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Voorwoord Markez Dar Al Hadieth
ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم
 واﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ رﺳوﻟﻧﺎ ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﻋﻠﻰ آﻟﮫ وﺻﺣﺑﮫ واﻟﺗﺎﺑﻌﯾن،اﻟﺣﻣد � رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن
ﺛ ﱠم أ ﱠﻣﺎ ﺑﻌد
Allaah heeft het mogelijk gemaakt om het boek “De correcte geloofsovertuiging” van Shaykh Abdou Salaam Ibn Burdjis –
rahimahoeLlaahoe – te vertalen naar het Nederlands. De geloofsovertuiging (i.e. Aqiedah) is van enorm belang.
Desondanks zien we dat de meeste mensen hierover onwetend zijn of misvattingen hebben hieromtrent. Het is daarom
dat we hebben besloten om dit boek te vertalen.
Allereerst was dit boek oorspronkelijk een lezing dat vervolgens is neergeschreven om het profijt te vermeerderen – Met
de Wil van Allaah – . Dit boek omvat verschillende facetten van de geloofsleer, van de categorieën van Tawheed tot onze
verplichting jegens de sahaabah, enz. Maar dit boek is uniek vanwege zijn beknoptheid, gemak en profijt.
Het is dan ook gewenst van elke (beginnende) student van kennis dat hij alle onderwerpen die in het boek aan bod
komen, begrijpt en beheerst. We hebben ook voetnoten toegevoegd als extra verduidelijking of voor extra profijt. Dit zal
altijd worden weergegeven met: “Voetnoot vertaler”.
Om de lezer niet meteen te laten ontmoedigen door het aantal pagina's, hebben we besloten om dit boek in 3 delen te
publiceren:
•
•
•

Deel 1: De categorieën van Tawheed.
Deel 2: De 6 pilaren van Imaan + Uitleg van Imaan.
Deel 3: Verschillende onderwerpen.

InchaAllaah zal dit gepubliceerd worden op onze website www.daralhadieth.be. Na afloop zullen we de drie delen in één
deel verzamelen.
Ondanks dat we ons uiterste best hebben gedaan en zeer nauwkeurig te werk zijn gegaan bij de vertaling, blijven we
mensen. Dus indien je op een fout stuit, vragen we om ons hier van op de hoogte te brengen:
Email: dar_al-hadieth@hotmail.com
Moge Allaah Azza wa djal de shaykh rahimahoeLlaah rijkelijk belonen voor dit profijvolle boek. We vragen Hem ook om
deze vertaling van profijt te laten zijn voor eenieder die zijn geloofsovertuiging wil leren en dat Hij dit zwaar laat wegen op
onze weegschalen op de Dag des Oordeels.
Wa HamdoeliLlaahi Rabi ‘alameen.

Markez Dar Al Hadieth
Beukenstraat 24
2140 Borgerhout
www.daralhadieth.be
Dar_al-hadieth@hotmail.com
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Voorwoord van de auteur

ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
 واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﻋﻠﻰ آﻟﮫ وﺻﺤﺒﮫ واﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ﺛ ﱠﻢ،اﻟﺤﻤﺪ � رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ
:أ ﱠﻣﺎ ﺑﻌﺪ
Voorwaar, de geloofsovertuiging van Ahloes-Soennah wal Djamaa'ah is het ware geloof, dat voor iedere moslim verplicht is
om te geloven. Het was immers ook de geloofsovertuiging van de profeet – sallaLaahoe 'alaihi wa sallam – en zijn edele
metgezellen – radiya Allaahoe 'anhoem - . Wie hen hierin tegengaat, heeft zichzelf blootgesteld aan de harde bestraffing
van Allaah, Zijn verafschuwing en Zijn woede.
De profeet – sallaLaahoe 'alaihi wa sallam – heeft over de 73 groeperingen - die in deze oemmah zullen voorkomen gezegd:
" Allen zullen zij in de hel zijn behalve één, en dit is de Djamaa'ah." 1
De profeet – sallaLaahoe 'alaihi wa sallam – heeft deze Djamaa'ah, die beschermd is tegen de bedreiging van het hellevuur,
beschreven als:
"Degene die zich bevindt op het gelijke waar ik en mijn metgezellen ons vandaag op bevinden." 2
Dit is de maatstaf van Ahloes-Soennah wal Djamaa'ah: Zij houden zich vast aan de Soennah van de profeet – sallaLaahoe
'alaihi wa sallam – en de Soennah van zijn rechtgeleide khaliefen 3 en klampen zich daaraan vast met hun achterste kiezen.
Daarom behoren zij tot de geredde groep, zij zijn gered van het hellevuur op de Dag der Opstanding, vrij van innovaties (in
de religie) in dit werelds leven en zij zijn de overwinnende groep. Zoals de profeet – sallaLaahoe 'alaihi wa sallam – over
hen zei:
“Er zal altijd een groep van mijn oemmah Daahirien zijn, totdat het Bevel van Allaah komt, terwijl zij Dhaahiroen zijn.” 4
De betekenis van Dhoehoer is hier overwinning, zoals Allaah heeft gezegd:

