechtvaardigen zijn er geen helpers.” 184

ِ فَقَ ْد َح ﱠر َم ﱠ7ا
)إِنﱠهُ َم ْن يُ ْش ِر ْك بِ ﱠ
ين ِم ْن
َ ﷲُ َعلَ ْي ِه ْال َجنﱠةَ َو َمأْ َواهُ النﱠا ُر َو َما لِلظﱠالِ ِم
(ار
َ أَن
ٍ ص
De profeet ε heeft gezegd: “Degene die Allah ontmoet terwijl hij

deelgenoten aan Hem toekent, zal het Hellevuur betreden.” 185

"."و من لقي ﷲ يشرك به شيئا دخل الجنة:εقال
Vraag 2: Zijn de daden die men verricht geldig terwijl men zich
schuldig maakt aan shirk?
Antwoord 2: Nee, de goede daden van iemand die shirk begaat
zullen voor hem geen voordeel brengen. Allah de Verhevene zegt:
“..als zij deelgenoten (aan Allah) toegekend hadden, was wat
zij plachten te doen voor hen vruchteloos geworden.” 186

َ ِ) َولَ ْو أَ ْش َر ُكوا لَ َحب
(ون
َ ُط َع ْنھُ ْم َما َكانُوا يَ ْع َمل

De profeet ε heeft gezegd dat Allah zei: “Ik ben Degene Die geen
deelgenoten nodig heeft. Degene die deelgenoten aan Mij toekent,
ik verwerp hem en zijn Shirk.” 187

 تركته و، من عمل عمال أشرك معي فيه غيري،"أنا أغنى الشركاء عن الشرك:εقال
".شركه

184
185
186
187

Soerat Al-Maa-iedah (5), aayah 72.
Overgeleverd door Moesliem.
Soerat Al-An’aam (6), aayah 88.
H’adieth Qoedsie, overgeleverd door Moesliem.
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Kleine shirk (Shirk al-Asghar) en zijn soorten.
Vraag 1: Wat is shirk al-Asghar?
Antwoord 1: Shirk-Al-Asghar is een grote zonde die getroffen
wordt. Degene die het treft verblijft niet eeuwig in het Hellevuur.
Shirk Al-asghar bestaat uit een aantal soorten. Allah de Verhevene
heeft gezegd: “Wie dan hoopt op de ontmoeting met zijn Heer:
laat hem goede daden verrichten en laat hem bij de aanbidding
van zijn Heer niet één deelgenoot toekennen.” 188

صالِحا ً َوال يُ ْش ِر ْك ِب ِعبَا َد ِة َر ﱢب ِه
َ )فَ َم ْن َك
َ ًان يَرْ جُوا لِقَا َء َربﱢ ِه فَ ْليَ ْع َملْ َع َمال
(ًأَ َحدا
De profeet ε zei: “Het meeste wat ik voor jullie vrees is Shirk alAsghar: Ar-rieyaa-e 189.”

190

". الرياء:"إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر:εقال
Wat ook tot de kleine shirk behoort is dat men zegt: als die en die
persoon er niet waren, dan was er iets anders gebeurt; of door te
zeggen: wat Allah wil en wat jij wil; of door te zeggen: als de hond
er niet was dan werden wij bestolen. De profeet ε zei: “Zeg niet:
het is de Wil van Allah en van die en die, maar zeg eerder: het is
de wil van Allah en vervolgens de wil van die en die.” 191

". ثم شاء فالن، ما شاء ﷲ: و لكن قولوا، و شاء فالن،"ال تقولوا ما شاء ﷲ:εقال

188
189
190
191

Soerat Al-Kahf (18), aayah 110.
Ar-rieyaa-e: het te koop lopen met aanbidding.
Authentiek, overgeleverd door Ah’mad.
Authentiek, overgeleverd door Ah’mad.
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Vraag 2: Is het toegestaan om bij een andere naam te zweren
dan die van Allah?
Antwoord 2: Nee, het is niet toegestaan om te zweren bij de naam
van iemand of iets anders dan Allah. Allah de Verhevene zegt:
“…Zeg: “Welzeker, bij mijn Heer! Jullie zullen zeker worden
opgewekt…” 192

()قُلْ بَلَى َو َربﱢي َلتُ ْب َعثُ ﱠن

De profeet ε zei: “Degene die bij een ander zweert dan Allah,
heeft deelgenoten toegekend aan Allah (heeft shirk begaan).” 193

"."من حلف بغير ﷲ فقد أشرك:εقال
En de profeet ε zei ook: “Wie zou willen zweren, moet bij Allah
zweren of stil zijn.” 194

". أو ليصمت،7 فليحلف با،"من كان حالفا:εقال
Het is mogelijk dat het zweren bij de profeten en heiligen een
vorm van grote shirk is wanneer men gelooft dat de heilige de
kracht heeft om hem te schaden.
Vraag 3: Is het toegestaan om een amulet of hanger te dragen
om genezing te zoeken?
Antwoord 3: Nee, het is niet toegestaan om deze dingen te
dragen. Allah de Verhevene heeft gezegd:
1. “Indien Allah jou met tegenspoed treft, dan kan niemand die
weghalen, behalve Hij.”195

ك ﱠ
(ف لَهُ إِالﱠ ھُ َو
َ اش
َ ) َوإِ ْن يَ ْم َس ْس
ِ ﷲُ بِضُرﱟ فَال َك

192
193
194
195

Soerat At-Taghaaboen (64), aayah 7.
Authentiek, overgeleverd door Ah’mad.
Al-Boekhaarie.
Soerat Al An’aam (6), aayah 17.
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2. Het is overgeleverd door H’oedayfah, dat hij een
hanger afknipte die een man aan zijn hand droeg om zich
tegen koorts te beschermen. En hij reciteerde de woorden van
Allah: “En de meesten van hen geloven niet in Allah zonder
deelgenoten aan Hem toe te kennen.” 196

) َو َما ي ُْؤ ِم ُن أَ ْكثَ ُرھُ ْم بِ ﱠ
(ون
َ ِ إِالﱠ َوھُ ْم ُم ْش ِر ُك7ا

Vraag 4: Is het toegestaan om een parel, zeeschelp, amulet of
een ander voorwerp te dragen met het geloof dat het ons zal
beschermen tegen het boze oog (jaloezie)?
Antwoord 4: Nee, het is niet toegestaan om dit te doen ter
bescherming tegen het boze oog, omdat Allah de Verhevene heeft
gezegd: “Indien Allah jou met tegenspoed treft, dan kan
niemand die weghalen, behalve Hij.” 197

ك ﱠ
(ف لَهُ إِالﱠ ھُ َو
َ اش
َ ) َوإِ ْن يَ ْم َس ْس
ِ ﷲُ بِضُرﱟ فَال َك

De profeet ε zei: “Een ieder die een amulet
begaan.” 199

198

draagt, heeft shirk

"."من علق تميمة فقد أشرك:εقال

∋
196

Soerat Yoesoef (12), aayah 106.
Soerat Al-An’aam (6), aayah 17.
198
Een amulet of een ander voorwerp waarvan men denkt dat het bescherming
biedt tegen het boze oog (jaloezie).
199
Authentiek, overgeleverd door Ah’mad.
197
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Bemiddeling (tawassoel) en het vragen van
voorspraak.
Vraag 1: Wat voor Tawassoel kunnen we gebruiken als we Allah
iets willen vragen?
Antwoord 1: Tawassoel wordt onderverdeeld in een geoorloofde
en ongeoorloofde vorm.
1. Wat de gevraagde en geoorloofde vorm van tawassoel betreft,
dit is de bemiddeling zoeken bij de Namen en Eigenschappen
van Allah, oprechte daden en het vragen van oprechten die in
leven zijn om smeekbede te doen. Allah de Verhevene zegt:
“En aan Allah behoren de Schone Namen, roept Hem
daarmee aan.” 200

(ِ األَ ْس َما ُء ْال ُح ْسنَى فَا ْد ُعوهُ بِھَا7) َو ِ ﱠ

“O jullie die geloven! Vreest Allah en zoekt naar een middel
om (zo dicht mogelijk) bij Hem (te komen), en streeft op
Zijn Weg. Hopelijk zullen jullie welslagen.” 201
(D.w.z. nader zo dicht mogelijk tot Hem met aanbidding en het
handelen volgens datgene dat Hem behaagt.) 202
De boodschapper van Allah ε zei: “Ik vraag U bij elke Naam die
aan U behoort Die U Zichzelf hebt gegeven.” 203

". "أسألك بكل اسم ھو لك سميت به نفسك:ε قال الرسول
En hij ε zei tot de metgezel die hem gezelschap wenste in het
Paradijs: “Probeer jouw ziel onderdruk te zetten door veel
soedjoed te verrichten.” 204 (D.w.z. dat het gebed behoort tot
de oprechte daden.)

200
201
202
203
204

Soerat Al-A’raaf (7), aayah 180.
Soerat Al-Maa-iedah (5), aayah 35.
Genoemd door Ibn Kathier, overgenomen van Qataadah.
Authentiek, overgeleverd door Ah’mad.
Overgeleverd door Moesliem.
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". "أعني على نفسك بكثرة السجود: للصحابي الذي سأله مرافقته الجنةε و قوله
Het bewijs dat het toegestaan is om voorspraak te zoeken bij
levende oprechten, is dat hij ε gezegd heeft toen een metgezel
vroeg om regen: “O Allah, laat de regen opkomen.”205

." حين سأله األعرابي االستسقاء. "اللھم أغثنا:ε قال
En ook het verhaal van degenen die in de grot opgesloten
waren en toen zij bemiddeling zochten bij hun oprechte daden,
dat Allah hen uit de grot bevrijdde.
Ook is het toegestaan om voorspraak te zoeken bij Allah bij de
liefde die men voor Hem, Zijn boodschapper en Zijn geliefden
heeft. De liefde voor de boodschaper van Allah ε en de
geliefden van Allah behoort tot oprechte daden. Het is
toegestaan om te zeggen: “O Allah bij Uw liefde voor Uw
boodschapper en geliefden, geef ons de overwinning, en met
Uw liefde voor Uw boodschapper en geliefden, genees ons.”
2. De ongeoorloofde bemiddeling: dit is het smeken van de
overledenen en hen vragen om wensen te vervullen, zoals het
tegenwoordig is, en dit behoort tot de grote shirk. Allah de
Verhevene zegt: “En roep buiten Allah niet aan wat jou niet
kan baten en niet kan schaden. Als jij dat deed, voorwaar,
dan zou jij tot de onrechtplegers behoren.” 206 (d.w.z de
polytheïsten).

ون ﱠ
ُ ) َوال تَ ْد
َ ك َوال يَضُرﱡ َك فَإِ ْن فَ َع ْل
ك إِذاً ِم ْن
َ ت فَإِنﱠ
َ ﷲِ َما ال يَ ْنفَ ُع
ِ ع ِم ْن ُد
(ين
َ الظﱠالِ ِم

205
206

Moettafaqoen ‘alayh.
Soerat Yoenoes (10), aayah 106.
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3. Wat betreft bemiddeling zoeken bij het aanzien van de
boodschapper van Allah ε, door te zeggen: “O Heer, bij het
aanzien van Mohammed, genees mij.” Dit is niet toegestaan
omdat de metgezellen dit niet gedaan hebben en omdat
‘Oemar bemiddeling zocht bij Al-‘Abbaas om een smeekbede te
verrichten toen hij in leven was en hij had geen bemiddeling
gezocht bij de boodschapper van Allah ε na zijn dood. Bidden
op deze manier kan leiden tot shirk als men gelooft dat Allah
een menselijke bemiddelaar nodig heeft, zoals een menselijke
koning, aangezien dit het vergelijken van de Schepper met Zijn
schepping is.
Aboe H’anifah zei: “Ik heb een hekel om hulp te vragen aan
Allah via iemand anders dan Allah.” 207
Vraag 2: Is het nodig bij het verrichten van doe’aa-e om een
schepsel te nemen als bemiddelaar?
Antwoord 2: Dit is niet nodig omdat Allah de Verhevene heeft
gezegd: “En wanneer Mijn dienaren jou (O Moehammad) vragen
stellen over Mij, voorwaar (antwoord dan), Ik ben nabij, Ik
verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij tot Mij
smeekt.” 208

( ٌك ِعبَا ِدي َعنﱢي فَإ ِ ﱢني قَ ِريب
َ َ) َوإِ َذا َسأَل

De profeet ε zei: “Jullie vragen een Alhorende Die nabij is en Hij is
met jullie.” 209 (Met Zijn kennis: Hij hoort en ziet jullie.)

". "إنكم تدعون سميعا قريبا و ھو معكم:ε قال

207
208
209

Genoemd door de auteur van het boek “Ad-Dorr Al-Mokhthaar”.
Soerat Al-Baqarah (2), aayah 186.
Overgeleverd door Moesliem.
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Vraag 3: Is het toegestaan om iemand van de levenden te
vragen om doe’aa-e te doen?
Antwoord 3: Het is toegestaan zolang degenen die gevraagd
worden doe’aa-e te doen, niet tot de doden behoren. Allah de
Verhevene sprak de boodschapper ε in zijn leven en zei: “...En
vraag om vergeving voor jouw zonden en voor (de zonden van)
de gelovige mannen en de gelovige vrouwen...” 210

(ت
َ ك َولِ ْل ُم ْؤ ِم ِن
َ ِ) َوا ْستَ ْغفِرْ لِ َذ ْنب
ِ ين َو ْال ُم ْؤ ِمنَا

In de authentieke h’adieth die door At-tiermiedhie overgeleverd is,

staat: “Dat een blinde man naar de profeet ε kwam en zei: “Vraag
Allah om mij te genezen.” Hij zei: “Als je wil doe ik een
smeekbede voor je en als je wil wees geduldig en dit is goed voor
je…”

: فقال،ε  "أن رجال ضرير البصر أتى النبي:و في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي
"... و إن شئت صبرت فھو خير لك، إن شئت دعوت لك: قال،أدع ﷲ أن يعافيني
Vraag 4: Wat is de bemiddeling van de boodschapper

ε?

Antwoord 4: De bemiddeling van de boodschapper ε is het
doorgeven van de boodschap. Allah de Verhevene heeft gezegd: “O
boodschapper! Verkondig wat jou van jouw Rabb neergezonden
is…” 211

ُ
(ك ِم ْن َرب َﱢك
َ نز َل إِلَ ْي
ِ )يَا أَ ﱡيھَا ال ﱠرسُو ُل بَلﱢ ْغ َما أ

De profeet ε zei: “Allah, getuig”, als antwoord op datgene wat de
metgezellen zeiden: “Wij getuigen dat jij de boodschap van Allah
hebt overgebracht.” 212

". "نشھد أنك قد بلغت:" جوابا لقول الصحابة." اللھم اشھد:ε قال
Vraag 5: Van wie mogen wij de voorspraak bij de boodschapper

ε vragen?
210
211
212

Soerat Moeh’ammed (47), aayah 19.
Soerat Al-Maa-iedah (5), aayah 67.
Overgeleverd door Moesliem.
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Antwoord 5: De voorspraak van de profeet ε vragen wij
aan Allah. Allah de Verhevene heeft gezegd: “Zeg: “Aan Allah
behoort alle voorspraak.” 213

(ُِ ال ﱠشفَا َعة7)قُلْ ِ ﱠ

ε leerde zijn metgezellen te zeggen: “O Allah, sta hem
toe te bemiddelen voor mij.” 214 (D.w.z. de profeet ε.)
". "اللھم شفعه في: الصحابة أن يقولε و علم
En hij ε heeft gezegd: “Ik heb een speciale smeekbede voor
De profeet

voorspraak bewaard tot de Dag des Oordeels voor mijn Oemmah,
degene die het zal krijgen is degene van mijn Oemmah die
gestorven is en geen deelgenoten toekent aan Allah.” 215

 من مات من أمتي، فھي نائلة إن شاء ﷲ،"إني خبأت دعوتي شفاعة المتي يم القيامة:ε قال
". شيئا7ال يشرك با
Vraag 6: Is het toegestaan om voorspraak te vragen bij mensen
in leven?
Antwoord 6: We vragen voorspraak bij mensen in leven omtrent
wereldse zaken. Allah de Verhevene heeft gezegd: “En wie een
goede voorspraak schenkt: hem komt een aandeel daarin toe.
En wie een slechte voorspraak geeft: hij draagt de last
daarvan...” 216

صيبٌ ِم ْنھَا َو َم ْن َي ْشفَ ْع َشفَا َعةً َسيﱢئَةً يَ ُك ْن
ِ َ) َم ْن يَ ْشفَ ْع َشفَا َعةً َح َسنَةً يَ ُك ْن لَهُ ن
(لَهُ ِك ْف ٌل ِم ْنھَا

De profeet ε zei: “Doe voorspraak (voor anderen) en je zult
beloond worden.” 217
213

Soerat Az-zoemar (39), aayah 44.
Overgeleverd door Tiermiedhie die gezegd heeft dat het een goede
authentieke h’adieth is.
215
Overgeleverd door Moesliem.
216
Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 85.
217
Authentiek, overgeleverd door Aboe Daawoed.
214
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"."اشفعوا تؤجروا:ε قال
Vraag 7: Kunnen we overdrijven in het prijzen van de
boodschapper ε van Allah?
Antwoord 7: Het is niet geoorloofd om te overdrijven en
buitensporig hem ε te lofprijzen. Allah de Verhevene heeft
gezegd: “Zeg: “Voorwaar, ik ben slechts een mens zoals jullie.
Het is aan mij geopenbaard dat jullie god één God is…” 218

(اح ٌد
َ )قُلْ إِنﱠ َما أَنَا بَ َش ٌر ِم ْثلُ ُك ْم ي
ِ ُوحى إِلَ ﱠي أَنﱠ َما إِلَھُ ُك ْم إِلَهٌ َو

De profeet ε zei: “Overdrijf niet met het lofprijzen van mij zoals
de christenen dat met ‘Isa, de zoon van Mariam, hebben gedaan. Ik
ben een dienaar. Zeg dan: “Hij is een dienaar en boodschapper van
Allah.” 219

 فقولوا عبد ﷲ و، فإنما أنا عبد،"ال تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم:ε قال
".رسوله

∋
218
219

Soerat Al-Kahf (18), aayah 110.
Overgeleverd door Al-Boekhaarie.
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Onze plicht tegenover Allah en Zijn boodschapper.
Vraag 1: Wat is onze plicht tegenover Allah de Verhevene en
Zijn boodschapper ε?
Antwoord 1: Onze plicht tegenover Allah de Verhevene en Zijn
boodschapper

ε is:

1. Dat wij geloven in Allah en Zijn eenheid in aanbidding, Namen
en Eigenschappen en de wetgeving.
2. Dat wij handelen volgens Zijn uitspraak en dat is de Qor-aan,
wij benoemen datgene wat erin is toegestaan verklaard als
toegestaan en datgene wat verboden is als verboden.
3. Dat wij oordelen volgens het Boek van Allah en de Soennah van
Zijn boodschapper ε en ons ernaar laten regeren, en dat de
wetgevingen en ideologen die verschillen van de Islaam onjuist
zijn en daarin is geen goed.
4. Dat wij houden van de tawh’ied en zijn aanhangers en een
afkeer hebben van het polytheïsme en polytheïsten.
5. Dat wij Allah, Zijn boodschapper ε en de verantwoordelijken
van de moslims gehoorzamen. En de laatst genoemden niet
gehoorzamen in zaken die Allah ongehoorzaam zijn.
6. Dat wij van Allah en Zijn boodschapper ε houden, meer dan
van ons zelf, familieleden, eigendommen en van alle mensen.
7. Dat wij geloven dat Mohammed ε gezonden is door Allah, dus
dienen wij hem te geloven in alles wat hij vertelde, en hem
gehoorzamen over zaken die hij gebood, datgene wat hij
verbood en afschuwde nalaten en wij aanbidden Allah met
datgene wat hij toegestaan heeft verklaard.
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8. Dat wij de authentieke ah’adieth van de profeet ε proberen te
volgen en afstand te nemen van zwakke en gelogen ah’adieth
en als we deze laatste noemen, dan dienen wij er tegen te
waarschuwen.
9. Dat wij zijn religie en soennah verdedigen, met geld, zielen en
tongen en dat zijn ah’adieth de Edele Qor-aan uitleggen. De
behoefte daaraan kan niet ter zijde gelegd worden. Allah de
Verhevene heeft gezegd: “En Wij deden aan jou de
Vermaning (de Qor-aan) neerdalen om aan de mensen
duideijk te maken wat aan hen neergezonden is. En hopelijk
zullen zij nadenken.” 220

(ُون
َ اس َما نُ ﱢز َل إِلَ ْي ِھ ْم َولَ َعلﱠھُ ْم َيتَفَ ﱠكر
َ ) َوأَن َز ْلنَا إِلَ ْي
ِ ك ال ﱢذ ْك َر لِتُبَي َﱢن لِلنﱠ

10. Dat wij ons gedragen naar zijn gedrag, en beginnen bij het
uitnodigen naar de tawh’ied in onze da’wah, waarmee hij
begonnen was. Dit is het aanbidden van Allah alleen, en het
waarschuwen tegen het aanbidden en vragen van anderen
naast Allah, ook al is deze een profeet of geliefde, omdat het
behoort tot de shirk die de goede daden vruchteloos maakt.
Moge Allah ons liefde voor hem schenken en ons met hem
doen samenkomen op de Dag des Oordeels.