﴾﴿ ﻓَ َﺎﯾ�ﺪۡ �َ � ِا� ۡ� َﻦ ٰا َﻣنُ ۡﻮا �َ ٰﲆ �َﺪُ ِّو ِ ۡﱒ ﻓَ َﺎ ۡﺻ َﺒ ُﺤ ۡﻮا ٰﻇﻬِ ِﺮۡ� َﻦ
“Wij hielpen de gelovigen tegen hun vijand en zij werden overwinnaars (Dhaahirien).”
[Assaf: 14]
En Allaah heeft gezegd:

﴾ ﴿ َوا �ِن ُﺟنۡﺪَ �َ ﻟَﻬُ ُﻢ اﻟۡ ٰﻐ ِﻠ ُﺒ ۡﻮ َن

1

Overgeleverd door Imaam Ahmed en Abie Daawoed ,op het gezag van Moe'awiyyah – radiya Allaahoe 'anhoe – en van imaam Ahmed, Ibn Maadjah en Ibn Abie
'Aasim, op het gezag van Anas - radiya Allaahoe 'anhoe -.
2
Overgeleverd door Al adjoerie in zijn ((asharie'ah)) op het gezag van Abdoellaah Ibn Omar en overgeleverd door Attabaraanie in zijn ((Assaghier)) en ((Al
Awsat)) op het gezag van Anas Ibn Maalik- radiya Allaahoe 'anhoe -,
3
Voor meer uitleg hieromtrent zie: http://selefienederland.nl/forum/viewtopic.php?f=34&t=517&p=772&sid=d4d2fe4bf35f350f00edaa87dfdd318a#p772
4

Overgeleverd door Al Boekhaarie en Moslim, op het gezag van Almoeghierah Ibn Shoe'bah
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“Voorwaar, zij zijn onze legers die zeker de overwinnaars zullen zijn.”
[As-saffaat: 173]
Zij zijn overwinnaars met het zwaard en met de pijl en boog. Of met argumenten en bewijs.
Zij zijn dus één groep die zich niet opsplitst, daarom worden zij de Djamaa'ah genoemd.
Allaah heeft gezegd:

﴾ ﴿ ﻓَ َﻤﺎ َذا ﺑ َ ۡﻌﺪَ اﻟۡ َﺤ ّ ِـﻖ ِا �ﻻ اﻟﻀ� ٰﻠ ُﻞ
“Wat is er buiten de waarheid anders dan dwaling? “
[Yoenus: 32]
Zij hebben geen naam waarmee ze gekend worden behalve de Islaam en de Soennah. En wat daar op duidt van de
uitspraken. Imaam Maalik – rahimahoellaah – heeft gezegd:
"Ahloes-Soennah hebben geen bijnaam waarbij ze gekend worden, niet djahmie, niet qadarie en niet raafidie."
Ook werd hij – rahimahoeLlaah – gevraagd over de Soennah, waarop hij antwoordde:
"Het heeft geen andere naam buiten de Soennah"
M.a.w. Ahloes-Soennah heeft geen naam waar ze zich aan toeschrijven behalve daarmee (de Soennah).
De Aqiedah van de Vrome Voorgangers hechtte veel belang aan de vestiging ervan (de Soennah) en het verduidelijken van
haar bewijzen. Tevens is deze uitgelegd door groepen van grote imaams in vele schrijfwerken met de naam " De Soennah
(i.e. de geloofsovertuiging)” en zij hebben het aantal van 250 overschreden. Bv.:


Soennah van Ibn Abie shaybah;



Soennah van Ibn Abie 'aasim;



Soennah van Ibn qaasim;



Soennah van Ibn Abie haatim;



en anderen 5

Waar de correcte geloofsovertuiging in wordt verduidelijkt en waarmee het bewijs wordt geleverd en de schijnargumenten
van de mensen van begeerte worden blootgesteld.

5

Voetnoot vertaler: De shaykh rahimahoeLlaah heeft hier verscheidene boeken vermeld, hierbij verwijs ik je door naar het oorspronkelijk boek:
http://daralhadieth.be/download.php?f=Moe3taqid%20Saheeh.pdf
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De correcte geloofsovertuiging betreffende Tawheed Ar-Roeboebiyyah
Ahloes-Soennah wal Djamaa'ah gelooft dat Allaah de Enige Schepper, Heerser en Bestuurder is.
Allaah heeft gezegd:

﴿ ا �ن َ �ر � ُ ُﲂ أٱ � ُ� أٱ � ِ�ي َ�ﻠَ َﻖ أٱ �ﻟﺴ َﻤ �ـ َ �ﻮ ِت َوأٱ ۡ �� ۡر َض ِﰲ ِﺳ�ﺘ� ِﺔ �أ �� ٖم ُ �ﰒ أٱ ۡﺳ�ﺘَ َﻮ ٰى �َ َﲆ أٱﻟۡ َﻌ ۡﺮ ِ ۖش ﯾ ُﻐ ِۡﴚ ٱٱﻟ � ۡﯿ َﻞ ٱٱ�ﳯ� َ َﺎر ﯾ َ ۡﻄﻠُ ُﺒﻪُۥ َﺣ ِثﯿﺜٗﺎ
�
﴾ َوأٱ �ﻟﺸ ۡﻤ َﺲ َوأٱﻟۡﻘَ َﻤ َﺮ َوأٱﻟﻨ� ُﺠﻮ َم ُﻣ َﺴﺨ َ ��ﺮ ِۢت ِﺑأ� ۡﻣ ِﺮ ِﻩ ۗۦٓ �أ َﻻ َ ُ� أٱﻟۡ َ�ﻠۡ ُﻖ َوأٱ ۡ �� ۡﻣ ُ ۗﺮ ﺗَ َﺒ َﺎركَ أٱ � ُ� َر �ب أٱﻟۡ َﻌ �ـﻠَ ِﻤ َﲔ
“Voorwaar, jullie Heer is Allaah, Degene die de hemelen en de aarde in zes dagen schiep; daarna verhief Hij Zich op de
Troon. Hij doet de nacht de dag bedekken, die hem snel opvolgt. De zon en de maan en de sterren zijn aan Zijn bevel
onderworpen. Voorwaar, van Hem is de schepping en het gebod. Gezegend is Allaah, de Heer der Werelden”
[Al a'raaf: 54]
En Allaah heeft gezegd:

ِ � أٱ �ﻟﺴ َﻤ ٰـ َﻮ
ُ ۡ ﴿ ِ ّ � ِ� ُﻣ
﴾ ٲت َوأٱ ۡ �� ۡر ِضۚ َ ۡﳜﻠُ ُﻖ َﻣﺎ �َﺸَ ﺎ ٓ ُء

“Aan Allaah behoort het koninkrijk van de hemelen en de aarde. Hij schept wat Hij wil.”
[Ashoeraa: 49]
Ook zei Allaah:

ُ ۡ ﴿ َ ٗ� ُﻣ
ِّ ُ اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ۡ َاﻻ ۡر ِضۚ ُ ۡﳛ ٖﻰ َوﯾ ُ ِﻤ ۡﯿ ُﺖۚ َو ُﻫ َﻮ �َ ٰﲆ
﴾ ﳽ ٍء ﻗَ ِﺪ ۡ� ٌﺮ
َۡ ﰻ
� �

“Aan Hem behoort de Heerschappij van de hemelen en de aarde, Hij doet leven en hij doet sterven en Hij heeft macht
over alle zaken.”
[Al hadied: 2]

De moeshrikoen (polytheïsten) verschilden niet in Tawheed Ar-Roeboebiyyah:
Deze Tawheed (Ar-Roeboebiyyah) is gevestigd in de zielen van de mensen. Dit wordt niet betwist, zowel niet door de
moslims als de ongelovigen. Zoals Allaah zegt over de ongelovigen:

� ﲯ َﺮ
� َ اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ۡ َاﻻ ۡر َض َو
﴾ �ا
ُ ّ ٰ اﻟﺸ ۡﻤ َﺲ َواﻟۡﻘَ َﻤ َﺮ ﻟ َ َﯿ ُﻘ ۡﻮﻟُ �ﻦ
� ﴿ َوﻟ َ �ٮ ۡﻦ َﺳ َﺎ�ۡﳤَ ُ ۡﻢ �ﻣ ۡﻦ َ�ﻠَ َﻖ

“En als jij hun vraagt: "Wie heeft de hemelen en de aarde geschapen, en de zon en de maan in dienst gesteld?" Dan
zullen zij zeggen: "Allaah"
[Al 'ankaboet: 61]
Allaah zegt ook over hen:

﴾ ﴩ ُﻛ ۡﻮن
ِ ۡ ﴿و َﻣﺎ ﯾ ُ ۡﺆ ِﻣ ُﻦ اَ ۡﻛ َ ُﱶ ُ ۡﱒ ِ� ٰ ّ ِ� ِا �ﻻ َو ُ ۡﱒ �ﻣ
َ
“En de meesten van hen geloven niet in Allaah zonder deelgenoten aan Hem toe te kennen.”
[Yoesoef: 106]
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Moedjaahid 6– rahimahoeLlaah – zei over dit vers:
"Met geloof hun worden hun woorden bedoeld: "Allaah heeft ons geschapen, voorziet ons en laat ons sterven." Dit is wat
er hier bedoeld wordt met geloof (M.a.w. enkel Tawheed Ar-Roeboebiyyah), maar zij kennen Hem een deelgenoot toe in de
aanbidding."