Ι
220

Soerat An-Nah’l (16), aayah 44.

ε

81

Gevaarlijke verspreide ideologieën.
Vraag 1: Is de wetgeving aan het volk en de welvaart aan het
volk?
Antwoord 1: Dit zijn uitgevonden woorden en de uitvinders
daarvan zijn leugenaars in hun bewering. Ze praktiseren het zelf
niet. Ze vinden dat dit voor de burgers moet gelden, maar zelf
passen zij zich niet aan de wensen van de burgers aan. Het is niets
anders dan fabeltjes om de volkeren bezig te houden om te
wedijveren om te regeren. De mensheid dient een hoog aanzien te
krijgen om de werkelijke vrijheid te krijgen en dient niet
gedirigeert te worden zoals dieren gedirigeert worden. De
wetgeving is aan Allah en onder het licht van Zijn openbaring
dienen de volkeren te handelen en hun wetgeving dient volgens de
Islaam te gelden. Het is niet toegestaan om te zeggen: “De
wetgeving is aan het volk.” Degene die de volkeren wijst naar zijn
behoeftes, is iemand die kapitalistische en goddeloze ideologieën
opvolgt die verschillig zijn met datgene wat Allah geopenbaard
heeft, om de mensen te onderdrukken via misleidende leuzen.
De welvaart is ook aan Allah; men dient het uit te geven aan zaken
die naar het goede leiden en het beschermen van de moslims en al
hun zaken te beschermen overal in de wereld, vervolgens het
uitnodigen naar Allah en het nemen van alle mogelijkheden om de
vijanden van de Islaam en degenen die de moslim kwaad aandoen
tegen te gaan en het helpen van mensen in nood. Het dient
gebruikt te worden waar het voor nodig is. Zo wordt er gehandeld
met de gunsten van Allah. Het is niet het eigendom van de
gierigaard, noch van degenen die het uitgeven in verspilling en
uitbundigheid, laat staan van degenen die het gebruiken in
zedeloosheid en allerlei onwettigheden. Het is niet toegestaan om
te zeggen dat de welvaart aan het volk behoort, omdat wanneer
dit het eigendom wordt van het volk, dan zullen zij vrij zijn om het
te gebruiken om mensen te bespioneren, hun zetels te beschermen
en het omkopen van zwakkeren. 221
221

Overgenomen van “Kietaab Al-Adjwiebah Al-Moefiedah” van Ad-dawsarie.
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Vraag 2: Wat zijn de fundamenten waarop het communisme
gebaseerd is ?
Antwoord 2: De fundamenten waarop het communisme gebaseerd
is, zijn er te veel om op te noemen, bijvoorbeeld:
1. Ontkenning van God en ontkenning van de religies,
boodschappers en boodschappen, met een motto: “Er is geen
God en het leven is het kapitaal.”
2. Vernietiging van de waarden, ethiek en gedragsvoorschriften.
3. Het vinden van haatgevoelens en conflicten tussen rijken en
armen.
4. Het opheffen van de persoonlijke eigendommen, behalve voor
hun leiders, terwijl dit een menselijk instinct is.
Vraag 3: Wat zijn de middelen van het communisme om de
Islaam ten gronde te stellen?
Antwoord 3: De middelen daarvoor zijn er te veel om op te
noemen, bijvoorbeeld:
1. Dat de verkondiger van het communisme op de hoogte moet
zijn van de Islaam en de twijfelachtige zaken die daarover
worden verspreid en van de gewoonten en cultuur van de
gemeenschap waarin hij zijn boodschap verkondigd.
2. Gebruik maken van vrouwen in het verkondigen van deze
vernietigende ideologieën tussen moslimvrouwen, omdat de
Islaam niet toestaat dat mannen bij vrouwen gemengd zitten.
3. Het gebruik maken van ouderen in het verkondigen van hun
ideologie, dit wegens het feit dat deze ouderen gerespecteerd
worden in hun gemeenschappen, of dat zij een hoog aanzien
hebben bij mensen.
4. Het gebruik maken van artsen om te verkondigen naar het
communisme door te profiteren van de zwakte van de zieke.
5. Het aanvallen van de volkeren van bovenaf door het heersen
over de regeringen en vervolgens het verspreiden van het
communisme tussen de volkeren die vervolgens ten gronde is
gegaan.
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Vraag 4: Zijn de staten der ongeloof verenigd in de vijandigheid
tegenover de Islaam?
Antwoord 4: Het is algemeen bekend dat de staten der ongeloof,
ook al zijn hun visies richting de Islaam verschillend, het met
elkaar eens zijn over de vijandigheid tegenover de Islaam. Deze
vijandigheid is ook verschillend door het verschil in de middelen
tot vijandigheid. Het communisme duidt haar vijandigheid
duidelijk aan door bestrijding van de moslims en vernietiging van
de Islaam. De kruisvaarders verbergen zich achter de vernietigende
ideologieën tegen de Islaam, zij wedijveren om de moslims te
bekeren tot hun religie. Laten we het Jodendom niet vergeten die
staan achter iedereen die tegen de Islaam werkt en onzedelijkheid
verspreiden, naast het verspreiden van de vrijmetselaars en
wereldwijze zionistische ideologieën.
Vraag 5: Wat is het missionarisme en wat zij de gevaren daarvan
en hoe kunnen wij het bestrijden?
Antwoord 5: Missionarisme is één van de vernietigende ideologieën
die streeft om de oorlog te verklaren aan de Islaam en het uit te
roeien. Wat tot hun fundamenten behoort is het twijfel zaaien in
zaken over de Islaam, het lief maken van het christendom aan de
moslims en het beweren dat ‘Isa (Jezus) de zoon is van God. Zij
verspreiden hun gif in allerlei tijdschriften en misbruiken de arme
volkeren.
De wijze van verzet hier tegen is: het vasthouden aan het Boek en
de Soennah van de boodschapper van Allah ε en het vasthouden
aan de gemeenschap van de moslims, het hebben van een brede
kennis over de voorschiften van de Islaam, het kennen van het
Christendom en de hulp van de rijken door hun geld te geven aan
de armen.
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Vraag 6: Zijn soefistische groepen en het zich verdelen in
groeperingen toegestaan in de Islaam?
Antwoord 6: Er is in de Islaam geen plaats voor Soefistische
groepen en andere groeperingen.
1. Allah de Verhevene heeft gezegd: “Voorwaar, deze godsdienst
(Islaam) is jullie godsdienst, de enigste. Ik ben jullie Heer,
aanbidt Mij daarom.” 222

(ون
ِ )إِ ﱠن ھَ ِذ ِه أُ ﱠمتُ ُك ْم أُ ﱠمةً َو
ِ اح َدةً َوأَنَا َر ﱡب ُك ْم فَا ْعبُ ُد

2. “En houdt jullie allen stevig vast aan het touw (de
godsdienst) van Allah en weest niet verdeeld.” 223

ص ُموا بِ َحب ِْل ﱠ
(ﷲِ َج ِميعاً َوال تَفَ ﱠرقُوا
ِ َ) َوا ْعت

3. “En behoort niet tot de veelgodenaanbidders  Behorend
tot degenen die hun godsdienst hebben opgesplitst en tot
groepen zijn geworden. Iedere groep verheugt zich in wat
zij hebben.” 224

ين فَ ﱠرقُوا ِدينَھُ ْم َو َكانُوا ِشيَعا ً ُكلﱡ
َ ِم ْن الﱠ ِذ



ين
َ ) َوال تَ ُكونُوا ِم ْن ْال ُم ْش ِر ِك
(ُون
َ ب ِب َما لَ َد ْي ِھ ْم فَ ِرح
ٍ ِح ْز

4. Het is overgeleverd door Ibn Mas’oed dat hij zei: “De
boodschapper van Allah ε tekende een lijn met zijn hand en
zei: “Dit is het rechte pad van Allah”, en hij tekende andere
lijnen aan de rechterkant en linkerkant daarvan en zei: “Aan
het hoofd van ieder pad van deze paden zit een shaytaan die
ernaar uitnodigt en hij reciteerde de woorden van Allah de
Verhevene: “En dat dit Mijn pad is, een recht pad, volgt het
dan, en volgt geen (andere) paden, want die zullen jullie
doen afsplitsen van Zijn pad.” 225 226
222

Soerat Al-Anbiyaa-e (21), aayah 92.
Soeat Aal-‘iemraan (3), aayah 103.
224
Soerat Ar-Roem (30), aayah 31-32.
225
Soerat Al-An’aam (59), aayah 153.
226
Overgeleverd door Ah’mad en N-nasaa-ie en is authentiek gekwalificeerd door
Al-H’aakiem en Ad-dhahabie.
223
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 و، ھذا سبيل ﷲ مستقيما: ثم قال، خطا بيدهε "خط لنا رسول ﷲ:عن ان مسعود قال
 ثم قال ھذه السبل ليس منھا سبيل،خط خطوطا عن يمينه و شماله

ًاطي ُم ْستَ ِقيما
ِ ص َر
ِ  ) َوأَ ﱠن ھَ َذا: ثم قرأ قوله تعالى،إال عليه شيطان يدعو إليه
ُفَاتﱠبِعُوه
(ق بِ ُك ْم َع ْن َس ِبيلِ ِه
َ َوال َتتﱠبِعُوا ال ﱡسبُ َل َفتَفَ ﱠر
5. En hij ε heeft gezegd: “Allah de Verhevene heeft een recht pad
als voorbeeld genoemd, en aan de zijkanten van het pad zijn
twee hoge muren met open deuren, en voor de deuren zitten
losse gordijnen, en bij de deur van het pad zit er een
uitnodiger die zegt: “O mensen, betreedt het rechte pad en
wees niet opgesplitst. En een uitnodiger die uitnodigt van
boven het pad, zegt als de mens één van de deuren wil openen:
“Wees gewaarschuwd, open het niet. Als je het opent dan zul
je het betreden.” 227
Het pad is de Islaam en de muren zijn de grenzen van Allah de
Verhevene en de openstaande deuren zijn de verboden zaken
van Allah de Verhevene. De uitnodiger aan het hoofd van het
pad is het Boek van Allah en de uitnodiger boven het pad is de
waarschuwer van Allah die in het hart van de moslim zit.” 228

 و على جنبي الصراط سوران،"ضرب ﷲ تعالى مثال صراطا مستقيما:ε قال
: و على الصراط داع يقول، و على األبواب ستور مرخاة،فيھما أبواب مفتحة

، و داع من فوق الصراط،"يا أيھا الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا و ال تفرقوا
 فإنك إن تفتحه، ويحك ال تفتحه:فإذا أراد اإلنسان أن يفتح شيئا من تلك األبواب قال
227

Overgeleverd door Ah’mad.
Overgeleverd door Ah’mad en Al-H’aakiem met een goede keten van
overlevaars.
228
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 و األبواب، حدود ﷲ تعالى: و السوران، اإلسالم: فالصراط.تلجه
 و، كتاب ﷲ: و ذلك الداعي على رأس الصراط، محارم ﷲ تعالى:المفتخة
". واعظ ﷲ في قلب كل مسلم:الداعي من فوق الصراط
Vraag 7: Behoort de religie aan Allah en het land tot iedereen?
Antwoord 7: Dit is een polytheïstisch idee dat door Europeanen is
uitgevonden om een vlucht te vinden uit de onrechtvaardige
heersing van de kerk die de wetenschap de oorlog verklaarde. Met
dat idee wilden ze de moslims afstand laten nemen van hun religie
en zij zeiden bijvoorbeelde: “De Islaam dient niet te bemoeien
met onze nationale zaken zoals politiek, economie en dergelijke.”
De kolonisten verpreidden met deze versierde geïnnoveerde
woorden een grote leugen en een grote dwaling, zodat zij de
wetgeving van Allah aan de kant konden zetten en het afscheiden
van alle zaken en gebeurtenissen. Zij aanbidden hun landen naast
Allah en hadden daarom de religie afgescheiden van de wetgeving.
De Qor-aan heeft ons geboden om hen niet te gehoorzamen in
zulke kwesties. Allah de Verhevene zegt: “O jullie die geloven,
wanneer jullie degenen die niet geloven gehoorzamen, zullen
zij jullie op jullie hielen doen omkeren (naar het ongeloof) en
jullie zullen dan als verliezers omkeren.”229

ين َكفَرُوا يَ ُر ﱡدو ُك ْم َعلَى أَ ْعقَابِ ُك ْم َفتَ ْنقَلِبُوا
َ ين آ َمنُوا إِ ْن تُ ِطيعُوا الﱠ ِذ
َ )يَا أَ ﱡيھَا الﱠ ِذ
(ين
َ اس ِر
ِ َخ

229

Soerat Aal-‘imraan (3), aayah 149.
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En Hij heeft gezegd: “O jullie die geloven, als jullie een groep
volgen van degenen aan wie de Schrift gegeven is: zij zullen
jullie tot ongeloof doen terugkeren nadat jullie geloofd
hebben.” 230

اب يَ ُر ﱡدو ُك ْم بَ ْع َد
َ ين آ َمنُوا إِ ْن تُ ِطيعُوا فَ ِريقا ً ِم ْن الﱠ ِذ
َ )يَا أَ ﱡيھَا الﱠ ِذ
َ َين أُوتُوا ْال ِكت
(ين
َ إِي َمانِ ُك ْم َكافِ ِر

Deze ideologie heeft de deuren geopend naar Christendom en het
verspreiden van het atheïsme ten koste van de moslims en in hun
eigen landen, en heeft de uitnodiging naar de Islaam vertraagt en
heeft het een halt toe geroepen om de christelijke minderheid
tevreden te stellen. Wanneer de moslims deze ideologieën niet
accepteren en verwerpen, zeggen ze dat dit verzet een religieuze
achterstand is. 231
Vraag 8: Veroorzaakt de religie verdeeldheid en religieuze
discriminatie?
Antwoord 8: De juiste authentieke Islaam is een bron van juiste
eenheid en het verwezenlijken leidt naar het hebben van macht,
edelheid, saamhorigheid, genadig tegenover elkaar zijn,
opofferingen, streven en het beschermen van niet-moslims. Welke
religieuze discriminatie wordt gedreven door een religie die haar
aanhangers laat zeggen: “Zeg: “Wij geloven in Allah en in wat er
tot ons neergezonden is en in wat er neergezonden is aan
Ibraahiem en Ismaa’iel, Is-h’aaq, Ya’qoeb en de kinderen van
Ya’qoeb (Al-Asvaath) en in wat er aan Moesa, ‘Isa en de
profeten van hun Heer werd gegeven. Wij maken geen
onderscheid tussen wie van hen dan ook en wij hebben ons aan
Hem overgegeven.” 232

230
231
232

Soerat Aal-‘iemraan (3), aayah 100.
Overgenomen van “Kitaab al-Adjwiebah Al-moefiedah”.
Soerat Aal-‘imraan (3), aayah 84.
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)قُلْ آ َمنﱠا بِ ﱠ
ق
َ ِ َو َما أُ ْن ِز َل َعلَ ْينَا َو َما أُ ْن ِز َل َعلَى إِ ْب َرا ِھي َم َوإِ ْس َما ِعي َل َوإِ ْس َح7ا
ُ ﱡون ِم ْن َربﱢ ِھ ْم ال نُفَرﱢ
ق
َ اط َو َما أُو ِت َي ُمو َسى َو ِعي َسى َوالنﱠ ِبي
َ َُويَ ْعق
ِ َوب َواألَ ْسب
(ون
َ بَي َْن أَ َح ٍد ِم ْنھُ ْم َونَحْ ُن لَهُ ُم ْس ِل ُم
Vraag 9: Is het toegestaan om te zeggen dat de wil van het volk
een deel is van de Wil van Allah?
Antwoord 9: Deze hoogmoed en lef die een aantal filosofen
hebben tegenover Allah, had niet eens Aboe Djahl met zijn
smerigheid en verzet en degenen die dezelfde weg volgden als
hem. Allah heeft over hen verteld dat zij een excuus zoeken bij
het lot van Allah in de schepping: “En degenen die (Allah)
deelgenoten toekenden, zeiden: “Indien Allah gewild had,
hadden wij niets naast Hem aanbeden, wij noch onze vaderen,
en wij zouden naast (de verboden) van Hem niets verboden
hebben.” 233

ين أَ ْش َر ُكوا لَ ْو َشا َء ﱠ
ﷲُ َما َعبَ ْدنَا ِم ْن ُدو ِن ِه ِم ْن َش ْي ٍء نَحْ ُن َوال
َ ) َوقَا َل الﱠ ِذ
(آبَا ُؤنَا َوال َح ﱠر ْمنَا ِم ْن ُدونِ ِه ِم ْن َش ْي ٍء

Allah had hen weerlegt en deze filosofen hebben het bezorgde volk
het recht gegeven om te doen wat zij willen en te handelen in hun
leven zonder wetgeving en Boek, maar volgens zijn lusten,
kapitaal, begeerte en macht!
Dit standpunt is een vergoddelijking van volkeren door het in
dezelfde positie te plaatsen alsof zij dezelfde rechten hebben als
Allah, terwijl zij onderdanig moeten zijn aan de wetgeving van
Allah, hanterend Zijn grenzen volgens de Wetgeving die Hij
opgesteld heeft. 234

233
234

Soerat An-Nah’l (16), aayah 35.
Overgenomen van “Al-Adjwiebah al-moefiedah” van Ad-dawsarie.
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Vraag 10: Wat is het standpunt tegen degene die zegt dat de
religie een verslaving is van volkeren?
Antwoord 10: Dit is een uitspraak die de jood Karl Markx heeft
uitgesproken die het communisme deed herleven nadat de Islaam
het begraven had. Hij koos deze uitspraak en beweerde dat de
religie bedwelming en een manier van achterstand voor volkeren
is. Dit zou een goede uitspraak zijn m.b.t. de onjuiste
godsdiensten zoals degenen die beelden vergoddelijken en
aanbidden omdat de aanhangers daarvan zich vasthouden aan
sprookjes. Wat de juiste religie betreft, de religie van Ibraahiem,
waarvan Allah gebood om het op te volgen, een religie die het hart
en de gevoelens prikkelt. Het laat alle krachten en gevoelens
bewegen, het zet degenen die het opvolgen aan om meer te doen
en accepteert van haar aanhangers geen nederigheid en zwakheid
en onderdanigheid aan onrecht, het roept hen op om te strijden
met alle middelen en vormen om het woord van Allah hoog te
houden en het verwijderen van de onrechtplegers en het zich
vijandig opstellen tegenover degenen die het oordeel van Allah
ontkennen en proberen te misleiden. 235
Vraag 11: Wat is het islamitische oordeel over het socialisme in
de Islaam?
Antwoord 11: Voordat men oordeelt over het socialisme, dient de
moslim eerst te kijken naar haar bronnen. Men dient niet misleidt
te worden door het “Arabische” socialisme te noemen, maar dient
naar de bronnen te kijken of zij iets anders bevatten dan datgene
wat Markx en Lenin en hun opvolgers geschreven hebben, zij die
inspanningen hebben verricht om hun uitspraken uit te leggen. Of
dat zij een andere bron hebben die gebaseerd is op het Boek van
Allah en de Soennah van Zijn boodschapper ε, zodat de moslim hun
ideologie accepteert. Als deze ideologie volgens de eerst
genoemde manieren handelt (volgens Markx en Lening), dan is het
de moslim niet toegestaan om het te aanvaarden en dient hij het
vanaf de fundamenten te verwerpen.
235

Overgenomen van Al-Adjwiebah al-moefiedah van Ad-dawsarie.
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Niemand zal eraan twijfelen dat zij andere fundamenten gebruiken
dan wat hun tirannen hadden ingevoerd. Het ontkennen van deze
dwaling is een onderdeel van de twee getuigenissen (er is geen god
dan Allah en Mohammed is de boodschapper van Allah) waar geen
enkel mens een goede gelovige kan zijn zonder te handelen en de
weg te volgen van datgene wat het aanduidt. 236
De Islaam die rechtvaardigheid verspreidt en geopenbaard is van
een Wijze Beheerder, verwijdert de behoefte aan het socialisme,
materialisme en andere ideologieën die door de mens zijn
uitgevonden en die bloot gesteld zijn aan fouten en vooral als het
tegenstrijdig is aan de Islaam, die zijn aanhangers verzekerd van
rechtvaardigheid, gelijkheid, vrede in dit leven en in het andere.
“(Neemt) de Sibghah van Allah. En wie heeft er een betere
sibghah dan Allah? En wij zijn aanbidders van Hem.” 237

ﷲِ َو َم ْن أَحْ َس ُن ِم ْن ﱠ
ص ْب َغةَ ﱠ
(ون
َ ص ْب َغةً َونَحْ ُن لَهُ َعابِ ُد
ِ ِﷲ
ِ )

Vraag 12: Wat is de vrijmetselarij?
Antwoord 12: De vrijmetselarij is een geheimzinnige joodse
organisatie die genoemd wordt als de geheime kracht. Hun eerste
opzet was tegen de christenen om hun Bijbels te veranderen, hun
religies en fundamenten te bederven en hen laten opsplitsen door
allerlei verschillen, maar zij hebben hun werkring vergroot om ook
de Islaam toe te voegen aan hun werkzaamheden.
De internationale joodse beweging helpt de verenigingen van de
vrijmetselaars, door hen denkers en verspreiders van misleiding te
sturen. Ze dragen voor iedere tijd een geschikte kledij die erbij
hoort en voor ieder volk en land dragen zij een kledij. Ze naderen
een ieder via zijn lusten en begeerte om hem de dwaling te laten
volgen.

236
237

Overgenomen van “Al-Adjwiebah al-moefiedah” van Ad-dawsarie.
Soerat Al-Baqarah (2), aayah 138.
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Er zijn een hoop mensen die deze werkwijze toegegeven hebben in
verschillende tijden en niet te vergeten dat deze beweging
opgezet is om de kwade doelstellingen van de joden te behartigen
en het vergemakkelijken van het heersen over het verstand van de
leiders. Zodat zij hun ambities vernietigen en hen als dienaren
laten zijn die geloven in de vrijmetselarij, dit vanwege de
machtige misleiding van de vrijmetselaars en dat het de harten
doet bereiken, waardoor veel leiders uit het oosten en westen
overheerst zijn. De vrijmetselarij heeft alle hoeken bij regeringen
in Europa bereikt en beheerst de grote denkers in Arabische
landen. Zij hebben bepaalde manieren om de volkeren te
misleiden wanneer zij het gevaar van de vrijmetselarij beginnen te
beseffen of haat krijgen tegenover de regeringsleiders die van
vrijmetselarij beschuldigd worden.
Zij geven aan dat zij alle instellingen die banden hebben met de
vrijmetselatij zullen sluiten, zodat zij weer andere instellingen
stichting met andere namen, terwijl zij de vrijmetselarij zelf
praktiseren. Dit doen zij zodat de verantwoordelijken hun onschuld
verduidelijken en een aanzien inwinnen om de joden te dienen. Er
is gebleken in een besluit van een vrijmetselaarsconferentie die in
1900 plaats heeft gevonden te Parijs, dat de doelstelling van de
vrijmetselarij om een seculiere presidentiële macht te creëeren,
dat streeft naar doeleinden en het behalen van de gunsten, een
fundament hanteert tot vereenzelviging van de vrijmetselarij.
Tot hun oude resultaten behoort het volgende: het vervalsen van
de heilige boeken, het aanzetten tot opsplitsing van de geloven en
het aansteken van het vuur der oorlogen en haatgevoelens tussen
de volkeren etc. etc.
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De resultaten die zij in de eerste fase van de Islaam hebben
bereikt zijn als volgt:
1. Een ondermijning uitvinden waarmee de tweede leider van de
moslims (‘Omar Ibn Elkhattaab) gedood is.
2. Het verspreiden van allerlei leugens over de derde leider van
de moslims (‘Oethmaan Ibn ‘Affaan).
3. Het vervalsen van geschriften en het verdraaien van
gebeurtenissen totdat ‘Oethmaan (moge Allah tevreden met
hem zijn) gedood werd.
4. Het beïnvloeden van groeperingen totdat zij gedachten van de
khawaaridj 238 en van nawaasieb 239 verspreiden.
5. Het verspreiden van de tadjahhoem 240 met alle soorten van
djahmieyyah, zoals de sekten moe’tazielah 241, Al-Qadarieyyah
238

Dit is een sekte die niet anders wenst dan het verscheuren en vernietigen van
de moslims. Zij hadden de 4de leider van de gelovigen die werd gekozen bestreden
tot zijn dood erop volgde. Deze sekte ontstond in de tijd van de profeet ε en werd
sterker in het tijdperk van de leiderschap van ‘Aliy Ibnoe Taalieb. Al-Khawaaridj
is een sekte die beweert dat mensen ofwel het volledige geloof bezitten (imaan),
of ongelovig zijn. Volgens hen kan de imaan van een mens niet verzwakken en is
degene die grote zondes begaat een ongelovige die bestreden mag worden.
239

Nawaasib: een groepering die haat jegens ‘Aliy Ibn Abie Taalieb τ hadden.
Al-Djahmieyyah (ook wel Tadjahhoem genoemd) is een sekte die uit AlMoerdjie-ah voortgekomen is aan het einde van het tijdperk van de amawieyyien
te Tiermiedh, een streek in Khoerasaan (Iran). Deze sekte beweert, dat geloof
alleen in het hart is en niet in praktijk gebracht hoeft te worden. De volgelingen
van deze sekte zijn vernoemd naar de stichter Djahm Ibn Safwaan, die zijn
geloofsleer van Al-Dja’d Ibn Dierham had genomen. Zij worden ook Moerdjie-at
Ahl Khoerasaan genoemd en behoren tot de Djabrieyyah. (uit het boek: Men hoem
ahloe soennah wa l-djamaa’ah wa men hoem ahloe l-bida’ie wa d-dalaal van
Sheikh Al-Islaam Taqiey d-dien Ibn Taymieyyah). Zij ontkennen de Namen en
Eigenschappen van Allah. Zij zeggen dat de Qor-aan een schepsel is, dat Allah niet
ziet in het Hiernamaals, noch kennis, macht of leven heeft.
241
Al-Moe’tazielah: dit zijn ‘Amroe Ibnoe ‘Oebayd en Waasel Ibnoe ‘Ataa-e AlGhazzaal en hun metgezellen. Zij werden zo genoemd omdat zij zich afgezonderd
hadden van de moslimgemeenschap na de dood van Al-H’asan Al-Basrie (moge
Allah hem genadig zijn). Zij hebben verschillende afwijkingen in hun geloofsleer:
zij vergelijken de daden van Allah met die van de mensen. Verder beweren zij dat
Allah het slechte niet geschapen heeft en daarom bestraft Hij degene die zonden
begaat ook niet. Een persoon die een grote zonde begaan heeft, bevindt zich
240
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en anderen. Dit naast de Qaraamietah
en Al244
Baatenieyyah
in andere plaatsen.
6. Het verspreiden van leugens over de Amawieyyien 245 en het
bijstaan van de niet-Arabieren om hen te vernederen, zodat
het verspreiden van hun ideologieën vergemakkelijkt wordt. En
andere leugens die zij verspreidden in hun tijd, zoals het laten
uitblinken van de leugenaar Al-mokhtaar en anderen, zoals de
eigenaar van het boek “Taarikh Al-djam’ieyyaat as-sirieyyah
tussen twee posities (hij is geen gelovige noch is hij een ongelovige) etc. (Sharh’
Al-‘aqiedah At-tah’aawieyyah, pagina 522, 9de druk 1988.)
242
Deze sekte ontkent de kennis van Allah over het verleden. De eerste van hen
die dit geloofde was Ma’bad Al-Djoehanie en vervolgens Ghaylaan Al-Qadari. Zij
ontkennen het feit dat Allah kennis heeft van Zijn schepping voordat deze
geschapen was. Tevens ontkennen zij de lotbestemming (de al-Qadar) en
beweren zij dat Allah geen macht heeft over zijn schepping. (Kietaab Al-iershaad
fie sharh’ lam’at al-i’tieqaad van Al-Imaam Moewaffaq ad-dien Abie Mohammed
‘Abdoellaah Ibn Ah’med Ibn Moh’ammed Ibn Qoedaamah Al-Maqdiesie (moge Allah
hem genadig zijn) van sheikh ‘Abdoellaah Ibn ‘Abdoerrah’maan Al-Djebreen
(moge Allah hem beschermen.)
243
Een sekte die gesticht is door H’amdaan Ibn Al-Ash’as die Qormot genoemd
wordt. Oorspronkelijk was hij een Perzische vuuraanbidder. De geloofsleer van de
Qaraamitah is, zoals de sekte van Al-Baateniyyah, gebaseerd op het verbergen
van datgene waarin zij geloven en het openlijk vertonen dat zij moslims zijn- dit
zodat zij makkelijk bij de mensen kunnen integreren om uit te nodigen naar hun
religie. Zij interpreteren de regels van de shari’ah op een verkeerde manier,
gezien het feit dat zij dit doen volgens hun eigen begeerten en (dwalende)
inzicht. Zij interpreteren bijvoorbeeld de volgende aayah op hun eigen manier:
“En aanbid jouw Heer totdat het zekere tot jou komt.” (Soerat Al-H’idjr (15),
aayah 99). Volgens hen is het zo, dat degene die in staat is om de religie van Allah
te interpreteren totdat hij zekerheid heeft bereikt vrijgesproken wordt van
aanbidding, omdat hij de betekenis van deze aanbidding begrijpt. Tevens hebben
zij de zuilen van de Islaam naar hun begeerten geïnterpreteerd en hebben zij
gezegd dat het gebed (as-salaat) het tonen van loyaliteit is tegenover hun imaam
(leider); de H’adj is het bezoeken van hun leider en hem verzorgen; het vasten is
het niet doorgeven van de geheimen van de Imaam aan anderen en het nietafstand nemen van eten en drinken. De betekenis van “ziena” (overspel) is bij
hen het verklappen van een geheim en het schenden van de belofte.
244
Een sekte die één religie toont en de andere verbergt. Zij interpreteren de
Qor-aan en de Soennah volgens hun verborgen en onjuiste religie. Al-Qaraamietah
is een sekte die uit Al-Baatenieyyah voortvloeit.
245
Islamitische regeringsperiode die in het jaar 40 na Hidjrah (emigratie van de
profeet ε van Mekkah naar Medinah) was begonnen en beëindigd in het jaar 132
Hidjriyyah. Alle regeringsleiders die aan de macht kwamen waren afstammelingen
van Oemayyah Ibnoe Abie Soefyaan.
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wal h’arakaat al-haddaamah fiel islaam” heeft
gedaan, wat elke moslim dient aan te schaffen.
7. Het wedijveren om vernietigende oorlogen en kruistochten te
verpreiden en het bekend maken van degenen die het steunen.
Zij bereiden mensen voor om veel mensen uit te moorden,
zoals An-noesayr At-thoosie Ibn Al-‘Alqamie en anderen tegen
de christenen in het oosten, hen aan te zetten om met hun
broeders te vechten tegen de moslims, hun bespioneren en hun
middelen benoemen om de moslims te verslaan. 246
Vraag 13: Wat is het islamitische oordeel over het soefisme?
Antwoord 13: Het soefisme was niet bekend in de tijd van de
boodschapper van Allah ε, zijn metgezellen en hun volgelingen.
Het was daarna ontstaan toen boeken vanuit het Grieks naar het
Arabisch werden vertaald. Het woord soefisme is herleidt uit het
woord “Sofia” wat min of meer in hun taal “wijsheid” betekent. Er
is ook gezegd dat het herleidt is uit het woord “safaa-e” wat
helderheid betekend, maar dit is niet de juiste betekenis volgens
de Arabische taalregels.
Het soefisme is tegenstrijdig
verschillende zaken:

aan

de

Islaam

betreffende

1. Het verrichten van smeekbeden aan anderen naast Allah: de
meeste soefisten vragen naast Allah, hulp aan overledenen. De
boodschapper van Allah
aanbidding.” 247

ε

heeft gezegd: “Smeekbeden is

". "الدعاء ھو العبادة:ε قال
Het verrichten van aanbidding aan anderen naast Allah, en het
verrichten van smeekbeden aan anderen naast Allah is daar een
onderdeel van en is een vorm van grote shirk die goede daden
vruchteloos maakt.
246
247

Overgenomen van “Al-Adjwiebah al-moefiedah” van Ad-dawsarie.
Tiermiedhie die gezegd heeft dat het een goede authentieke overlevering is.
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Allah de Verhevene zegt: “En roept buiten Allah niet aan wat
jou niet kan baten en niet kan schaden. Als jij dat deed,
voorwaar, dan zou jij tot de onrechtplegers behoren.” 248

ون ﱠ
ُ ) َوال تَ ْد
َ ك َوال يَضُرﱡ َك فَإِ ْن فَ َع ْل
ك إِذاً ِم ْن
َ ت فَإِنﱠ
َ ﷲِ َما ال يَ ْنفَ ُع
ِ ع ِم ْن ُد
(ين
َ الظﱠالِ ِم

En Hij, de Verhevene, heeft gezegd: “Als jij deelgenoten
toekent, dan zullen jouw werken vruchteloos worden en zal
jij zeker tot de verliezers behoren.” 249

َ َت لَ َيحْ ب
َ )لَئِ ْن أَ ْش َر ْك
(ين
َ اس ِر
َ ُط ﱠن َع َمل
ِ ك َولَتَ ُكونَ ﱠن ِم ْن ْال َخ
boodschapper van Allah ε heeft gezegd: “Degene die

De
overlijdt terwijl hij een andere naast Allah smeekt (aanbid) zal
het Hellevuur betreden.” 250

". "من مات و ھو يدعو من دون ﷲ ندا دخل النار:ε قال
2. De meeste soefisten geloven dat Allah overal is met Zijn
Lichaam. Dit is tegenstrijdig met de Qor-aan die zegt: “De
Barmhartige, Die op de ‘Arsh (Troon) verheven is.” 251

(ش ا ْس َت َوى
ِ ْ)الرﱠحْ َم ُن َعلَى ْال َعر

En hij ε heeft gezegd: “Allah heeft een Boek geschreven
vóórdat Hij de schepping geschapen had, dat Zijn
Barmhartigheid groter is dan Zijn woede. Dit is bij Hem
geschreven boven Zijn ‘Arsh (Troon).” 252

 فھو مكتوب، "إن ﷲ كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي:ε قال
".عنده فوق العرش

248
249
250
251
252

Soerat Yoenoes (10), aayah 106.
Soerat Az-zoemar (39), aayah 65.
Overgeleverd door Al-Boekhaarie.
Soerat Thaa-ha (20), aayah 5.
Overgeleverd door Al-Boekhaarie.
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Wat betreft Zijn woorden, Verheven is Hij: “En Hij
is met jullie, waar jullie ook zijn.” 253

() َوھُ َو َم َع ُك ْم أَي َْن َما ُك ْنتُ ْم

(D.w.z. met Zijn kennis, Hij hoort ons en ziet ons, zoals de
moefassierien254 hebben uitgelegd.)