De geloofsovertuiging van de moeshrikien is dat hun goden de boodschap overbrengen naar Allaah en
niet dat hun goden kunnen scheppen of voorzien:
De moeshrikoen geloofden niet dat hun goden deelgenoten zijn van Allaah in het scheppen. Integendeel ze geloofden juist
dat Allaah de Enige is die kan scheppen. Maar zij zagen hun goden als een medium tot Allaah. Ze namen dus hun goden als
bemiddelaars.
Zoals Allah heeft gezegd:

ِ ّ ٰ ﴿ َا َﻻ ِ ٰ ّ ِ� ّ ِا� ۡ� ُﻦ اﻟۡ�َﺎ ِﻟ ُﺺ ؕ َو � ِا� ۡ� َﻦ � َاﲣ ُﺬ ۡوا ِﻣ ۡﻦ د ُۡوِﻧ ٖۤﻪ َا ۡو ِﻟ َﯿﺎ ٓ َء ۘ َﻣﺎ ﻧ َ ۡﻌ ُﺒﺪُ ُ ۡﱒ ِا �ﻻ ِﻟ ُﯿﻘَ ّ ِﺮﺑُ ۡﻮ�َ ۤ ِا َﱃ
﴾ ا� ُزﻟۡ ٰﻔﻰ
“Weet dat Allaah de zuivere aanbidding toekomt. En degenen die naast Hem anderen als beschermers nemen (zeggen:)
"Wij aanbidden hen slechts opdat zij ons dichter bij Allaah brengen.”
[Az- zoemar: 3]

ِ ّ ٰ ﴍ َﰷ ٓ َء ُﰼُ � ِا� ۡ� َﻦ ﺗ َﺪۡ ﻋ ُۡﻮ َن ِﻣ ۡﻦ د ُۡو ِن
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت ۚ َا ۡم ٰاﺗَيۡﳯٰ ُ ۡﻢ ِﻛ ٰﺘ ًﺒﺎ ﻓَﻬ ُۡﻢ
ۡ ِ ا� ؕ َا ُر ۡو ِ ۡﱏ َﻣﺎ َذا َ�ﻠَ ُﻘ ۡﻮا ِﻣ َﻦ ۡ َاﻻ ۡر ِض َا ۡم ﻟَﻬ ُۡﻢ
َ ُ ﴿ ﻗُ ۡﻞ َا َر َءﯾۡ ُ ۡﱲ
� ﴍكٌ ِﰱ
﴾ �َ ٰﲆ ﺑ َ ِ ّﯿن َ ٍﺖ ِ ّﻣنۡ ُﻪ ۚ ﺑ َ ۡﻞ ِا ۡن ﯾ � ِﻌﺪُ ٰ ّاﻟﻈ ِﻠ ُﻤ ۡﻮ َن ﺑ َ ۡﻌﻀُ ﻬ ُۡﻢ ﺑ َ ۡﻌﻀً ﺎ ِا �ﻻ ﻏُ ُﺮ ۡو ًرا
“Zeg: "Hebben jullie jullie afgoden gezien die jullie naast Allaah aanroepen? Toon mij aan van hetgeen zij van de aarde
hebben geschapen. Of hebben zij een aandeel aan de hemelen?" Hebben Wij hun een Boek gegeven waaruit zij een
bewijs hebben? Neen, de onrechtplegers beloven elkaar slechts bedrog.”
[Faatir: 40]
En Allaah zei over de moeshrikien vanonder de Quraish:

ٱ
﴾ﻮن
ِ ﻮن �أﯨﻨ�ﺎ ﻟَﺘَ ِﺎر ُﻛ �ﻮ ْا َءا ِﻟ َﻬﺘِﻨَﺎ ِﻟﺸَ ﺎ ِﻋ ٍﺮ �ﻣ ۡﺠ ُﻨ
َ ُون َوﯾ َ ُﻘﻮﻟ
َ ﴿ اﻧ�ﮩ ُۡﻢ َﰷﻧ ُ �ﻮ ْا ا َذا ِﻗي َﻞ ﻟَﻬ ُۡﻢ َﻻ ٓ اﻟ َ ٰ� َﻪ ا �ﻻ ٱ � ُ� � َ ۡﺴ�ﺘَ ۡﻜ ِ ُﱪ
� �
�
�
�

“Voorzeker toen er tot hen werd gezegd: "Niemand of niets heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allaah",
waren zij hoogmoedig en zeiden: "Zullen wij onze Goden laten vallen voor een bezeten dichter?”
[As-saafaat: 35-36]
Ook zei Allaah over de hen:

ٱ
﴾ ﺎب
ٌ ﴙ ٌء ُ َﲺ
ۡ َ َ﴿ �أ َﺟ َﻌ َﻞ أ ۡ �� ِﻟﻬَ َﺔ �اﻟ َ ٰـﻬًﺎ َوٲ ِ�ﺪً اۖ �ا �ن َﻫ ٰ� َﺬا ﻟ
6

Voetnoot vertaler: Zijn naam is Moedjahid Ibn Djebar, Hij werd geboren in 20NH of 21NH tijdens het Khalifaat van Omar (Radie Allaahoe ‘anhoe) en is
gestorven in 103NH of in 104NH. Hij was een beroemde leraar en uitlegger van de Qor’aan, en een welbekende instandhouder van Hadieth.
Hij heeft van verschillende metgezellen overgeleverd. Daarvan zijn: Sa’ad Ibn Abie Waqaas, Oem ul-Moe’minien Aa’ishah, Aboe Hoerairah, Oem Haanie,
Abdullaah Ibn Omar, Abdullaah Ibn Abbaas (die hem onderwees in tafsier) – moge Allaah tevreden zijn met hen – .
Bron: “Tahdieb at-Tahdhieb” van Ibn Hajr en “Tadhkirratul-Hoeffhaadh” van Adh-Dhahabie.
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“Heeft hij van de Goden één God gemaakt? Dit is zeker iets verbazingwekkend."
[Saad:5]