3. Een aantal soefisten geloven dat Allah plaats heeft genomen in
de lichamen van Zijn schepselen. Ibn Al-‘Arabie die in
Damascus tot de grote soefisten behoort, heeft gezegd:
De dienaar is een god, en god is een dienaar…
O mijn gedachten wie van hen zal verantwoording afleggen…
En hun tiran heeft ook gezegd:
En de hond en het varken zijn onze goden…
En Allah is een priester in de kerk…
4. De meeste soefisten denken dat Allah het leven omwille van
Mohammed ε geschapen heeft, en dit is tegenstrijdig met de
Qor-aan die het volgende zegt: “En Ik heb de Djinn en de
mens slechts geschapen om Mij te dienen.” 255

ُ ) َو َما َخلَ ْق
(ون
َ اإل
ِ نس إِالﱠ لِيَ ْعبُ ُد
ِ ت ْال ِج ﱠن َو

“En voorwaar, Ons behoort zeker het laatste
Hiernamaals) en het eerste (het wereldse leven).” 256

(het

(آلخ َرةَ َواألُولَى
ِ َ) َوإِ ﱠن لَنَا ل

5. De meeste soefisten geloven dat Allah Mohammed ε van Zijn
licht geschapen heeft en dat Hij alles van Zijn licht geschapen
253
254
255
256

Soerat Al-H’adied (57), aayah 4.
Moefassierien: uitleggers van de Qor-aan.
Soerat Ad-dhzaariyaat (51), aayah 56.
Soerat Al-layl (92), aayah 13.
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heeft en dat Mohammed de eerste der schepselen is.
Dit allemaal is tegenstrijdig met de Qor-aan: “(Gedenk)
Toen jouw Heer tot de Engelen zei: “Voorwaar, Ik schep een
mens uit aarde.” 257

ٌ ِك لِ ْل َمال ِئ َك ِة إِ ﱢني َخال
(ين
َ )إِ ْذ قَا َل َر ﱡب
ٍ ق بَ َشراً ِم ْن ِط

Aadam υ is het eerste schepsel van de mensen, Allah heeft
hem van aarde geschapen. Het eerste wat Allah geschapen
heeft na de schepping van de ‘Arsh (Troon) en het water, is de
pen.
De boodschapper van Allah ε heeft gezegd: “Het eerste dat
Allah geschapen heeft is de pen.” 258

". "إن أول ما خلق ﷲ القلم:ε قال
Wat de h’adieth betreft die luidt: “Het eerste wat Allah
geschapen heeft is het licht van je profeet o djaabier.” De
geleerden van de h’adieth hebben gezegd dat deze h’adieth
geen keten van overlevaars heeft en is een gelogen h’adieth.259
6. Tot de fouten van de soefisten behoort het afleggen van eden
aan de oprechten, rondgang om hun graven, het bouwen van
mausoleums op de graven, het verrichten van adhzkaar (het
gedenken van Allah) op manieren die Allah en Zijn
boodschapper ε niet toegestaan hebben verklaard, het dansen
bij het gedenken van Allah, het lichaam slaan met allerlei
ijzeren voorwerpen, het eten van vuur, dragen van amuletten
en het bedrijven van magie en het stelen van andermans
welvaart door mensen te misleiden… etc.

Vraag 14: Wat is het oordeel over degenen die de Islaam als
achterlijk bestempelen?

257

Soerat Saad (38), aayah 71.
Overgeleverd door Ah’mad en Tiermiedhie, die gezegd heeft dat het een goede
authentieke h’adieth is.
259
Genoemd door As-soeyootie, Al-Ghoemmaarie en Al-Albaanie.
258
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Antwoord 14: Deze beschuldiging hebben de vijanden
van de Islaam aan de Islaam toegekend, om de volgelingen
er van af te laten wenden. Als zij hiermee bedoelen dat de
islamitische religie achterlijk is en een achterstand is op
technologie en wetenschap, dan is dit waarlijk een leugen, omdat
de Islaam roept tot technologische en wetenschappelijke
vooruitgang en het plegen van wetenschappelijke uitvindingen en
onderzoeken.
Allah de Verhevene heeft gezegd: “En brengt wat jullie kunnen
aan macht bij elkaar.” 260

َ َ) َوأَ ِع ﱡدوا لَھُ ْم َما ا ْست
(ط ْعتُ ْم ِم ْن قُ ﱠو ٍة

De boodschapper van Allah ε heeft gezegd: “Jullie weten het beste
over jullie wereldse zaken.” 261

". "أنتم أعلم بأمر دنياكم:ε قال
De Islaam beveelt om terug te keren naar het Boek van Allah en de
Soennah van Zijn boodschapper ε en de manieren van zijn
metgezellen die het land van Allah voor de Islaam hebben veroverd
met hun standvastigheid, geloofsleer, gedrag en strijd. Zij hebben
daarmee de dienaren aangespoord om de Heer van de dienaren te
aanbidden i.p.v. de dienaren, en afstand te nemen van de
onrechtvaardigheid van de vervalste religies naar de
rechtvaardigheid van de Islaam. Er is geen macht te verkrijgen
behalve door het terugkeren naar de religie.
Vraag 15: Is het een noodzaak voor ons om de hedendaagse
ideologieën en soefistische bewegingen te kennen?
Antwoord 15: Het is noodzakelijk om deze ideologieën te kennen,
zodat wij er afstand van kunnen nemen. Het bewijs is dat
H’oedhzayfah Ibn Al-Yamaam zei:

260
261

Soerat Al-Anfaal (8), aayah 60.
Overgeleverd door Moesliem.
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“Mensen vroegen de boodschapper van Allah ε naar het goede en
ik vroeg hem naar het selchte, uit vrees dat ik het bega. Ik zei: “O
boodschapper van Allah, wij leefden in een onwetendheidsperiode
en slechtheid, en Allah kwam tot ons met dit goede. Komt er na dit
goede nog een slechtheid?” Hij zei: “Jawel”. Ik zei: “Komt er na
dat slechtheid nog het goede?” Hij zei: “Jawel, en er zal ook
verderf en verschillen ontstaan.” Ik zei: “En wat is het verderf en
de verschillen.” Hij zei: “Een volk die manieren volgen die niet van
mijn Soennah zijn en een leiding volgen die niet tot mijn leiding
behoort. Je zult goede dinegn bij hen zien die je prijst en andere
zaken die je verafschuwd.” Ik zei: “Komt er slechtheid na dit
goede?” 262 Hij zei: “Jawel, uitnodigers die voor de deuren van het
Hellevuur staan, degenen die het accepteren zullen erin geworpen
worden.”
Ik zei: “O boodschapper van Allah, kun je hen voor ons
beschrijven.” Hij zei: “Een groep die tot ons behoren en spreken
zoals wij spreken.” Ik zei: “O boodschapper van Allah, wat kan ik
doen als ik dat bereikt heb?” Hij zei: “Houd je vast aan de
gemeenschap van de moslims en hun leider.” Ik zei: “Als zij geen
groep vormen en noch een leider hebben?” Hij zei: “Neem afstand
van al die groeperingen, ook al houd je je eigen vast aan de stam
van een boom (Arabische uitdrukking om aan te geven dat men
eenzaam moet zijn), totdat de dood jou bereikt en jij volgens (de
goede) manieren leeft.” 263

 و كنت أسأله عن الشر، عن الخيرε  كان الناس يسألون رسول ﷲ:قال حذيفة ابن اليمان
 فھل، فجاءنا ﷲ بھذا الخير، يا رسول ﷲ إنا كنا في جاھلية و شر: فقلت،مخافة أن يدركني
 "نعم و فيه:"ھل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: "نعم" قلت:بعد ھذا الخير من شر؟ قال
 تعرف منھم و، و يھتدون بغر ھديي، "قوم يستنون بغير سنتي: و ما دخنه؟ قال:دخن" قلت
: ھل بعد ذلك الخير من شر؟ قال:" فقلت.تنكر

262
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Genoemd door Ibn Al-Athier in An-nihaayah.
Overgeleverd door Moesliem.
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 يا رسول:" فقلت. من أجابھم إليھا قذفوه فيھا،"نعم دعاة على أبواب جھنم
 فإن:" فقلت." تلزم جماعة المسلمين و إمامھم: فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال،ﷲ
 و لو أن تعض على أصل،"فاعتزل تلك الفرق كلھا:لم تكن لھم جماعة و ال إمام؟ قال
". حتى يدركك الموت و أنت على ذلك،شجرة

Wat wordt er geconcludeerd uit deze h’adieth.
Deze h’adieth maakt ons duidelijk dat de verkondigers naar het
slechte, degenen zijn die niet volgens de weg van de boodschapper

ε, zijn manieren, hun geloofsleer en oordelen leven. Zij handelen
niet zoals hij gehandeld heeft en nemen hem niet als voorbeeld in
hun kledij en gewoontes, de moslim dient afstand van hen te
nemen.

[
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Het nut om je bezig te houden met da’wa en
boeken.
Vraag 1: Wat is het nut om je bezig te houden met da’wa 264 en
het verspreiden van boeken, terwijl de moslims elders
afgeslacht worden?
Antwoord 1: Elke moslim heeft een verantwoordelijkheid waar hij
goed in is. Er zijn moslims die de Djihaad en de strijd goed
beoefenen, anderen zijn goed in het spreken, anderen zijn in staat
om met geld te helpen. De boodschapper van Allah ε heeft
verwezen naar deze vormen van djihaad en zei: “Strijd tegen de
polytheïsten met jullie geld, zielen en tongen.” 265

"."جاھدوا المشركين بأموالكم و أنفسكم و ألسنتكم:ε قال
Daarom verdedigde H’assaan (moge Allah tevreden met hem zijn)
de Islaam met zijn tong door gedichten te spreken. Geen
verstandige moslim zou kunnen ontkennen dat de Djihaad met
wapens voor de moslims niet verplicht is als zij daar toe in staat
zijn en het stimuleren van moslims tot de Djihaad met boeken en
artikelen is een onderdeel van de Djihaad.
Het verspreiden van boeken die gebaseerd zijn op het Boek en de
Soennah is een manier om deze religie te verzuiveren van allerlei
innovaties en dwalingen die eraan gekoppeld zijn, zowel betreft de
geloofsleer, aanbidding, omgang met mensen en andere zaken.
Deze boeken zijn erg belangrijk.
Het verspreiden van boeken in onze tijd is een mediamiddel dat
veel gevraagd is om de Islaam te verzuiveren, en om jongeren die
in de Islaam geloven op te voeden. Deze Islaam heeft een machtige
geloofsleer, aanbidding, regelgeving, djihaad en opoffering,
gedrag, ethiek, opvoeding en regering… etc.
264
265

Da’wa: het uitnodigen naar de Islaam.
Authentiek en is overgeleverd door Aboe Dawoed.

102

Vraag 2: Waarom heeft Allah de beproeving als erger
beschreven dan doodslag?
Antwoord 2: Omdat de mens wegens zijn juiste religie een gezond
leven leidt, met een goede ethiek en gezond verstand, zijn
geloofsleer is vrij van shirk. Het volgen van zijn religie voor hem
vermoeilijken, zijn ethiek bederven, zijn geloofsleer met shirk
vertroebelen behoort tot het doden van zijn ziel en een
onrechtvaardige aanval op zijn verstand. Het doden van een ziel is
erger dan het doden van het lichaam. Allah de Verhevene heeft
gezegd: “En fitnah is erger dan doodslag.” 266

() َو ْالفِ ْتنَةُ أَ َش ﱡد ِم ْن ْالقَ ْت ِل

(Fitnah is shirk) en Allah heeft gezegd: “En fitnah is erger dan het
doden.” 267

() َو ْالفِ ْتنَةُ أَ ْكبَ ُر ِم ْن ْالقَ ْت ِل

Vraag 3: Is het geoorloofd om mensen die afwijken van het
rechte pad te prijzen?
Vraag 3: Het is niet toegestaan om hen te prijzen, omdat Allah de
eigenschap ‘zwakzinnigheid’ toeschrijft aan degenen die zich
afkeren van de religie van Ibraahiem en de wetgeving van
Mohammed ε. Allah de Verhevene heeft gezegd: “En wie keert
zich af van de godsdient van Ibraahiem, anders dan wie zichzelf
voor de gek houdt?” 268

(ُ) َو َم ْن يَرْ َغبُ َع ْن ِملﱠ ِة إِ ْب َرا ِھي َم إِالﱠ َم ْن َسفِهَ نَ ْف َسه

266
267
268

Soerat Al-Baqarah (2), aayah 191.
Soerat Al-Baqarah (2), aayah 217.
Soerat Al-Baqarah (2), aayah 130.
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Allah heeft degene die geen baat heeft bij hemelse Boeken,
vergeleken met een ezel en zei: “De gelijkenis van degenen aan
wie de Tawraat is opgedragen en zich er vervolgens niet aan
houden, is als de gelijkenis van een ezel die boeken draagt.” 269

(ًار يَحْ ِم ُل أَ ْسفَارا
َ ) َمثَ ُل الﱠ ِذ
ِ ين ُح ﱢملُوا التﱠ ْو َراةَ ثُ ﱠم لَ ْم َيحْ ِملُوھَا َك َمثَ ِل ْال ِح َم

En Allah heeft degene die zich afwendt van de Tekenen van Allah,
vergeleken met een hond en zei: “En lees hen de geschiedenis
voor van degenen aan wie Wij Onze Verzen gaven. Vervolgens
maakte hij zich daarvan los, waarop de Satan hem achtervolgde
zodat hij één van de dwalenden werd.  En als Wij het hadden
gewild, dan zouden Wij hem daarmee (met Onze Verzen)
hebben verheven, maar hij neigde naar de aarde en volgde zijn
begeerte. Zijn gelijkenis is als de gelijkenis van de hond: als je
hem wegjaagt, dan hijgt hij; en als je hem met rust laat, dan
hijgt hij. Dat is de gelijkenis van het volk dat Onze verzen
loochent, vertel daarom de geschiedenissen. Hopelijk zullen zij
nadenken.” 270

َ ) َوا ْت ُل َعلَ ْي ِھ ْم نَبَأَ الﱠ ِذي آتَ ْينَاهُ آيَاتِنَا فَان َسلَ َخ ِم ْنھَا فَأ َ ْتبَ َعهُ ال ﱠش ْي
ُ ط
ان ِم ْن
َ ان فَ َك
ُض َواتﱠبَ َع ھَ َواهُ فَ َمثَلُه
َ او
ِ ْال َغ
ِ ْين  َولَ ْو ِش ْئنَا لَ َرفَ ْع َناهُ بِھَا َولَ ِكنﱠهُ أَ ْخلَ َد إِ َلى األَر
ْ َث أَ ْو َت ْت ُر ْكهُ يَ ْلھ
ْ َب إِ ْن تَحْ ِملْ َعلَ ْي ِه يَ ْلھ
ين
َ ك َمثَ ُل ْالقَ ْو ِم الﱠ ِذ
َ ِث َذل
ِ َك َمثَ ِل ْال َك ْل
(ُون
َ ص لَ َعلﱠھُ ْم يَتَفَ ﱠكر
َ ص
َ َك ﱠذبُوا بِآيَا ِتنَا فَا ْقصُصْ ْال َق

Degene die mensen prijst die Allah en Zijn weg minachten, is
iemand die de grenzen van Allah overschreidt. Een ieder die een
afwijking heeft in de religie of een grens van Allah afschaft of
regeert volgens andere wetten dan de wetgeving van Allah, het is
niet toegestaan om enige lofprijzing of eer aan hem toe te kennen.

269
270

Soerat Al-Djoemoe’ah (62), aayah 5.
Soerat Al-A’raaf (7), aayah 175-176.
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De boodschapper van Allah ε heeft gezegd: “Zeg niet tegen de
hypocriet dat hij jullie baas is, als hij jullie baas is dan zullen jullie
jullie Heer woedend maken.” 271 272

". فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم،"ال تقولوا للمنافق سيدنا:ε قال

Sociale hulpverlening vernietigt de afgeweken
ideologieën.
Vraag 1: Wat zijn de middelen waar de Islaam mee is gekomen
voor sociale hulpverlening?
Antwoord 1: Middelen hiervoor zijn te veel om op te noemen,
bijvoorbeeld:
-

Het verzorgen van de moslims door hen armen het geld van
zakaat te geven.
Vordering in hun sociale leven door hen liefdadigheid te geven.
Het elkaar steunen en helpen.
Dat de harten bijeen komen op een sterk fundament,
gebaseerd op geloof en het elkaar helpen, adviseren en liefde
tussen elkaar.

Vraag 2: Wat is het doel van sociale hulpverlening in de Islaam?
Antwoord 2: De doelstelling van sociale hulpverlening is het
opzetten van een goede samenleving die in staat is om zich te
ontwikkelen. De Islaam is de eerste religie die een sociale
hulpverlening heeft opgezet voor degenen die daar recht op
hebben. De Islaam en de moslims hebben veel aandacht besteed
aan sociale hulpverlening, dit in vele opzichten:

271

Authentiek en is Overgeleverd door Ah’mad en Aboe Daawoed. Zie sah’ieh’ AlDjaami’ onder nr. 6282.
272
Overgenomen van het boek Al-Adjwiebah Al-moefiedah.
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1. Zij hebben mensen geadviseerd en naar de juiste pad
aangewezen.
2. Zij hebben een bepaalde hoeveelheid geld gereserveerd voor
degenen die het nodig hebben.
3. Zij hebben werk mogelijk gemaakt voor een ieder die daar toe
in staat is.
4. Zij hebben huizen voorbereid voor zieken, bejaarden en
reizigers.
5. Zij hebben de liefdadigheden en de zakaat genomen en
verspreid onder de behoeftigen.
6. Zij hebben gezorgd voor de wezen en de armen. 273

Vraag 3: Wat is onze plicht tegenover Palestina, Libanon,
Afghanistan en andere landen?
Antwoord 3: Onze plicht tegenover onze broeders die het moeilijk
hebben is het hen aanbieden van het volgende:
1. Voedsel, kleding, wapens en het nodige geld.
2. Uitnodigers naar de Islaam naar hen sturen, die de nodige
capaciteiten hebben om hen te helpen hun problemen op te
lossen en hen verenigen. Hen de juiste ‘aqiedah van tawh’ied
te verduidelijken om hulp van Allah de Enige te vragen,
praktiserend datgene wat Allah de Verhevene zegt: “En er is
geen hulp dan die van Allah, de Almachtige, de Alwijze.” 274

) َو َما النﱠصْ ُر إِالﱠ ِم ْن ِع ْن ِد ﱠ
(يز ْال َح ِك ِيم
ِ ﷲِ ْال َع ِز

3. Het sturen van artsen en specialisten om hen te helpen voor
genezing en om de zieken en degenen die verwondigen hebben
opgelopen te verzorgen.

273
274

Al-adjwiebah Al-moefiedah van ad-dawsarie.
Soerat Aal-‘iemraan (3), aayah 126.
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4. Hen steunen met specialisten in allerlei wetenschappen, zoals
oorlogkunsten, bouwkunde, organisatie en tactiek.
5. Het sturen van moslimjournalisten om betrouwbaar nieuws te
verspreiden.
6. Het sturen van vrijwilligers voor Djihaad.
7. Zich bezig houden met nieuws en daar aandacht aan geven.
8. Het schrijven over het nieuws over de Moedjahiedien in
tijdschriften, kranten en andere mediamiddelen en het
blootstellen van allerlei tactieken en aanvallen die tegen de
moslims voorbereid worden.
9. Het verduidelijken van het gevaar van de joden in Palestina,
Libanon en de rest van de islamitische wereld.
10. Het verduidelijken van de gevaren van het communisme in
Afghanistan, en het gevaar daarvan op de geloofsleer van de
moslims. Omdat zij het bestaan van God en religie ontkennen
en omdat zij onzedelijkheid verspreiden.
11. Dat de moslims doe’aa-e doen voor hun broeders de
Moedjaahiedien, voor overwinning en steun van Allah, zeggend:
“O Allah, geef overwinning aan de Moedjahiedien overal en
help hen om standvastig te blijven in uw religie.”
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Djihaad, walaa-e (loyaliteit) en de wetgeving.
Vraag 1: Wat is de Djihaad en wat zijn de vormen en
doelstellingen van de Djihaad?
Antwoord 1: Djihaad is de hoogste rang in de Islaam. Het is binnen
de Islaam verplicht voor degenen die daar toe in staat zijn. Degene
die daar toe in staat is en hij laat het achterwege, verkeerd in een
gevaarlijke positie in zijn religie.
Geleerden zoals Sheikh Al-Islaam Ibn Taymieyyah hebben
aangegeven dat de verplichting veranderd van persoon tot
persoon, dit naar de mogelijkheden die men heeft tot de Djihaad.
Men dient de Mekkaanse verzen toe te passen die naar vrede
roepen in de tijd wanneer de moslims zwak zijn en naar de
Medinische verzen over de strijd bij sterkte van de moslims. Er
dient gekeken te worden naar de toestand van de moslims, zodat
hun macht niet ondergaat.
Allah gebood Zijn boodschapper ε om Djihaad te verrichten in
Mekkah en Medinah. Hij gebood hem in Mekkah om te strijden door
Zijn woorden: “En vecht tegen hen met grote strijd.” 275

(ً) َو َجا ِھ ْدھُ ْم بِ ِه ِجھَاداً َكبِيرا

Allah zegt ook: “En wie zich verdedigt nadat hem onrecht is
aangedaan: zij zijn degenen tegen wie er geen weg (tot
bestraffing) is.” 276

(يل
َ ِص َر َب ْع َد ظُ ْل ِم ِه فَأ ُ ْولَئ
َ َ) َولَ َم ْن انت
ٍ ك َما َعلَ ْي ِھ ْم ِم ْن َس ِب

275
276

Soerat Al-Foerqaan (25), aayah 52.
Soerat At-Tawbah (9), aayah 41.
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Gebaseerd op het voorgaande kunnen we concluderen dat de
Djihaad uit vier categorieën bestaat:
1.
2.
3.
4.

Djihaad tegen de Shaytaan.
Djihaad tegen eigen begeerten.
Djihaad tegen ongelovigen.
Djihaad tegen de hypocrieten. 277

Vraag 2: Waarom heeft Allah de Djihaad toegestaan verklaard?
Antwoord 2: Allah heeft de Djihaad wettig verklaard wegens
verschillende zaken:
1. Verzet en bevechten tegen het polytheïsme en polytheïsten,
omdat Allah het polytheïsme niet accepteert.
2. Het opheffen van drempels die de weg van de da’wa
belemmeren.
3. Beschermen van de ‘aqiedah van alle gevaren die er optreden.
4. Verdediging van de moslims en hun landen. 278
Vraag 3: Wat is het oordeel m.b.t de Djihaad op de weg van
Allah?
Antwoord 3: De Djihaad is verplicht met bezittingen, levens en
tong, naar de middelen en mogelijkheden die men heeft. Allah de
Verhevene heeft gezegd: “Rukt uit, licht of zwaar, en strijdt met
jullie bezittingen en jullie levens op de Weg van Allah.” 279

يل ﱠ
(ِﷲ
ِ )انفِرُوا ِخفَافا ً َوثِقَاالً َو َجا ِھ ُدوا بِأ َ ْم َوالِ ُك ْم َوأَنفُ ِس ُك ْم ِفي َس ِب
profeet ε zei: “Vecht tegen de polytheïsten met jullie

De
bezittingen, levens en tongen (woorden).” (Dit natuurlijk in
overeenstemming met de mogelijkheden die men heeft.)” 280

277
278
279
280

Uit het boek Al-Adjwiebah Al-Moefiedah.
Uit het boek Al-Adjwiebah Al-Moefiedah.
Soerat At-tawbah (9), aayah 41.
Authentiek en is Overgeleverd door Aboe Dawoed.
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". "جاھدوا المشركين بأموالكم و أنفسكم و ألسنتكم:ε قال
Vraag 4: Wat is al-Walaa-e (loyaliteit)?
Antwoord 4: Al-Walaa-e is liefde en het wensen van onverwinning
voor de gelovige. Allah de Verhevene zegt: “En de gelovige
mannen en de gelovige vrouwen zijn awlieyaa-e (helpers) van
elkaar…” 281

ُ َون َو ْال ُم ْؤ ِمن
(ْض
ُ ات بَ ْع
َ ُ) َو ْال ُم ْؤ ِمن
ٍ ضھُ ْم أَ ْولِيَا ُء بَع

De profeet ε zei: “De gelovige is voor de andere gelovige als een
gebouw (van steen) die aan elkaar vastzitten en elkaar
ondersteunen.” 282

". "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا:ε قال
Vraag 5: Is het toegestaan om loyaal te zijn aan de ongelovigen
en hen aan de overwinning helpen?
Antwoord 5: Het is niet geoorloofd om de ongelovigen loyaal te
zijn en ook niet om hen te helpen aan de overwinning. Allah de
Verhevene heeft gezegd: “En wie van jullie hen als beschermers
neemt: voorwaar, hij behoort tot hen.” 283

() َو َم ْن يَتَ َولﱠھُ ْم ِم ْن ُك ْم فَإِنﱠهُ ِم ْنھُ ْم

De profeet ε zei: “De familieleden van die en die zijn niet mijn
awlieyaa-e.” 284

". "إن آل بني فالن ليسوا لي بأولياء:ε قال

281
282
283
284

Soerat At-tawbah (9), aayah 71.
Overgeleverd Moesliem.
Soerat Al-Maa-iedah (5), aayah 51.
Moettafaqoen ‘alayh.
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Vraag 6: Volgens welke bronnen moeten de moslims regeren?
Antwoord 6: Alle moslims dienen te regeren volgens de Qor-aan en
de authentieke ah’adieth. Allah de Verhevene zegt: “En oordeel
(O Mohammed) onder hen met wat Allah neergezonden
heeft.”285

) َوأَ ْن احْ ُك ْم بَ ْينَھُ ْم بِ َما أَن َز َل ﱠ
(ُﷲ

De profeet ε zei: “Voorts, voorwaar o mensen, ik ben slechts een
mens en de boodschapper van mijn Rabb zal bijna naar mij komen
en ik moet zijn bevel aanvaarden. Ik heb voor jullie twee grote
dingen achterlaten. Het eerste is het Boek van Allah, het bevat
leiding en licht, dus neem het Boek van Allah en houd je er stevig
aan vast.” Hij ε moedigde hen aan om te handelen naar het Boek
van Allah en heeft mensen er van laten houden en zei: “En
vervolgens mijn familieleden.” 286

 و أنا، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب: أال أيھا الناس، "أما بعد:ε قال
". فخذوا كتاب ﷲ و استمسكوا به، فيه الھدى و النور، أولھما كتاب ﷲ:تارك فيكم ثقلين
De profeet ε zei: “Ik laat twee dingen voor jullie achter, jullie
zullen nooit dwalen als jullie je daaraan vasthouden: het Boek van
Allah en de Soennah van Zijn boodschapper.” 287

". و سنة رسوله، كتاب ﷲ: "تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بھما:ε قال

285

Soerat Al-Maa-iedah (5), aayah 48.
Overgeleverd door Moesliem.
287
Overgeleverd door Maaliek en is authentiek gekwalificeerd door Al-Albaanie en
de herziener van Djaami’ Al-Oesool met zijn bewijzen.
286
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Handelen volgens de Qor-aan en de ah’adieth.
Vraag 1: Met welk doel is de Qor-aan door Allah geopenbaard?
Antwoord 1: Allah heeft de Qor-aan geopenbaard om ernaar te
handelen. Allah de Verhevene heeft gezegd: “Volgt dan hetgeen
aan jullie is neergezonden van jullie Rabb (Heer)…” 288

()اتﱠبِعُوا َما أُ ْن ِز َل إِلَ ْي ُك ْم ِم ْن َربﱢ ُك ْم

De profeet ε zei: “Lees de Qor-aan en handel ernaar en maak er
geen bron van inkomsten van...” 289

"... و اعملوا به و ال تأكلوا به، "أقرأوا القرآن:ε قال
Vraag 2: Wat is het belangrijkste wat de Qor-aan duidelijk heeft
verklaard voor de mensen?
Antwoord 2: Het belangrijkste wat de Qor-aan aan de mensen
heeft verduidelijkt, is het kennen van de Schepper Die
voorzieningen schenkt en Die alleen het recht heeft om aanbeden
te worden. En het weerleggen van polytheïsten die oprechte
mensen hebben aanbeden, door standbeelden te maken en het te
vereren en te aanbidden. Allah de Verhevene gebood Zijn
boodschapper ε te zeggen: “Zeg: “Ik roep alleen mijn Heer aan
en ik ken Hem in niets deelgenoten toe.” 290

ُ )قُلْ إِنﱠ َما أَ ْد ُعو َربﱢي َوال أُ ْش ِر
(ًك بِ ِه أَ َحدا

Vraag 3: Waarom dienen wij de Edele Qor-aan te reciteren?
Antwoord 3: Wij dienen de Edele Qor-aan te reciteren om het te
begrijpen en het te bestuderen en het in praktijk te brengen. Allah
de Verhevene heeft gezegd: “(Dit is) een gezegend Boek dat Wij
aan jou hebben neergezonden opdat zij Zijn verzen zullen
overpeinzen en opdat de bezitters van verstand er lering uit
trekken.” 291

288
289
290
291

Soerat Al-A’raaf (7), aayah 3.
Authentiek, overgeleverd door Ah’mad.
Soerat Al-Djinn (72), aayah 20.
Soerat Saad (38), aayah 29.

ٌ ك ُمبَا َر
ك لِيَ ﱠدبﱠرُوا آيَاتِ ِه َولِيَ َت َذ ﱠك َر أُ ْولُوا
َ ) ِكتَابٌ أَن َز ْلنَاهُ إِ َل ْي
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(ب
ِ األَ ْلبَا

Er is overgeleverd van de profeet ε door ‘Aliy (moge Allah
tevreden met hem zijn) in een h’adieth marfoo’ 292 en dezelfde
h’adieth is mawqoef 293, overgeleverd met een zwakke keten, maar
de betekenis ervan is goed: “Voorwaar, er zullen beproevingen en
rampspoeden plaats vinden.” Ik zei: “Wat is de oplossing
daarvoor?” Hij zei: “Het Boek van Allah, het Boek van Allah, daarin
zitten berichten over degenen die jullie voorgegaan zijn en
degenen die na jullie zullen komen en de oordelen die tussen jullie
gehanteerd moeten worden, hij is de onderscheider (van waarheid
en valsheid) en het is geen grap. Degenen met macht die het
nalaten zullen door Allah vernietigd worden, en degene die leiding
zoekt bij iets anders, Allah zal hem laten dwalen. (Door het toe te
passen) zullen de begeerten geen afwijking kennen en de tongen
niet aarzelen. De geleerden zullen er geen genoegen aan hebben
en het zal niet saai worden door het meerdere malen te reciteren.
Zijn wonderen zullen niet eindigen, het is datgene waar de djinn
naar
heeft
geluisterd:
“Voorwaar,
wij
hebben
een
294
verbazingwekkende Qor-aan gehoord.”
Degene die het verkondigt zal alleen de waarheid spreken en
degene die ermee regeert zal rechtvaardig zijn. Degene die ernaar
handelt zal beloond worden en degene die ernaar verkondigt zal
geleid worden naar de rechte weg.”

 "أال إنھا: و ھو قوله، لكن معناه صحيح،روي عن علي مرفوعا و موقوفا بسند ضعيف
 فيه نبأ ما قبلكم و خبر ما، كتاب ﷲ، كتاب ﷲ: قال: قلت و ما المخرج منھا،ستكون فتن
 ھو الذي من تركه من جبار، ھو الفصل ليس بالھزل،بعدكم و حكم ما بينكم

292

H’adieth marfoo’: letterlijk; verheven, een h’adieth (handeling, goedkeuring,

eigenschap of uitspraak) die toegeschreven wordt aan de profeet ε.
Mawqoef: letterlijk; gestopt, een overlevering (handeling, uitspraak of
goedkeuring) die toegeschreven wordt aan een metgezel of een groep
metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn).
294
Soerat Al-Djinn (72), aayah 1.
293

113

 و ھو، فھو حبل ﷲ المتين، و من ابتغى الھدى بغيره أضله ﷲ،قصمه ﷲ
 ھو الذي ال تزيغ به األھواء و ال تلتبس، و ھو الصراط المستقيم،الذكر الحكيم
،به األلسن
 و ھو الذي لم تنته، و ال تنقضي عجائبه، و ال يخلق عن كثرة الرد،و ال يشبع منه العلماء
 و من،جباً( ھو الذي من قال به صدق
َ  )إِنﱠا َس ِم ْعنَا قُرْ آناً َع:الجن إذا سمعته أن قالوا
". و من دعا إليه ھدي إلى صراط مستقيم،و من عمل به أجر، حكم به عدل
Vraag 4: Is de Qor-aan voor de levenden of overledenen
bedoelt?
Antwoord 4: Allah heeft de Qor-aan geopenbaard voor de
levenden zodat zij ernaar handelen in hun leven en het is niet voor
de overledenen bedoeld. Hun werken zijn gestopt, zij kunnen het
niet reciteren en niet ernaar handelen en zij krijgen geen beloning
voor de recitatie ervan, behalve van de recitatie van hun kinderen,
omdat zij de resultaten zijn van de (opvoeding van) ouders. Allah
de Verhevene heeft gezegd over de waarde van de Qor-aan:
“Opdat hij de levenden zal waarschuwen en opdat het Woord
(van bestraffing) voor de ongelovigen bewaarheid wordt.” 295

ان َحيّا ً َويَ ِح ﱠ
(ين
َ ق ْالقَ ْو ُل َعلَى ْال َكافِ ِر
َ )لِيُ ْن ِذ َر َم ْن َك

En Hij de Verhevene heeft gezegd: “En dat de mens slechts dat
krijgt waarnaar hij gestreefd heeft.” 296

(ان إِالﱠ َما َس َعى
َ ) َوأَ ْن لَي
ِ إلن َس
ِ ِْس ل

Al-Imaam Ash-shaafi’i heeft geconcludeerd uit dit vers dat de
beloning voor een recitatie niet aan de overledenen toekomt
omdat het niet behoort tot hun werken en daden.

295
296

Soerat Yaasien (36), aayah 70.
Soerat An-Nadjm (53), aayah 39.
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De boodschapper van Allah ε heeft gezegd: “Wanneer een persoon
sterft zullen zijn daden stoppen, behalve van drie zaken: “Een
blijvende liefdadigheid, of kennis die anderen baat, of een oprecht
kind die voor hem smeekbeden verricht.” 297

 أو ولد، أو علم ينتفع به، صدقة جارية:"إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث:ε قال
".صالح يدعوا له
Wat betreft het verrichten van smeekbeden en het geven van
liefdadigheid namens de overledene, hierover heeft de Wetgever
ons bericht via teksten uit de Qor-aan en Soennah dat het hem zal
bereiken. 298
Vraag 5: Wat is de regel betreffende het gebruik van sah’ieh
(authentieke) en h’asan (goede) ah’adieth?
Antwoord 5:
Het handelen naar en gebruik maken van
authentieke en goede ah’adieth is een verplichting. Allah de
Verhevene heeft gezegd: “En wat de boodschapper jullie geeft,
neemt dat; maar wat Hij jullie verbiedt, onthoudt jullie
daarvan.” 299

() َو َما آتَا ُك ْم ال ﱠرسُو ُل فَ ُخ ُذوهُ َو َما نَھَا ُك ْم َع ْنهُ فَا ْنتَھُوا
van Allah ε zei: “Jullie moeten vasthouden aan

De boodschapper
mijn Soennah en de Soennah van de rechtgeleide wijze Khoelafaae, dus grijp het stevig vast.” 300

". تمسكوا بھا،"عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المھديين:ε قال رسول ﷲ

297
298
299
300

Overgeleverd door Moesliem.
Zie Tafsier Ibn Kathier 4/258.
Soerat Al-H’ashr (59), aayah 7.
Overgeleverd door Ah’mad.
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Vraag 6: Is het voldoende om alleen de Qor-aan te gebruiken,
dus zonder ah’adieth?
Antwoord 6: Nee! We kunnen de Qor-aan niet alleen aannemen
zonder ah’adieth. Allah de Verhevene heeft gezegd: “…En Wij
deden aan jou de vermaning (de Qor-aan) neerdalen om aan de
mensen duidelijk te maken wat aan hen is neergezonden. En
hopelijk zullen zij nadenken.” 301

(ُون
َ اس َما نُ ﱢز َل إِلَ ْي ِھ ْم َولَ َعلﱠھُ ْم َيتَفَ ﱠكر
َ ) َوأَن َز ْلنَا إِلَ ْي
ِ ك ال ﱢذ ْك َر لِتُبَي َﱢن لِلنﱠ
De profeet ε zei: “Voorwaar, ik heb de Qor-aan gekregen en met
hem iets gelijks.”

302

"."أال و إني أوتيت القرآن و مثله معه:ε قال
Vraag 7: Is het geoorloofd om uitspraken van iemand te
verkiezen boven de uitspraken van Allah en Zijn boodschapper

ε?
Antwoord 7: Nee, het is niet toegestaan om een uitspraak van
iemand te verkiezen boven wat Allah en Zijn boodschapper hebben
uitgesproken. Allah de Verhevene zegt: “O jullie die geloven,
plaatst julliezelf niet vóór Allah en Zijn boodschapper.” 303

ين آ َمنُوا ال تُقَ ﱢد ُموا بَي َْن يَ َديْ ﱠ
(ﷲِ َو َرسُولِ ِه
َ )يَا أَ ﱡيھَا الﱠ ِذ
De profeet ε zei: “Geen gehoorzaamheid is rechtmatig aan een
schepsel als het leidt tot ongehoorzaamheid aan de Schepper.” 304

"."ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق:ε قال

301
302
303
304

Soerat An-Nahl (16), aayah 44.
Authentiek, overgeleverd door Aboe Dawoed.
Soerat Al-H’oedjoeraat (49), aayah 1.
Authentiek en is overgeleverd door Ah’mad.
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Ibn ‘Abbas zei: “Ik zie dat ze geruïneerd zullen worden. Ik zeg: “De
profeet ε heeft gezegd en zij zeggen, maar Aboe Bakr of ‘Oemar
hebben gezegd…” 305

".!! قال أبو بكر و عمر: و يقولونε  قال النبي: أقول، "أراھم سيھلكون:قال ابن عباس
Vraag 8: Wat is de regel m.b.t. het handelen naar de Qor-aan en
Soennah in de levenszaken?
Antwoord 8: Het is verplicht omdat Allah de Verhevene heeft
gezegd: “Bij jouw Heer, zij geloven niet totdat zij jou laten
oordelen over waar zij over van mening verschillen en dan in
zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde en zij
aanvaarden (het dan) volledig.” 306

ك فِي َما َش َج َر َب ْي َنھُ ْم ثُ ﱠم ال يَ ِج ُدوا ِفي
َ ون َحتﱠى يُ َح ﱢك ُمو
َ ُك ال ي ُْؤ ِمن
َ )فَال َو َربﱢ
َ ضي
(ً ْت َويُ َسلﱢ ُموا تَ ْسلِيما
َ َأَنفُ ِس ِھ ْم َح َرجا ً ِم ﱠما ق
De boodschapper van Allah ε heeft gezegd: “Als hun leiders niet

regeren met het Boek van Allah en kiezen van datgene wat Allah
neegezonden heeft wat hen bevalt, Allah zal conflicten tussen hen
verzorgen.” 307