Het nut van het vermelden van Tawheed Ar-Roeboebiyyah:
Allaah vermeldde deze Tawheed voor de bevestiging ervan en als benadrukking en beargumenteerd hiermee de
verplichting van Tawheed Al Oeloehiyyah. Want Tawheed Ar-Roeboebiyyah verplicht je om niemand te aanbidden behalve
Allaah.
Allaah heeft gezegd:

ٱ
ٱ
ٱ ٱ
﴾ ﻮن
َ ﴿ ﯾ َ ٰ�ٓأ�ﯾ�ﮩَﺎ أﻟﻨ� ُﺎس أ ۡﻋ ُﺒﺪُ و ْا َر� � ُ ُﲂ أ � ِ�ى َ�ﻠَﻘَ ُ ۡﲂ َوأ � ِ� َ�ﻦ ِﻣﻦ ﻗَ ۡب ِﻠ ُ ۡﲂ ﻟ َ َﻌﻠ � ُ ۡﲂ ﺗَﺘ� ُﻘ
“O mensheid, aanbidt uw Heer, Degene die jullie en degenen die vóór jullie waren, schiep. Opdat jullie zullen vrezen.”
[Al Baqarah: 21]

ُ ۡ ا� َر� � ُ ۡﲂ َ ُ� اﻟۡ ُﻤ
﴾ ُﴫﻓُ ۡﻮ َن
ُ ّ ٰ ﴿ ٰذ ِﻟ ُ ُﲂ
َ ۡ � ؕ َ ۤﻻ ِا ٰ َ� ِا �ﻻ ﻫ َُﻮ ۚ ﻓَ َﺎ ٰ ّﱏ ﺗ
“Zo is Allaah uw Heer, aan Hem behoort de heerschappij. Niemand of niets heeft het recht om aanbeden te worden
behalve Hem. Waarom wenden jullie je af?”
[Az-zoemar: 6]

﴿ ﻓَﻠۡﯿﻌﺒﺪُ و ْا رب َﻫـ َﺬا أٱﻟۡﺒيﺖ أٱ
�
ِ
ِ
ۡ
�
ﻤ
ﻌ
ﻃ
﴾ ﻮع َو َءا َﻣﳯَ ُﻢ ِّﻣ ۡﻦ ﺧ َۡﻮ ۢ ِف
ﺟ
ﻦ
ﻣ
ُﻢ
ﻬ
أ
ي
�
َۡ � � َ ُ َۡ
ّ
ٓ
ُ
َ
َ
ٖ
“Aanbid dus de Heer van dit Huis. Degene die jullie voed tegen honger en veilig stelt tegen angst.”
[Quraish: 3-4]
Allaah vermeldde dat Hij hun Enige Schepper en Voorziener is. En hierover hebben ze geen twijfel. En Hij heeft zo het
bewijs geleverd dat het verplicht is om enkel Hem zuiver te aanbidden zonder daarbij deelgenoten toe te kennen. Allaah
heeft gezegd:

ٱ
ٱ ٱ
ِ ﻮن * �أ �ﻣ ۡﻦ َ�ﻠَ َﻖ أٱ �ﻟﺴ َﻤ ٰـ َﻮ
ٲت َوأٱ ۡ �� ۡر َض َو �أ َنﺰ َل ﻟَڪُﻢ ِ ّﻣ َﻦ
ِ ۡ � ﴿ ﻗُ ِﻞ ٱﻟۡ َﺤ ۡﻤﺪُ ِ � ِ� َو َﺳﻠَ ٰ� ٌﻢ �َ َ ٰﲆ ِﻋ َﺒﺎ ِد ِﻩ ٱ � ِ� َ�ﻦ ٱ ۡﺻ َﻄ َﻔ ٰ ٓﻰۗ َءا � � ُ� � ۡ ٌَﲑ �أ �ﻣﺎ
َ ُﴩ ُﻛ
َ أٱ �ﻟﺴ َﻤﺎ ٓ ِء َﻣﺎ ٓ ۬ ًء ﻓَأ�ﻧۢ َﺒتۡنَﺎ ِﺑ ِﻪۦ َ�ﺪَ آﯨ َﻖ َذ َات ﲠَ ۡ َ�ﺔ �ﻣﺎ
َ َ ڪ َﺎن ﻟَ ُ ۡﲂ �أن ﺗُ ۢﻨ ِب ُتﻮ ْا
ﴭ َﺮ َﻫﺎۗ ٓ �أ ِءﻟَ ٰ� ٌﻪ �ﻣ َﻊ ٱٱ � ِ�ۚ ﺑ َ ۡﻞ ُ ۡﱒ ﻗَ ۡﻮ ٌم ﯾ َ ۡﻌ ِﺪﻟُﻮن* �أ �ﻣﻦ َﺟ َﻌ َﻞ أٱ ۡ �� ۡر َض
�
ۡ ٲﳻ َو َﺟ َﻌ َﻞ ﺑ َ ۡ َﲔ ٱٱﻟۡ َﺒ ۡﺤ َﺮۡ� ِﻦ َ� ِﺎﺟ ًﺰاۗ �أ ِءﻟَ ٰ� ٌﻪ �ﻣ َﻊ ٱٱ � ِ�ۚ ﺑ َ ۡﻞ �أ
ﯿﺐ
ُ ﻮن * �أ �ﻣﻦ ُ ِﳚ
َ ڪ َ ُﱶ ُ ۡﱒ َﻻ ﯾ َ ۡﻌﻠَ ُﻤ
َ ِ ﻗَ َﺮ ًارا َو َﺟ َﻌ َﻞ ِ�ﻠَ ٰ�ﻠَﻬَﺎ ٓ �أﳖۡ َ ٰـ ًﺮا َو َﺟ َﻌ َﻞ ﻟَﻬَﺎ َر َو
� ٱٱﻟۡ ُﻤﻀۡ َﻄ �ﺮ ا َذا َد�َﺎ ُﻩ َو�َ ۡﻜ ِﺸ ُﻒ ٱٱ �ﻟﺴ ٓﻮ َء َو َ ۡﳚ َﻌﻠُڪ ُۡﻢ ُ�ﻠَ َﻔﺎ ٓ َء أٱ ۡ �� ۡر ِضۗ �أ ِءﻟ َ ٰ� ٌﻪ �ﻣ َﻊ أٱ � ِ�ۚ ﻗَ ِﻠﯿ ًﻼ �ﻣﺎ ﺗَ َﺬ
ون * �أ �ﻣﻦ ﳞَ ۡ ِﺪﯾڪ ُۡﻢ ِﰱ ُﻇﻠُ َﻤ ٰ� ِﺖ
َ ڪ ُﺮ
ٱ
ٱ
ٱ
� ٱ ٱ
ُ ُﴩ
﴾ ﻮن
ِ ۡ � ُﴩۢا ﺑ َ ۡ َﲔ ﯾ َﺪَ ۡى َر ۡ َﲪ ِﺘ ِﻪ ۤۦۗ �أ ِءﻟ َ ٰ� ٌﻪ �ﻣ َﻊ ٱ � ِ�ۚ ﺗَ َﻌ ٰ� َﲆ ٱ � ُ� َ �ﲻﺎ
َ ڪ
َ ۡ � ٱﻟۡ َ ِّﱪ َوٱﻟۡ َﺒ ۡﺤ ِﺮ َو َﻣﻦ �ُ ۡﺮ ِﺳ ُﻞ ٱ ّ ِﻟﺮﯾ َ ٰـ َﺢ
“ Zeg: "Alle lof behoort toe aan Allaah en de Salaah op Zijn uitverkoren dienaren. Is Allaah beter of wat zij aan Hem aan
deelgenoten toekennen? Of wie heeft de hemelen en de aarde geschapen en water uit de hemelen neergezonden
waarmee Hij prachtige tuinen doet groeien? Gij zoudt hun bomen niet kunnen doen groeien. Is er een God naast Allaah?
Neen, zij zijn een volk dat afwijkt (van de Waarheid). Of wie heeft de aarde tot een verblijfplaats gemaakt, er rivieren in
geplaatst en er stevige bergen op gezet en een scheiding tussen de beide zeeën gemaakt? Is er een God naast Allaah?
Maar de meeste van hen weten niet. Of wie verhoort de wanhopige als hij Hem aanroept, en het kwade wegneemt en
u opvolgers op aarde maakt? Is er een God naast Allaah? Weinigen trekken er lering uit! Of wie heeft jullie geleid in het
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duister van het land en van de zee, en u winden zendt als boodschappers van blijde tijdingen (regen) door Zijn
barmhartigheid? Is er een God naast Allaah? Verheven is Allaah boven wat zij aan Hem van deelgenoten toekennen.”
[An-naml: 59-63]
In al deze verzen verwerpt Allaah de moeshrikien – die bevestigen dat enkel Allaah de Schepper is van de hemelen en de
aarde, en enkel Hij degene is die nut bezorgd en schade berokkend – dat deze bevestiging hen niet van nut zal zijn. Dit
omdat zij anderen naast Allaah aanbidden en deze aanroepen zoals zij Allaah aanroepen.
Dit is duidelijke tegenstrijdig zowel vanuit de wetgeving als het verstand. Omdat degene die schept, voorziet, laat leven en
doet sterven het alleen recht heeft om aanbeden te worden.
Dit is de reden dat Allaah hen verwerpt met Zijn Woorden: "Is er een god naast Allaah?" Want Allaah heeft niet gezegd:
"Is er een schepper naast Allaah", omdat zij dit niet betwistte.