". و يتخيروا مما أنزل ﷲ إال جعل ﷲ بأسھم بينھم،"و ما لم تحكم أئمتھم بكتاب ﷲ:ε قال

305

Overgeleverd door Ah’mad en anderen. En is authentiek gekwalificeerd door
Ah’mad Shaakier.
306
Soerat An-Nisaa-e (4), aayah 65.
307
Goede h’adieth, overgeleverd door Ibn Maadjah en anderen.
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Vraag 9: Wat moeten wij doen als we over religieuze kwesties
van mening verschillen?
Antwoord 9: Wij dienen ons te wenden tot het Boek van Allah en
de authentieke Soennah. Allah de Verhevene heeft gezegd: “En als
jullie over iets van mening verschillen, legt het dan voor aan
Allah en Zijn boodschapper, indien jullie in Allah en de Laatste
Dag geloven. Dat is beter en een betere afsluiting.” 308

)فَإِ ْن تَنَا َز ْعتُ ْم ِفي َش ْي ٍء َف ُر ﱡدوهُ إِلَى ﱠ
7ا
َ ُُول ِإ ْن ُكنتُ ْم تُ ْؤ ِمن
ِ ون بِ ﱠ
ِ ﷲِ َوال ﱠرس
(ًاآلخ ِر َذلِ َك َخ ْي ٌر َوأَحْ َس ُن تَأْ ِويال
ِ َو ْاليَ ْو ِم
De boodschapper van Allah ε heeft gezegd: “Ik laat twee dingen

voor jullie achter en jullie zullen niet dwalen als jullie daaraan
vasthouden: het Boek van Allah en de Soennah van Zijn
boodschapper.” 309

". كتاب ﷲ و سنة رسوله:"تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بھما:ε قال
Vraag 10: Wat is het oordeel m.b.t. degene die van mening is
dat de goddelijk geboden en verboden niet voor hem dienen?
Antwoord 10: Het oordeel over hem is dat hij ongelovig is en
buiten de oevers van de Islaam treed. Omdat de Heerschappij en
aanbidding alleen voor Allah is, wat eigenlijk de betekenis is van
de erkenning van de geloofsovertuiging. Deze getuigenis zal niet in
de werkelijkheid gebracht worden totdat de volledige aanbidding
aan Allah geschiedt, het bevat de fundamenten van het geloof en
de regels van aanbidding en het regeren volgens de wetgeving van
Allah en het praktiseren van de weg van Allah in alle opzichten van
het leven. Het verbieden en verplichten van zaken die Allah niet
zo geopenbaard heeft, is een vorm van shirk die niet anders is dan
shirk in aanbidding. 310

308

Soerat An-Nisaa-e (4), aayah 59.
Overgeleverd door Maaliek en is authentiek gekwalificeerd door Al-Albaanie in
Sah’ieh’ Al-Djaami’.
310
Al-Adjwiebah Al-Moefiedah van Ad-Dawsarie.
309
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Vraag 11: Hoe kunnen we onze liefde laten blijken voor
Allah en Zijn boodschapper ε?
Antwoord 11: Door hun te gehoorzamen en het opvolgen van hun
geboden. Allah de Verhevene heeft gezegd: “Zeg (O
Mohammed):“Als jullie van Allah houden, volg mij dan: Allah zal
van jullie houden en jullie zonden vergeven. Allah is
Vergevensgezind, Meest Barmhartig.” 311

ﷲُ َويَ ْغفِرْ َل ُك ْم ُذنُوبَ ُك ْم َو ﱠ
ﷲَ فَاتﱠبِعُو ِني يُحْ ِب ْب ُك ْم ﱠ
ﱡون ﱠ
ﷲُ َغفُو ٌر
َ )قُلْ إِ ْن ُك ْنتُ ْم تُ ِحب
(َر ِحي ٌم

De profeet ε heeft gezegd: “Niemand van jullie kan gelovig zijn
totdat hij meer van mij houdt dan van zijn vader, zijn zonen en
alle mensen.” 312

"."ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده و ولده و الناس أجمعين:ε قال
Vraag 12: Wat zijn de voorwaarden van liefde voor Allah en Zijn
boodschapper ε?
Antwoord 12: Voorwaarden van liefde zijn er te veel om op te
noemen, zoals:
1. Het mee eens zijn met de geliefde betreft datgene waarvan hij
houdt en hij tevreden over is.
2. Het verwerpen van datgene wat de geliefde afkeurt en niet
accepteert.
3. Het houden van zijn geliefden en het haten van zijn vijanden.
4. Loyaal zijn tegenover degenen hij loyaal is, en het zich
vijandelijk opstellen tegen degenen waar hij vijandelijk tegen
is.
5. Hem helpen tot overwinning en het handelen volgens zijn
manieren.

311
312

Soerat Aal-‘Imraan (3), aayah 31.
Moettafaqoen ‘alayh.
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Degene die deze zaken tegenspreekt in zijn
handelingen, liegt over de liefde die hij heeft voor zijn
geliefde. Op hem zijn de volgende woorden van een dichter van
toepassing:
Als jou liefde eerlijk was dan zou je hem gehoorzamen
Degene die een ander lief heeft, zal hem gehoorzamen. 313
Vraag 13: Voor wie behoort de liefde die gepaard gaat met
nederigheid en onderdanigheid?
Antwoord 13: Liefde die met nederigheid en onderdanigheid
gepaard gaat, dient alleen voor Allah te geschieden. Allah de
Verhevene heeft gezegd: “En er zijn er onder de mensen die
naast Allah afgoden nemen, die zij lief hebben met de liefde als
(die) voor Allah, maar degenen die geloven zijn sterker in liefde
voor Allah.” 314

ﷲِ أَن َداداً ي ُِحبﱡونَھُ ْم َكحُبﱢ ﱠ
ون ﱠ
ين آ َمنُوا
َ ﷲِ َوالﱠ ِذ
ِ اس َم ْن َيتﱠ ِخ ُذ ِم ْن ُد
ِ ) َو ِم ْن النﱠ
(7
ِ أَ َش ﱡد ُحبّا ً ِ ﱠ
Het geloof in het lot, het goede en het slechte.
Vraag 1: Is het toegestaan om een reden te zoeken bij het lot?
Antwoord 1: Het is niet toegestaan om een reden te zoeken bij
het lot tegen allerlei problemen, omdat het door het lot van Allah
plaats heeft gevonden. Allah de Verhevene heeft gezegd: “Er is
niemand die een ramp overkomt, of deze gebeurt met het
verlof van Allah.” 315

(ﷲ
َ ص
َ َ) َما أ
ِ صيبَ ٍة إِالﱠ بِإ ِ ْذ ِن ﱠ
ِ اب ِم ْن ُم

Ibn ‘Abbaas zei: “ “…met het verlof van Allah” duidt aan dat het
volgens Zijn lotbestemming geschiedt.”

313
314
315

Uit het boek: Al-adjwiebah Al-moefiedah.
Soerat Al-Baqarah (2), aayah 165.
Soerat At-Taghaaboen (64), aayah 11.
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De boodschapper van Allah ε heeft gezegd: “Zorg voor
datgene wat jou voordeel doet, zoek hulp bij Allah en wees niet laf
(lui). Als je door iets getroffen wordt, zeg dan niet “als ik dat en
dat gedaan had dan…”, maar zeg: “Wat Allah voorbestemd heeft
en wat Hij wil zal Hij doen.” Weet dat ‘als’ de wegen van de
Shaytaan opent.” 316

 فإن أصابك شيء فال تقل لو أني، و ال تعجز،7 و استعن با،"احرص على ما ينفعك:ε قال
". فإن لو تفتح عمل الشيطان، قدر ﷲ و ما شاء فعل: و لكن قل،كان كذا و كذا...فعلت
Het nemen van de lotbestemming als reden om zondes te begaan,
is een eigenschap van de polytheïsten waarover Allah gezegd
heeft: “Degenen die deelgenoten (aan Allah) toekenden, zullen
zeggen: “Als Allah het had gewild, dan hadden wij geen
deelgenoten (aan Allah) toegekend en evenmin onze vaderen,
en hadden wij niet (dat wat toegestaan was) verboden
verklaard…” 317

ين أَ ْش َر ُكوا لَ ْو َشا َء ﱠ
ﷲُ َما أَ ْش َر ْكنَا َوال آبَا ُؤنَا َوال َح ﱠر ْمنَا ِم ْن
َ ) َسيَقُو ُل الﱠ ِذ
(َش ْي ٍء

Degene die een reden zoekt bij de lotbestemming is of een
onwetende, na-aper, of een vastberaden atheïst. Zo’n persoon
spreekt zich tegen in zijn mening, hij accepteert dat niemand zijn
rechten neemt en vervolgens zegt hij: dit is het lot van Allah en
Zijn bestemming! Allah heeft de boodschappers (vrede zij met
hen) gezonden en met hen de Boeken, zodat zij voor de mensen de
weg naar vreugde en de weg naar triestheid verduidelijken. Hij
heeft de mensheid de gunst van verstand en het denken gegeven
en heeft hen de dwaling en leiding bekend gemaakt.

316
317

Overgeleverd door Moesliem.
Soerat Al-An’aam (6), aayah 148.
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Allah de Verhevene zegt: “Voorwaar, Wij wezen hem de Weg:
wordt hij dankbaar of wordt hij ondankbaar.” 318

(ً)إِنﱠا ھَ َد ْينَاهُ ال ﱠس ِبي َل إِ ﱠما َشا ِكراً َوإِ ﱠما َكفُورا

Allah de Verhevene zegt ook: “Hij Die haar haar zondigheid en
haar vrees (voor Hem) bijgebracht heeft  Voorwaar, hij die
haar (de ziel) loutert, zal welslagen  En waarlijk verliest hij
die haar bederft.” 319

(اب َم ْن َدسﱠاھَا
َ َق ْد أَ ْفلَ َح َم ْن َز ﱠكاھَا  َوقَ ْد َخ

 رھَا َوتَ ْق َواھَا
َ ) فَأَ ْلھَ َمھَا فُجُو
Als een persoon het gebed nalaat of wijn drinkt, dient hij of zij
bestraft te worden omdat hij/zij rebeleert aan de bevelen van
Allah en Zijn boodschapper ε en men dient ook berouw te tonen.
Zo’n persoon zal geen baat hebben bij het nemen van de
lotbestemming als reden.

Vraag 2: Is het toegestaan om de handelingen na te laten en te
vertrouwen op de lotbestemming?
Antwoord 2: Het is niet toegestaan om de handelingen na te laten
omdat Allah de Verhevene heeft gezegd: “Wat betreft degene die
geeft en (Allah) vreest  En in de goede beloning (het paradijs)
gelooft  Wij zullen voor hem het gemakkelijke
vergemakkelijken.” 320

َ )فَأَ ﱠما َم ْن أَ ْع
(ق بِ ْال ُح ْس َنى  فَ َسنُ َي ﱢس ُرهُ لِ ْليُ ْس َرى
َ ص ﱠد
َ طى َواتﱠقَى  َو
boodschapper van Allah ε heeft gezegd: “Verricht (zoveel

De
mogelijk goede) daden, voor een ieder zal dat vergemakkelijkt
worden tot datgene waarvoor hij geschapen is.” 321

"."اعملوا فكل ميسر لما خلق له:ε قال

318
319
320
321

Soerat Al-Insaan (76), aayah 3.
Soerat As-Shams (91), aayah 8-10.
Soerat Al-Layl (92), aayah 5-7.
Overgeleverd door Al-Boekhaarie en Moesliem.

122

En hij ε heeft ook gezegd: “De sterke gelovige is bij
Allah geliefder dan de zwakke gelovige, en in beiden zit het goede.
Zorg voor datgene wat jou voordeel doet en zoek steun bij Allah
en wees niet laf (lui). Als je getroffen wordt door iets, zeg dan
niet: “Als ik dit en dit gedaan had dan…”, maar zeg: “Dit is de
lotbestemming van Allah en wat Hij wil doet Hij.” Voorzeker, ‘als’
opent de werken van de shaytaan.” 322

 احرص، و في كل خير،"المؤمن القوي خير و أحب إلى ﷲ من المؤمن الضعيف:ε قال
كان كذا... لو أني فعلت: فإن أصابك شيء فال تقل، و ال تعجز،7على ما ينفعك و استعن با
". فإن لو تفتح عمل الشيطان، و لكن قل قدر ﷲ و ما شاء فعل،و كذا

Uit deze h’adieth is het volgende te concluderen.
Dat een gelovige die Allah lief heeft, is de sterke gelovige die
goede daden verricht en zorgt voor datgene wat hem voordeel
doet, hij zoekt alleen hulp bij Allah de Enige en neemt allerlei
middelen om zijn doelen te verwezenlijken. Als hij door iets dat
hij verafschuwd getroffen wordt, dan krijgt hij geen spijt, maar zal
meer tevreden zijn met datgene wat Allah voor hem voorbestemt
heeft: “Maar het kan zijn dat jullie afkeer van iets hebben,
terwijl het goed is voor jullie; en het kan zijn dat jullie van iets
houden, terwijl het slecht is voor jullie. En Allah weet, terwijl
jullie niet weten.” 323

) َو َعسى أَ ْن تَ ْك َرھُوا َشيْئاً َوھُ َو َخ ْي ٌر لَ ُك ْم َو َع َسى أَ ْن تُ ِحبﱡوا َشيْئاً َوھُ َو َشرﱞ
لَ ُك ْم َو ﱠ
(ون
َ ﷲُ يَ ْعلَ ُم َوأَ ْنتُ ْم ال َت ْعلَ ُم

Vraag 3: Wat is de wijsheid achter het plaats vinden van
rampspoeden en moeilijkheden?
Antwoord 3: Wanneer een persoon zich machtig voelt treedt hij
buiten zijn grenzen en gaat zich hoogmoedig gedragen. Hij zal
denken dat hij door niemand verslagen kan worden. Tot het
322
323

Overgeleverd door Moesliem.
Soerat Al-Baqarah (2), aayah 216.
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moment dat zijn krachten verzwakt raken door dat
ouderdom hem treft en hij veel gaat lijden. Op dat
moment maakt hij een werkelijke kennismaking met zichzelf,
waardoor arrogantie en tirannie verdwijnen en dan wendt
desbetreffende persoon zich naar Allah, zelfverzekerd dat Hij de
Enige is Die hem kan redden en alles behalve Hem vergaat tot stof.
Allah de Verhevene heeft gezegd: “En als Wij de mens gunsten
schenken, dan wendt hij zich af en verwijdert hij zich; maar als
tegenspoed hem treft, dan richt hij vele smeekbeden (tot
Allah).” 324 325

ض َونَأى بِ َجا ِنبِ ِه َوإِ َذا َم ﱠسهُ ال ﱠشرﱡ فَ ُذو ُد َعا ٍء
َ ان أَ ْع َر
ِ اإل ْن َس
ِ ) َوإِ َذا أَ ْن َع ْمنَا َعلَى
(يض
ٍ َع ِر
Soennah en bid’ah.

Vraag 1: Bestaat bid’ah h’asanah (goede innovatie) in de Islaam?
Antwoord 1: Bid’ah h’asanah bestaat niet in de Islaam. Allah de
Verhevene heeft gezegd: “…Vandaag heb ik jullie godsdienst
vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en
heb Ik de Islaam voor jullie als godsdienst gekozen…” 326

ُ ض
ُ ت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَ ْت َم ْم
ُ ) ْاليَ ْو َم أَ ْك َم ْل
(ًاإلسْال َم ِدينا
ِ ت َعلَ ْي ُك ْم ِن ْع َم ِتي َو َر
ِ يت لَ ُك ْم

324
325
326

Soerat Foessielat (42), aayah 51.
Uit het boek, al-adjwiebah al-moefiedah van ad-dawsarie.
Soerat Al-Maa-iedah (5), aayah 3.
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De profeet ε heeft gezegd: “Blijf weg van nieuwe dingen (met
betrekking op de religie), want elke vernieuwing (in de religie) is
een innovatie, elke innovatie is dwaling en elke dwaling leidt naar
het Hellevuur.” 327

 و كل بدعة ضاللةـ و كل ضاللة في، فإن كل محدثة بدعة،"إياكم و محدثات األمور:ε قال
".النار
Vraag 2: Wat is een bid’ah in de religie?
Antwoord 2: Bid’ah in de religie is alles wat niet gebaseerd is op
bewijsvoering uit de islamitische wet (Shari’ah). Allah de
Verhevene zei als berisping tegen de bid’ah van de polytheïsten:
“Hebben zij deelgenoten die hen in de godsdienst dat
voorschrijven waartoe Allah geen toestemming heeft
gegeven?”328

ين َما لَ ْم يَأْ َذ ْن بِ ِه ﱠ
(ُﷲ
ِ )أَ ْم لَھُ ْم ُش َر َكا ُء َش َر ُعوا لَھُ ْم ِم ْن ال ﱢد

De profeet ε zei: “Een ieder die in ons geloof iets introduceert dat
er geen deel van uitmaakt, dat zal worden verworpen.” 329

"."من أحدث في أمرنا ھذا ما ليس منه فھو رد:ε قال
Vraag 3: Wat zijn de categorieën van bida’h 330?
Antwoord 3: Er zijn verschillende vormen van bida’h, zoals:
1. Moekaffierah (innovatie dat tot ongeloof leidt): zoals het
bidden tot de doden of de afwezigen en hen om hulp
verzoeken, zoals het smeken naar hen door het zeggen van:
“Uw hulp o mijn heer die en die.”

327
328
329
330

Authentiek, overgeleverd door An-nasa-ie en anderen.
Soerat As-Shoera (42), aayah 21.
Moettafaqoen ‘alayh.
Bida’h: meervoud van bid’ah (innovatie).
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2. Moeh’arramah (verboden innovaties): zoals het
vragen om toenadering tot Allah via overledenen,
bidden naar graven, het afleggen van eden bij graven en het
bouwen van mausoleums erop.
3. Makroehah (afkeurenswaardige innovatie): zoals het bidden van
het Dohr-gebed nadat men het vrijdagsgebed (al-djoemoe’ah)
heeft gebeden, het luid uitspreken van de zegeningen over de
profeet ε na het oproep van het gebed (adhaan) en het luid
uitspreken van de intentie voor het gebed.
Vraag 4: Bestaat er een Soennah h’asanah in de Islaam?
Antwoord 4: Ja, in de Islaam bestaat een Soennah h’asanah (zoals
het geven aan liefdadigheid). De boodschapper van Allah ε zei:
“Degene die een goede Soennah doet herleven in de Islaam, zal de
beloning ervoor krijgen én de beloning van degene na hem die
ernaar zal handelen, zonder dat er vermindering zal zijn in hun
beloning…” 331

 من غير، و أجر من عمل بھا من بعده،"من سن في اإلسالم سنة حسنة فله أجرھا:ε قال
"...أن ينقص من أجورھم شيء
Vraag 5: Wat is de betekenis van ascese?
Antwoord 5: Dat een moslim het aardse leven niet als doel neemt
en het prefereert boven het andere en dat men niet streeft naar
roem en rijkdom. Een moslim heeft met zijn daden als doel de
religie te laten zegevieren en te streven naar het andere leven, om
al zijn inspanningen voor Allah te verwezenlijken en goed te zijn
voor Allah en Zijn schepsels.

331

Overgeleverd door Moesliem.
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Ascese betekent niet het volledig afkeren van werk en het aardse
leven en een nederig bestaan leiden, dit zijn achterblijfselen van
de afgodenaanbidders. Dit kan geen ascese genoemd worden, maar
dit is lafheid, zwakheid van de mens en annuleringen van
bekwaamheden en menselijke krachten. Dit is een soefistische
bid’ah die de achteruitgang van de moslims heeft veroorzaakt in
plaats van vooruit te gaan en de verspreiding van de religie en
boodschap.
Zij bleven zwak totdat de dwalingverspreiders hen aanvielen in het
binnenste van hun gemeenschappen, ze verslonden en vernietigden
hen. 332 333
Vraag 6: Wat zegt het islamitische oordeel over het blindelings
volgen?
Antwoord 6: Blindelings volgen van de fundamenten van de religie
en tawh’ied is niet toegestaan. Het is verplicht om de Islaam te
begrijpen zoals de boodschappers die overgebracht hebben volgens
het Boek en de authentieke Soennah en terugkeren naar het begrip
van de salaf (vrome voorgangers), om de geloofsleer van hen te
nemen. Wat de aftakkingen van de religie betreft, is het
toegestaan om één van de vier soennitische rechtscholen
blindelings te volgen.

332

Uit het boek Al-adjwiebah al-moefiedah.
De schrijver van het boek “Al-adjwiebah al-moefiedah” zegt dat de mensen
onder te verdelen zijn in drie categorieën:
- Een geleerde die Moedjtahied is (zelf op onderzoek kan gaan en zelf een
mening kan hebben): hij herleidt de oordelen en hun bewijzen uit de Qor-aan
en de Soennah, voor hem is het niet toegestaan om blindelings te volgen.
- Een student die opgevolgd wordt: dient het bewijs uit de Qor-aan en Soennah
te nemen en mag van elke rechtschool nemen, op voorwaarde dat het niet in
tegenspraak is met het bewijs. Handelend naar de uitspraken van de a-iemmam
(de imams van de rechtscholen): “Als de h’adieth authentiek is dan is het mijn
weg (mad-hab).”
- Een doorsnee persoon: mag een soennitische rechtschool blindelings volgen; als
hij in staat is om zelf op onderzoek te gaan naar de bewijzen dan is dat het
beste.
333
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Het is ook toegestaan om geen van de rechtscholen te volgen, met
de voorwaarde niet alleen te zoeken naar de vergemakkelijkingen
van de rechtscholen om dat op te volgen.
Voor de geleerde is het vereist dat hij bewijzen onderzoekt en zich
houdt aan de meningen die het dichtst bij de uitspraken van de
profeet ε zijn, zonder in de uitgebreide uitleg van de madaahieb
(rechtscholen)… 334

Wat is het islamitische oordeel over het
bestuderen van de Shari’a en het doen van
uitvindingen die voordeel brengen?
Vraag 1: Wat is het islamitische oordeel over het bestuderen
van de Shari’a, industriële wetenschappen en uitvindingen?
Antwoord 1: De wetenschap van Shari’a kent twee soorten:
-

Een wetenschap die opgedaan moet worden, want zonder die
kennis is de ‘aqiedah (geloofsleer) en ‘ibaadah (aanbidding)
niet geldig. Deze kennis is verplicht voor elke moslim (fard
‘ain).

-

Een wetenschap die bijzonderheden onderzoekt, zoals de
kennis van erfrecht, fundamenten van de islamitische
jurisprudentie, wetenschap van de H’adieth. Dit is een
verantwoordelijkheid voor enkele geleerden en niet voor elk
individu (fard kiefaayah). Als een aantal geleerden deze taak
op zich nemen, dan vervalt deze plicht voor de andere
geleerden.

334

Uit het boek Al-adjwiebah al-moefiedah.
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Het leren van industriële vaardigheden en de noodzakelijke
uitvindingen is tevens fard kiefaayah. Als een moslim wordt
aangesteld om deze taak op zich te nemen, dan is het voor hem
verplicht om deze te vervullen (fard ‘ain). De leider van het land
dient een aantal mensen aan te wijzen om deze vakken te leren en
de beroepsmensen te verbieden hun vaardigheid niet uit te
oefenen. Hij dient ze te verplichten om te werken en ze te
stimuleren met het geld uit de schatkist (bayt al-maal). Elke
moslimarbeider dient zich in te zetten en in te spannen om zijn
vaardigheid zo goed mogelijk uit te oefenen en uitvindingen te
doen met als doel het geloof meer roem te geven en de positie van
de moslims sterker te maken. Met als uitgangspunt Allah’s woord
boven alles te stellen en het vernederen van de aanvallers of
vijanden. 335

De groep die gered zal worden en de overwinning
zal krijgen.
Vraag 1: Welke groep zal gered worden?
Antwoord 1: De groep die gered zal worden is de groep die zich
vasthoudt aan de leer van de boodschapper ε en zijn metgezellen,
namelijk het Boek en de authentieke Soennah. Allah de Verhevene
zegt: “En houdt jullie allen stevig vast aan het touw van Allah
en weest niet verdeeld.” 336

ص ُموا بِ َحب ِْل ﱠ
(ﷲِ َج ِميعاً َوال تَفَ ﱠرقُوا
ِ َ) َوا ْعت

De profeet ε heeft gezegd: “De kinderen van Israa-iel waren
verdeeld in tweeënzeventig stromingen en mijn volk zal zich
verdelen in drieënzeventig stromingen.

335
336

Uit het boek van ad-dawsarie.
Soerat Aal-‘imraan (3), aayah 103.
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Al deze stromingen gaan naar het Hellevuur behalve één: degenen
die volgen wat ik en mijn metgezellen volgen.” 337

 و تفترق أمتي على ثالث و،"و إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين و سبعين ملة:ε قال
". ما أنا عليه و أصحابي: كلھم في النار إال ملة واحدة،سبعين ملة
Vraag 2: Wat zijn de kenmerken van de groep die gered zal
worden?
Antwoord 2: De groep die gered zal worden, zal klein zijn en veel
tegenstand krijgen van andere mensen en Allah heeft ze geprezen
door te zeggen: “Maar weinigen van Mijn dienaren zijn
dankbaar.” 338

() َوقَلِي ٌل ِم ْن ِعبَا ِدي ال ﱠش ُكو ُر

De profeet ε heeft ze geprezen en hun eigenschappen genoemd:
“Het succes is voor de vreemdelingen: vrome mensen tussen veel
slechte mensen, diegenen die niet naar hen luisteren zijn meer
dan diegenen die dat wel doen.” 339

 من يعصيھم أكثر ممن، في أناس سوء كثير، أناس صالحون:"طوبى للغرباء:ε قال
".يطيعھم

337

Overgeleverd door Tiermidhie en is goed gekwalificeerd door Al-Albaanie in
sah’ieh’ Al-djaami’ onder nr. 5219.
338
Soerat Saba-e (34), aayah 13.
339
Authentiek en is overgeleverd door Ah’mad.

130

Vraag 3: Welke groep zal zegevieren?
Antwoord 3: De profeet ε zei: “Er zal een groep van mijn volk
zichtbaar met de waarheid strijden. Zij zijn degenen met
kennis.”340

"."ال تزال طائفة من أمتي ظاھرين على الحق يقاتلون و ھم أھل العلم:ε قال
De profeet ε heeft ook gezegd: “Van mijn volk zal een groep
zichtbaar blijven, totdat de verlossing van Allah komt en zij zullen
zichtbaar blijven.” 341 (D.w.z zichtbaar blijven tussen degenen die
met velen zijn).

"."ال تزال طائفة من أمتي ظاھرين حتى يأتيھم أمر ﷲ و ھم ظاھرون:ε قال رسول ﷲ
1. Ibn H’adjar beschreef de zegevierende groepering als: een volk
uit Bayt Al-Maqdies (Jeruzalem), afkomstig uit As-shaam 342 die
sterk en krachtig zullen zijn tegenover de vijand. 343
2. An-nawawie zei: “Het is mogelijk dat de groepering zal bestaan
uit verschillende gelovigen, zoals de dappere die verstand
heeft
van
oorlogsvoering,
de
islamitische
jurisprudentiegeleerde, de h’adiethgeleerde, de uitlegger (van
de Qor-aan), de oproeper tot het goede en een afrader van het
kwade, de asceet, de aanbidder. Het is niet nodig dat deze
gelovigen bijeen zijn in één land, maar het is mogelijk dat ze
in één continent zitten of verspreid over de hele wereld.”

3. Ibn Al-Moebaarak zei: “Zij zijn bij mij de h’adiethgeleerden.”

340
341
342
343

Overgeleverd door Al-Boekhaarie
Overgeleverd door Al-Boekhaarie
As-shaam is het gebied waar Syrië, Jordanië en Palestina ligt.
Al-Fat-h’ 13/295.
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4. Samengevat, de zegevierende groep is de groep die
de overleveringen van de profeet ε volgt en die geen
handelingen verricht of uitspraken doet die de boodschapper
van Allah ε niet zou goedkeuren. Allah heeft hierover gezegd:
“O jullie die geloven, plaatst jullie zelf niet voor Allah en
Zijn boodschapper, maar vreest Allah. Voorwaar, Allah is
Alhorend, Alwetend.” 344

ين آ َمنُوا ال تُقَ ﱢد ُموا بَي َْن يَ َديْ ﱠ
(ﷲِ َو َرسُولِ ِه
َ )يَا أَ ﱡيھَا الﱠ ِذ

Vraag 4: Wanneer zullen de moslims de overwinning krijgen?
Antwoord 4: Moslims zullen de overwinning bereiken als ze
terugkeren naar het in praktijk brengen van het Boek van Allah en
de Soennah van hun profeet ε, de kennis van tawh’ied
verspreiden, waarschuwen tegen alle mogelijke vormen van Shirk
en hun vijanden met alles wat zij aankunnen confronteren.
1.Allah de Verhevene zegt: “O jullie die geloven, als jullie (de
godsdienst van) Allah helpen, dan zal Hij jullie helpen en jullie
voeten stevig (op het slagveld) plaatsen.” 345

صرُوا ﱠ
ْ ﷲَ يَنصُرْ ُك ْم َويُ َثب
(ﱢت أَ ْق َدا َم ُك ْم
ُ ين آ َمنُوا إِ ْن َتن
َ )يَا أَ ﱡيھَا الﱠ ِذ

2. En Hij de Verhevene zegt ook: “En Allah heeft degenen onder
jullie die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij
hen zeker op aarde als gevolmachtigden aanstelt, zoals Hij
degenen vóór hen als gevolmachtigden heeft aangesteld, en dat
Hij hun godsdienst die Hem voor hen behaagden zeker
bevestigt, en dat Hij voor hen na hun vrees (door) veiligheid
vervangt. Zij aanbidden Mij en zij kennen Mij in niets
deelgenoten toe. Maar wie daarna ongelovig zijn: zij zijn
degenen die zwaar zondig zijn.” 346

344
345
346

Soerat Al-H’oedjoeraat (49), aayah 1.
Soerat Moeh’ammed (47), aayah 7.
Soerat An-Noer (24), aayah 55.
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) َو َع َد ﱠ
ت لَيَ ْستَ ْخلِفَنﱠھُم ِفي
ﷲُ الﱠ ِذ َ
ين آ َمنُوا ِم ْن ُك ْم َو َع ِملُوا الصﱠالِ َحا ِ
ضى لَھ ُْم
ف الﱠ ِذ َ
ض َك َما ا ْستَ ْخلَ َ
ين ِم ْن قَ ْبلِ ِھ ْم َو َليُ َم ﱢكنَ ﱠن لَھُ ْم ِدي َنھُ ْم الﱠ ِذي ارْ تَ َ
األَرْ ِ
ون ِبي َشيْئاً َو َم ْن َكفَ َر بَ ْع َد
َولَيُبَ ﱢد َلنﱠھُ ْم ِم ْن بَ ْع ِد َخ ْوفِ ِھ ْم أَ ْمنا ً يَ ْعبُ ُدونَ ِني ال يُ ْش ِر ُك َ
ون(
اسقُ َ
ك فَأ ُ ْولَئِ َ
َذلِ َ
ك ھُ ْم ْالفَ ِ
3. En Allah de Verhevene heeft gezegd: “En brengt wat jullie
kunnen aan macht bij elkaar, om hen mee te bevechten.” 347

) َوأَ ِع ﱡدوا لَھُ ْم َما ا ْستَ َ
ط ْعتُ ْم ِم ْن قُ ﱠو ٍة(
is

“Kracht

gezegd:

heeft

ε

Allah

van

De boodschapper
boogschieten.” 348

قال ":εأال إن القوة الرمي".

>
Soerat Al-Anfaal (8), aayah 60.
Overgeleverd door Moesliem.
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Het bezoeken van graven, haar beloning en
kwelling.
Vraag 1: Wat is het islamitische oordeel over het bezoeken van
graven en waarom dienen we het te bezoeken?
Antwoord 1: Het bezoeken van begraafplaatsen is gewenst op elk
moment. Het heeft voordelen en kent gedragsregels:
1. Het is een herinnering waar leringen uit getrokken kunnen
worden voor alle levenden, dat ook zij dood zullen gaan en dat
alleen de daden helpen. De profeet ε heeft gezegd: “Ik heb
jullie verboden om begraafplaatsen te bezoeken, maar bezoek
ze nu.” 349 In een andere versie: “Het herinnert jullie aan het
andere (leven).” 350

"."فإنھا تذكركم باآلخرة:" و في رواية.فزوروھا،"نھيتكم عن زيارة القبور:ε قال
2. Smeekbeden aan Allah verrichten voor vergeving van zonden
voor de doden. Het is niet toegestaan om ze te aanbidden of
dat wij ze vragen om voor ons smeekbeden (doe’aa-e) te
verrichten. De boodschapper ε heeft zijn metgezellen geleerd
om het volgende te zeggen bij het bezoeken van
begraafplaatsen: “Vrede zij met jullie bewoners van deze
huizen, de gelovigen (moe-mienien) en de moslims. Wij zullen
jullie, als Allah het wil, volgen. Ik vraag Allah voor ons en voor
jullie dat Hij ons behoed voor de bestraffing.” - “Assalaamoe
‘alaikoem, ahla d-dieyaarie mien l-moe-emienien wa lmoesliemien, wa ienna ien shaa-a llaahoe biekoem
laah’ieqoen, as-aloe llaaha lanaa wa lakoem l-‘aafieyah.” 351

349
350
351

Overgeleverd door Moesliem.
Overgeleverd door Ah’mad en anderen.
Overgeleverd door Moesliem.
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3. Het is niet toegestaan om op een graf te gaan zitten en richting
een graf te bidden. De profeet ε heeft gezegd: “Ga niet op de
begraafplaatsen zitten en bid ook niet richting een graf.” 352

". و التصلوا إليھا،"ال تجلسوا على المقابر:ε قال
4. Het is niet toegestaan om bij begraafplaatsen de Qor-aan te
reciteren, zelfs niet Soerat Al-Faatieh’ah. De profeet ε heeft
gezegd: “Laat jullie huizen geen begraafplaatsen zijn, want de
duivel (shaytaan) vlucht uit huizen waar Soerat Al-Baqarah
wordt gereciteerd.” 353

 فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه،"ال تجعلوا بيوتكم مقابر:ε قال
".سورة البقرة
Deze h’adieth geeft aan dat een begraafplaats geen plek is om
de Qor-aan te reciteren, in tegenstelling tot in een huis. Het is
niet vastgesteld dat de boodschapper ε en zijn metgezellen de
Qor-aan hebben gereciteerd voor hun doden. Zij verrichten
smeekbeden voor de doden. Als de profeet ε klaar was met het
begraven van de dode, dan stond hij bij het graf en zei: “Vraag
vergiffenis en standvastigheid voor jullie broeder, want hij
wordt nu ondervraagd.” 354

"."استغفروا ألخيكم و سلوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل:ε قال
5. Het is niet toegestaan om bloemen op een graf te leggen,
omdat de boodschapper ε en zijn metgezellen dit niet hebben
gedaan. Tevens behoort dit tot het imiteren van de christenen.
De waarde van deze bloemen kun je beter aan de armen
geven.

352
353
354

Overgeleverd door Moesliem.
Overgeleverd door Moesliem
Authentiek, overgeleverd door Al-H’aakiem.
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6. Het is niet toegestaan om een graf met gips te bewerken en op
een graf mag niet gebouwd worden. In een h’adieth wordt
gezegd: “De profeet ε heeft het bewerken van een graf met
gips en erop bouwen verboden.” 355

". و أن يبنى عليه، أن يجصص القبرε نھى
7. Wees gewaarschuwd beste broeder, let op het aanbidden en
om hulp vragen van de doden, want dit wordt tot de grootste
shirk gerekend. De doden hebben geen macht. Aanbid Allah
alleen, want Hij is de Bekwame en Hij is Degene Die
smeekbedes verhoort.
Vraag 2: Wat is het bewijs van de beloning en kwelling van de
overledene in het graf?
Antwoord 2: Allah de Verhevene zegt: “Terwijl de ergste
bestraffing fir’awn en zijn volgelingen omsingelde  Zij zullen
’s ochtends en ’s avonds voor de Hel geplaatst worden. En de
Dag waarop het Uur valt (zegt Allah tegen de Engelen)”Laat
Fir’awn en zijn volgelingen de hardste bestraffing
binnengaan!”356

ًُون َعلَ ْيھَا ُغ ُد ّواً َو َع ِشيّا
َ ب  النﱠا ُر يُ ْع َرض
َ ) َو َحا
ِ آل فِرْ َع ْو َن سُو ُء ْال َع َذا
ِ ِق ب
(ب
ِ َويَ ْو َم تَقُو ُم السﱠا َعةُ أَ ْد ِخلُوا آ َل فِرْ َع ْو َن أَ َش ﱠد ْال َع َذا
En Allah de Verhevene zegt: “Allah versterkt (het geloof van)
degenen die geloven met de standvastige uitspraak (de
geloofsbelijdenis) tijdens het wereldse leven en in het
Hiernamaals.” 357

ﱢت ﱠ
ُ )يُثَب
(اآلخ َر ِة
َ ﷲُ الﱠ ِذ
ِ ت فِي ْال َحيَا ِة ال ﱡد ْنيَا َوفِي
ِ ِين آ َمنُوا بِ ْالقَ ْو ِل الثﱠاب

355
356
357

Overgeleverd door Moesliem.
Soerat Ghaafier (40), aayah 45-46.
Soerat Ibraahiem (14), aayah 27.
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De profeet ε heeft gezegd: “Als iemand dood gaat
wordt zijn plaats in het andere leven aan hem in de ochtend en in
de vooravond getoond. Als hij tot de bewoners van het Paradijs
(Al-Djannah) behoort, dan zal men het Paradijs verkrijgen. Als men
een bewoner is van de Hel (Djahannam), dan zal men de Hel
verkrijgen. Tot hem wordt gezegd: “Dit is jouw plaats totdat Allah
jou op de Dag der Opstanding jou zal doen herrijzen.” 358

 إِ ْن من أھل الجنة ف ِمن أھل،"إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداةو ال َعشي:ε قال
ْ  و،الجنة
 ھذا مقعدك حتى يبعثك ﷲ إلى يوم: فيقال،إن كان من أھل النار فمن أھل النار
".القيامة
Vraag 3: Welke vragen worden gesteld aan de persoon die in
zijn graf ligt?
Antwoord 3: In de h’adieth is overgeleverd dat er bij een gelovige
twee engelen naast hem plaats nemen en hem vragen:
1. “Wie is jouw God?” Dan zegt hij: “Mijn God is Allah.”
2. “Wat is jouw geloof?” Dan zegt hij: “M ijn geloof is de Islaam.”
3. “Wie is deze man die naar jullie is gestuurd?” Dan zegt hij:
“Dat is de boodschapper van Allah ε.”
4. “Wat zijn jouw daden?” Dan zegt hij: “Ik heb het Boek van
Allah gelezen en erin geloofd.”
Dan roept iemand vanuit de hemel dat Mijn dienaar de waarheid
heeft gesproken en dat er voor hem een plaats wordt gemaakt in
het Paradijs en hij wordt gekleed met kleding van het Paradijs.
Open voor hem de deur naar het Paradijs waardoor hij een bries en
een lekkere geur ruikt en zijn graf wordt verruimd zo ver als zijn
blik kan reiken.

358

Moettafaqoen ‘alayh.
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Wat de ongelovige betreft dan komen er twee Engelen die hem
laten zitten en zeggen tegen hem:
1. “Wie is jouw God?” Dan zegt hij: “Aah, Aah, ik weet het niet!”
2. “Wat is jouw geloof?” Dan zegt hij: “Aah, Aah, ik weet het
niet!”
3. “Wie is deze man die naar jullie is gestuurd?” Dan zegt hij:
“Aah, Aah, ik weet het niet!” (Aah: een woord dat een lach
aanduidt maar in deze context duidt het pijn aan).
Dan roept een stem uit de hemel dat Mijn dienaar gelogen heeft en
dat voor hem een plaats wordt gemaakt in de Hel. Open voor hem
een deur naar de Hel, waardoor hij een verzengende lucht en hitte
van de Hel zal voelen en zijn graf wordt zo nauw gemaakt, zodanig
dat zijn botten verpletterd worden. 359

:ورد في الحديث أن المؤمن يأتيه ملكان فيجلسانه فيقوالن له
. ربي ﷲ: من ربك؟ فيقول. ديني اإلسالم: ما دينك؟ فيقول. و ما ھذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ھو رسول ﷲ. قرأت كتاب ﷲ فآمنت به و صدقت: و ما عملك؟ فيقول و افتحوا له، و ألبسوه من الجنة،فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة
". و يفسح له في قبره مد بصره، فيأتيه من روحھا و طيبھا،بابا إلى الجنة
:و أما الكافر فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقوالن له

359

Overgeleverd door Ahmed, Aboe Dawoed en andere en is authentiek
gekwalificeerd door Al-Albaanie.
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! ھاه ھاه ال أدري:من ربك؟ فيقول
! ھاه ھاه ال أدري:ما دينك؟ فيقول
! ھاه ھاه ال أدري:و ما ھذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول

-

 فيأتيه، و افتحوا له بابا إلى النار، فأفرشوه من النار،فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي
". و يضيق عليه قبره حتى تختلف أضالعه،من حرھا و سمومھا
Vraag 4: Is het toegestaan om naar een graf te reizen?
Antwoord 4: Het is niet toegestaan om naar een graf te reizen, om
daar zegeningen te krijgen of de bewoners van de graven te
verzoeken om smeekbeden te verrichten, ook al is dit graf van een
profeet of een geliefde van Allah.
Allah de Verhevene zegt: “En wat de boodschapper jullie geeft,
neemt dat; maar wat Hij jullie verbiedt, onthoudt jullie
daarvan.” 360

() َو َما آتَا ُك ْم ال ﱠرسُو ُل فَ ُخ ُذوهُ َو َما نَھَا ُك ْم َع ْنهُ فَا ْنتَھُوا

De profeet ε heeft gezegd: “Er wordt niet gereisd (naar een heilige
plaats) behalve naar drie moskeeën: Mekkah (masdjid Al-H’araam),
mijn moskee (moskee in Medinah) en de moskee van Jeruzalem
(Masdjid Al-Aqsa).” 361

 و المسجد، و مسجدي ھذا، المسجد الحرام:"ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد:ε قال
".األقصى
Volgens deze h’adieth is het reizen naar Medinah een reis met als

ε te bezoeken en niet zijn graf.
de boodschapper ε is beter dan

intentie de moskee van de profeet

Het bidden in de moskee van
duizend gebeden in andere moskeeën.

360
361

Soerat Al-H’ashr (59), aayah 7.
Moettafaqoen ‘alayh.
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Bij het binnentreden van de moskee dient men de profeet ε te
groeten en zijn twee metgezellen Aboe Bakr en ‘Oemar (moge
Allah tevreden zij met hen). Het is ook toegestaan om te reizen
naar Mekkah (Al-Masdjid Al-H’araam), daar telt één gebed voor
honderduizend gebeden.
Vraag 5: Wat is het doel van een gelovige en het doel van een
ongelovige?
Antwoord 5: Het doel van een gelovige in zijn leven, is zijn
Schepper tevreden te stellen en dichter bij Hem te komen. De
middelen hiervoor is het verrichten van goede daden en het
gehoorzamen van de bevelen van Allah. Allah de Verhevene heeft
gezegd: “O jullie die geloven! Vreest Allah en zoekt naar een
middel om (zo dicht mogelijk) bij Hem (te komen), en streeft op
Zijn Weg. Hopelijk zullen jullie welslagen.” 362

ين آ َمنُوا اتﱠقُوا ﱠ
ﷲَ َوا ْبتَ ُغوا إِلَ ْي ِه ْال َو ِسيلَةَ َو َجا ِھ ُدوا فِي َسبِيلِ ِه لَ َعلﱠ ُك ْم
َ )يَا أَ ﱡيھَا الﱠ ِذ
(ُون
َ تُ ْفلِح
(Qataadah zei: “Toenadering zoeken tot Allah door Hem te
gehoorzamen en daden te verrichten die Hem tevreden
stellen).”363
De ongelovige leeft om zijn lusten tevreden te stellen, vergetend
dat er een eind is dat hem te wachten staat. Hij leeft als een
beest. Allah de Verhevene zegt: “Terwijl degenen die ongelovig
zijn (van het wereldse leven) genieten en eten zoals het vee
eet. De Hel zal hun verblijfplaats zijn.” 364

(ون َك َما تَأْ ُك ُل األَ ْن َعا ُم َوالنﱠا ُر َم ْث ًوى َلھُ ْم
َ ُُون َو َيأْ ُكل
َ ين َكفَرُوا يَ َت َمتﱠع
َ ) َوالﱠ ِذ
362
363
364

Soerat Al-Maa-iedah (5), aayah 35
Zie Ibn Kathier 2/52.
Soerat Moeh’ammed (47), aayah 12.
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Het uitnodigen tot Allah en de plicht van de
Arabieren.
Vraag 1: Wat zegt de Islaam over het uitnodigen tot Allah en het
werken voor de Islaam?
Antwoord 1: Het is de functie van elke moslim aan wie het Boek
en de authentieke Soennah is nagelaten. Elke moslim is verplicht
uit te nodigen tot Allah. Allah de Verhevene zegt: “Nodig uit tot
de Weg van jouw Heer, met wijsheid en goed onderricht.” 365

َ ك بِ ْال ِح ْك َم ِة َو ْال َم ْو ِع
ُ )ا ْد
(ظ ِة ْال َح َسنَ ِة
َ يل َربﱢ
ِ ع إِلَى َس ِب

En Allah de Verhevene zegt ook: “En streeft naar Allah volgens
het streven waar Hij recht op heeft.” 366

) َو َجا ِھ ُدوا فِي ﱠ
ﷲِ َح ﱠ
(ق ِجھَا ِد ِه

Elke moslim is verplicht om deel te nemen aan alle vormen van
strijd (Djihaad) voor zover het mogelijk is. Met name in deze tijd is
het werken voor de Islaam, uitnodigen tot Allah en de strijd
omwille van Allah hard nodig. Het is nu de verantwoordelijkheid
van elke moslim en degene die deze verantwoordelijkheid niet op
zich neemt, wordt beschouwd als een zondaar tegenover Allah. 367
Vraag 2: Kan een moslim genoegen nemen met het verbeteren
van zichzelf?
Antwoord 2: Het is verplicht om jezelf in de eerste plaats te
verbeteren en daarna de anderen, handelend naar datgene wat
Allah de Verhevene zegt: “En laat er uit jullie een groep
voortkomen die uitnodigt tot het goede en oproept tot
deugdelijkheid en (die) het verwerpelijke verbiedt, en zij zijn
degenen die de welslagenden zijn.” 368

365
366
367
368

Soerat An-Nah’l (16), aayah 125.
Soerat Al-H’addj (22), aayah 78.
Uit het boek Al-Adjwiebah Al-Moefiedah.
Soerat Aal-‘Imraan (3), aayah 104.
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ُوف
َ ون إِلَى ْال َخي ِْر َويَأْ ُمر
َ ) َو ْلتَ ُك ْن ِم ْن ُك ْم أُ ﱠمةٌ َي ْد ُع
ِ ُون بِ ْال َم ْعر
(ُون
َ َويَ ْنھَ ْو َن َع ْن ْال ُم ْن َك ِر َوأُ ْو َلئِ َك ھُ ْم ْال ُم ْفلِح
De profeet ε heeft gezegd: “Diegenen onder jullie die iets
verwerpelijks zien, dienen dit te veranderen met hun handen. Als
men daartoe niet in staat is dan met zijn mond (woorden) en als
hij daartoe niet in staat is dan met zijn hart (er een afkeer van
hebben). Dat is de laagste vorm van geloof (iemaan).” 369

 و، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه،"من رأى منكم منكرا فليغيره بيده:ε قال
".ذلك أضعف اإليمان
Vraag 3: Wat is de plicht van de Arabische bevolking?
Antwoord 3: De Arabische bevolking is de eerste die de boodschap
van de Islaam heeft gekregen en gedragen. De Qor-aan is in de taal
van de Arabieren neergezonden en zij zijn de beste bevolking
indien zij de Islaam toepassen. De plicht van alle Arabieren en
moslims is:
1. Vasthouden aan de Islaam in geloof, aanbidding en wetgeving
en anderen uit te nodigen tot de Islaam.
2. Niet neigen naar het secularisme dat geen geloof heeft of het
onrechtvaardige kapitalisme of het marxistisch socialisme of
het atheïstische communisme of het “Joodse vrijmetselaarij”
of andere ideologieën die niet overeenkomen met de Islaam.
Het toepassen van een aantal opvattingen volgens deze
ideologieën is niet toegestaan, of dat het vaderland en het
materialisme voorop staan en het geloof op het laatst.
Wanneer één van deze groepen aan de macht zal komen, zullen
zij niets anders doen dan het verspreiden van corruptie en het
niet regeren met de wetten van Allah. 370

369
370

Overgeleverd door Moesliem
Al-Adjwiebah Al-Moefiedah van Ad-dawsarie.
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Vraag 4: Wat is de juiste levenswijze in het leven?
Antwoord 4: Het is het volgen van de rechte weg die Allah
aanbevolen heeft en die de boodschapper ε en zijn metgezellen
(moge Allah tevreden zijn met hen) ook hebben gevolgd. Wij
dienen de Islaam te praktiseren op een eerlijke en juiste manier
opdat wij een uitnodigend voorbeeld kunnen zijn voor de
mensheid. We dienen niet loyaal te zijn aan diegenen die de oorlog
hebben verklaard, zonder te kijken naar familiebanden en
nationale banden en hoeven ons niet te houden aan kapitalistische
doelstellingen waarmee we bekogeld zijn door koloniserende
culturen. Wij dienen geen stap buiten de regels van de Islaam te
zetten, ook niet een afstandsgrootte van een haar. Verder dienen
wij loyaal te zijn aan Allah en vijandig te staan tegenover hen die
Allah niet erkennen. Wij dienen aan niets of niemand anders
loyaliteit te betuigen dan aan de doelstellingen van de Islaam.
Wij dienen ook onze broeders in alle werelddelen bij te staan en
hen hulp aan te bieden om hen te beschermen en te verdedigen,
zoals een gebouw dat vastgenageld is. Wij dienen aan degene die
hen minacht, hen schaadt of hen het leven moeilijk maakt,
vijandigheid te betonen en hen op alle mogelijke manieren tegen
te werken en hun werkelijke bedoelingen bloot te leggen. De
moslims moeten hard werken om de ontstane onenigheden op te
lossen door het zuiveren van de religie van allerlei nieuwigheden
en innovaties die ontstaan zijn vanuit politieke doelstellingen en
verder dienen wij niet misleid te worden door de oproep van velen
naar eenheid.
Hetgeen wat de studentjes van de westerlingen beweren, zij die
de oordelen van Allah bestrijden namens het verzet tegen
achterstand en onderdrukking, hun oproep is puur een leugen en
grote onrecht. Hun doelstellingen leiden naar de echte
achterstand. Alle slechte waarden en normen komen van hen af.
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Zij zijn niet te weerleggen en te bestrijden, behalve met de religie
van Allah. “(Neemt) de Siebghah (het zuivere monotheïsme) van
Allah. En wie heeft er een betere siebghah dan Allah? En wij
zijn aanbidders van Hem.” 371

ﷲِ َو َم ْن أَحْ َس ُن ِم ْن ﱠ
ص ْب َغةَ ﱠ
(ون
َ ص ْب َغةً َونَحْ ُن لَهُ َعابِ ُد
ِ ِﷲ
ِ )

Het is niet gepast voor de moslim Oemmah in het algemeen en de
Arabieren in het bijzonder, om de westerse gedachten aan te
nemen en het in praktijk te brengen. Het kapitalistische
gedachtegoed gaat niet samen met de islamitische boodschap en
de verplichtingen die dat met zich meebrengt voor de moslims. Als
de westerse gedachten worden gevolgd, zullen zij dalen vanuit de
positie van meesters die handelen volgens Allah’s woorden, naar
dolende pupillen die alles maar accepteren zonder enig gevoel.
Hiermee doden ze de eigenschappen, door Allah gegeven,
waarmee ze uitblonken boven anderen. Als het islamitische
gedachtegoed geïntegreerd wordt in het westerse gedachtegoed,
zal de Oemmah niet meer behoren tot het uitverkoren volk.
Daarom heeft Allah ons gewaarschuwd tegen het imiteren van
rituelen en manieren die niet tot de islamitische behoren, zodat de
Oemmah niet tot een vernederend niveau zal dalen. 372

Ω
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Soerat Al-Baqarah (2), aayah 138.
Al-Adjwiebah Al-Moefiedah van Ad-dawsarie.
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De oude en nieuwe Djaahielieyyah.
Vraag 1: Is de Djaahielieyyah beperkt tot de voorgaande
eeuwen, of vernieuwd zij zich steeds en komt zij voor bij de
mensheid van alle tijden?
Antwoord 1: Al-Djaahielieyyah is niet afhankelijk van een
bepaalde eeuw, de Djaahielieyyah vermeerdert steeds eeuw na
eeuw. De kenmerken van de Djaahielieyyah komen tot uiting door
personen en gemeenschappen die zich verzetten tegen de
voorschriften van Allah en Zijn boodschapper ε. De Djaahielieyyah
van de huidige tijd is nog honderdmaal erger dan wat er in de
voorgaande eeuwen heeft plaatsgevonden.
Het is ondankbaar tegenover de gunsten die aan de mensheid zijn
gegeven, het ontkent het bestaan van de Schepper, het minacht
Zijn religie en Zijn wetgeving en veracht zijn moraal en
edelmoedigheid.
Het
verspreidt
onzedelijkheid
en
onfatsoenlijkheid en laat eergevoel en natuurlijke schaamte
verdwijnen.
Het verspreidt allerlei onwaarheden die zelfs tijdens Aboe Djahl en
Aboe Lahab niet aanwezig waren. Er is een grote kans dat het
hierbij zelfs niet ophoudt. Zolang de mensheid buiten haar grenzen
treedt en zich verzet tegen de voorschriften van Allah, zal zij
onderhevig zijn aan allerlei straffen, tot zij de voorschriften van
Allah opvolgt, de wetten van Allah toepast en ernaar handelt.

#
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De shi’ieten die in tegenstrijd zijn met de mensen
van de Soennah.
Vraag 1: Wat weet je over de Shi’ieten (Rawaafedh)?
Antwoord 1: De Shi’ieten verschillen van de moslims in een aantal
belangrijke zaken:
1. Qor-aan: sommigen van hen
toevoegingen en gebreken heeft;

geloven

dat

de

Qor-aan

2. De h’adieth van de profeet ε: zij nemen niet van de ah’adieth
die in Boekhaarie, Moesliem en anderen staan;
3. Tawh’ied (geloofsleer): zij verrichten smeekbeden aan
anderen en zij zweren en offeren aan anderen. Zij beweren dat
de heersers, leiders en familieleden van de profeet ε (Ahloe lbayt) een bepaalde kracht hebben om voor de kosmos te
zorgen. En de soefis hebben deze opvattingen van hen
overgenomen;
4. Kennis hebben over het onwaarneembare: zij beweren dat
hun smetteloze leiders het recht hebben om kennis te hebben
over het onwaarneembare en dat de profeet ε niet het recht
heeft hierover te spreken. Hun toekomstige leider (de
Dadjjaal, anti-christ) zal tevoorschijn komen uit een kelder
(put) en alle politieke tegenstanders vernietigen;
5. Shari’a (wetgeving) en werkelijkheid: zij zijn van mening dat
de Shari’a (wetgeving) en datgene waar de profeet ε mee
gekomen is, bedoeld is voor de gewone mens, maar de
werkelijkheid en de kennis die alleen Allah weet, is alleen
toegankelijk voor de leiders van Ahloe l-bayt. Het contact met
Allah geschiedt alleen maar via één van hun leiders. Deze
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gevaarlijke gedachten zijn helaas ook doorgesijpeld
naar de soefietische stroming.

6. Het uitschelden van de metgezellen: zij vervloeken Aboe
Bakr, ‘Oemar en anderen (moge Allah tevreden zijn met hen),
terwijl de profeet

ε hen het Paradijs heeft beloofd.

7. Leiderschap: zij zijn van mening dat ‘Aliy τ dit leiderschap
moest krijgen en dat iedereen die dit leiderschap op zich heeft
genomen onrechtvaardig en ongelovig is.
8. Beschuldigen: zij beschuldigen ‘Aa-ieshah (moge Allah
tevreden zijn met haar) van overspel, terwijl Allah haar in de
Qor-aan heeft vrijgesproken.
9. Aanbiddingen: zij hebben een andere vorm van aanroepen tot
het gebed. Het gebed en de tijden daarvan verschillen van die
van de moslims.
10. Ondermijning (leugen): de Shi’ieten verbergen af en toe hun
geloof uit angst dat zij achterhaalt worden door mensen.
11. Het aanvallen van de Soennieten door de Shi’ieten: in de
Soennitische moskeeën worden zij aangevallen door Shi’ieten
en hun geloof wordt ook aangetast. 373

[
373

Zie Al-khotoot Al-‘Ariedah van Moeh’iebbie d-dien Al-Khateeb.
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)قُ ْل إِنﱠ َما أَ ْد ُعو َربﱢي َوال أُ ْش ِر ُ
ك بِ ِه

حدا ً(
أَ َ

العقيدة اإلسالمية
من الكتاب و السنة الصحيحة

إعداد
محمد بن جميل زينو
المدرس في دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة

ترجمة
أبو شيماء و أبو سيف ﷲ المغربي

سو َرةٌ ال ِجن20:
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