De ongeldigheid van shirk in Ar-Roeboebiyyah vanuit het verstand en de openbaring:
Allaah heeft ons de ongeldigheid van shirk in Ar-Roeboebiyyah verduidelijkt. Als het zo zou zijn dat er meerdere goden
waren, dan zou de hemelen en de aarde verpest zijn. Dit wordt ook geaccepteerd met het gezond verstand.
Allah heeft gezegd:

ٱ
� ُ ﴿ َﻣﺎ ٱٱ � َﲣ َﺬ ٱٱ � ُ� ِﻣﻦ َو َ ٖ� َو َﻣﺎ َﰷ َن َﻣ َﻌﻪُۥ ِﻣ ۡﻦ اﻟَ �ـ ٍۚﻪ ا ٗذا � َ�ﻫ ََﺐ
﴾ ﻮن
َ ﰻ اﻟ َ �ـ ۢ ِﻪ ِﺑ َﻤﺎ َ�ﻠَ َﻖ َوﻟَ َﻌ َﻼ ﺑ َ ۡﻌﻀُ ﻬ ُۡﻢ �َ َ ٰﲆ ﺑ َ ۡﻌ ٖ ۚﺾ ُﺳ� ۡﺒ َﺤ �ـ َﻦ ٱ � ِ� َ �ﲻﺎ ﯾ َ ِﺼ ُﻔ
�
� �

“Allaah heeft zich geen zoon genomen, noch is er een ware God naast Hem, anders zou elke God weggaan met hetgeen
hij schiep en sommigen zouden zij elkaar overweldigen. Verheven is Allah boven al hetgeen zij beweren.”
[Al moe'minoen: 91]

﴾ َ� َ﴿ ﻟ َ ۡﻮ َﰷ َن ِﻓ ِﳱ َﻤﺎ ٓ َءا ِﻟﻬَ ٌﺔ ا �ﻻ ٱٱ � ُ� ﻟ َ َﻔ َﺴﺪ
�
“Indien er naast Allaah andere Goden waren in (de hemel en op aarde) zouden deze zeker vergaan.”
[Al anbiyaa': 22]
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De correcte geloofsovertuiging betreffende Tawheed Asmaa wa Sifaat7
Van de overtuiging van Ahloes-Soennah is dat zij bevestigen wat Allaah voor zichzelf heeft bevestigd. En dat zij bevestigen
wat Zijn boodschapper – sallaLaahoe 'alaihi wa sallam – voor Hem heeft bevestigd van de Schone Namen en Verheven
Eigenschappen. Zij overschrijden de grenzen van de Quraan en de betrouwbare overleveringen van de boodschapper van
Allaah – sallaLaahoe 'alaihi wa sallam – niet.
Zij bevestigen de teksten ervan en kennen de betekenissen vanuit de Arabische taal – waarmee de Quraan is geopenbaard
– . En zij laten de hoedanigheid over aan Allaah. Omdat Hij ervoor heeft gekozen om geen van de mensen hierover in te
lichten.
Zij (Ahloes-Soennah) benaderen dit gevaarlijk hoofdstuk met correcte fundamenten. Wie zich hier aan houdt, zal veilig zijn
voor afwijkingen.

De beschrijving van Allaah met eigenschappen die voorkomen in de Quraan en in de Ahadieth:
Ten eerste: We bevestigen wat Allaah voor zichzelf heeft bevestigd of wat de profeet – sallaLaahoe 'alaihi wa sallam – voor
Hem heeft bevestigd. Dit doen we zonder iets eraan toe te voegen of er van te verminderen. Omdat er niemand is die
Allaah beter kent dan Hij Zelf. Zoals Allaah heeft gezegd:

﴾ ۗ�ُ � ﴿ ﻗُ ۡﻞ َء �أ ُ ۡﻧﱲ �أ ۡ� َ ُﲅ أ� ِم أٱ
“Zeg: "Weet gij het beter of Allaah?"
[Al baqarah: 140]
En er is niemand na Allaah die Hem beter kent dan de boodschapper (Mohammed) – sallaLaahoe 'alaihi wa sallam – .
Allaah heeft gezegd:

ٱ
﴾�ﻮ
ٌ ۡ ﴿ َو َﻣﺎ ﯾ َ ِﻨﻄ ُﻖ َﻋ ِﻦ ٱﻟۡﻬ ََﻮ ٰ ٓى �ا ۡن ﻫ َُﻮ �ا �ﻻ َو
ٰ َ ُ� ﯾ

“Hij spreekt niet uit begeerte. Het is slechts een Openbaring die wordt neergezonden.”
[An-nadjm: 3-4]
Ten tweede: Allaah is Verheven boven enige gelijkenis met de schepping in Zijn Eigenschappen. Allaah heeft gezegd:

﴾ ﳽ ٌۖء َوﻫ َُﻮ ٱٱ �ﻟﺴ ِﻤﯿ ُﻊ ٱٱﻟۡ َﺒ ِﺼ ُﲑ
ۡ َ ﴿ ﻟَيۡ َﺲ َ ِﳈﺜ ِ ِۡ�ۦ
En Allaah heeft gezegd:

“Niets is aan Hem gelijk. Hij is de Alhorende, de Alziende.”
[Ashoeraa: 11]

ُ ﴿ َوﻟ َ ۡﻢ �َ ُﻜﻦ � ُ� ۥ
﴾ ڪ ُﻔ ًﻮا �أ َ� ٌﺪ
“En niemand is in enig opzicht gelijk aan Hem.”
[Al ichlaas: 4]

7

Voetnoot vertaler: Voor degenen die wat meer willen weten over deze wetenschap: http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/2-tawhied#
zie bij de artikelen die gaan over de Eigenschappen van Allah. Moge Allaah de broeders belonen met het goede voor het vertalen ervan.
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Ten derde: Het laten om de hoedanigheid van Zijn eigenschappen te achterhalen.
Allaah heeft gezegd:

﴾ ﻮن ِﺑ ِﻪۦ ِ�ﻠۡ ًﻤﺎ
َ ﴿ َو َﻻ ُ ِﳛ ُﯿﻄ
“Zij kunnen het met hun kennis niet omvatten.”
[Taahaa: 110]
En Allaah heeft gezegd:

﴾ ﴿ ﻫ َۡﻞ ﺗَ ۡﻌ َ ُﲅ َ ُ� ۥ َ ِﲰ �ﯿﺎ
“Kent gij Zijn gelijke?”
[Maryam: 65]

De Verhevenheid van Allaah boven zijn troon:
Van de eigenschappen van Allaah is zijn Verhevenheid boven de 'Arsh (troon) dat tekstueel is bevestigd met Zijn uitspraak:

﴾ ﴿ ٱٱ �ﻟﺮ ۡ َﲪ ٰـ ُﻦ �َ َﲆ ٱٱﻟۡ َﻌ ۡﺮ ِش ٱٱ ۡﺳ�ﺘَ َﻮ ٰى
“De meest barmhartige is verheven boven zijn troon”
[Taha: 5]
Dit (De Verhevenheid) is op vele plaatsen in de Quraan vermeld.
Nuttigheden van dit vers zijn:




De bevestiging van een werkelijke Verhevenheid van Allaah boven Zijn Troon;
Dat de betekenis ervan gekend is;
Dat de hoedanigheid ervan is onbekend;

Betekenis van de Verhevenheid boven de Troon:
Het betekent: hoogte en zich hebben verheft. Zoals te vinden is in "Lisaan Al 'Arab”. En dit is de betekenis waar AhloesSoennah zich aan vastklampt.

Onbekendheid van de hoedanigheid ervan:
Wat betreft de hoedanigheid (de manier waarop) van de Verhevenheid, deze is niet gekend enkel bij Allaah, de enige,
zonder deelgenoten.

De eigenschappen de Alhorende en de Alziende:
Daarvan is ook de uitspraak van Allaah:
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﴾ ﴿ ا �ن ٱٱ � َ� َﰷ َن َ ِﲰﯿ َﻌۢﺎ ﺑ َ ِﺼ ًﲑا
�

“Voorwaar Allaah is de Alhorende en de Alziende”
[An-nisaa: 58]
Het profijt dat men haal van dit vers en soortgelijke: Het bevestigen van de Eigenschap horen aan Allaah.
En de betekenis van het horen in de Arabische taal: Het zich bewust zijn van geluid.

Betekenis van de Eigenschapde Alhorende:
Dus wij bevestigen dat Allaah zich van het geluid bewust is, maar niets is in enig opzicht gelijk aan hem hierin. Daarbuiten
laten we de hoedanigheid over aan Allaah. Wij zeggen dus niet: Hoe hoort Allaah? En we gaan er niet verder op in want
Allaah heeft ons hierover niet ingelicht.

Betekenis van de Eigenschap de Alziende:
Zo ook het zien (wat betekent): Het zich bewust zijn van beeld.
Zoals overgeleverd is in sahieh Moeslim, op het gezag van Abie Moesa Al Ash'ari – radiya Allaahoe 'anhoe - dat de profeet
– sallLlaahoe 'alaihi wa sallam – heeft gezegd:
“Allaah slaapt niet en het past Hem niet dat Hij zou slapen. Hij laat de Weegschaal neerdalen en verheft het. De daden
van de nacht worden voor de dag verheven bij Hem. En de daden van de dag worden voor de nacht verheven bij Hem.
Zijn Sluier is Licht en als Hij deze zou verwijderen, zou de Glorie van Zijn Aangezicht alles van Zijn schepping doen
verbranden, zo ver als Zijn Blik reikt.”
We bevestigen ook hier dat Allaah werkelijk kan zien en zich van het beeld bewust is, alleen kennen we niet de
hoedanigheid ervan.
We weten enkel dat wat Allaah ons heeft geleerd met Zijn Woorden:

﴾ ﳽ ۬ ٌۖء َوﻫ َُﻮ ٱٱ �ﻟﺴ ِﻤﯿ ُﻊ ٱٱﻟۡ َﺒ ِﺼ ُﲑ
ۡ َ ﴿ ﻟَيۡ َﺲ َ ِﳈﺜ ِ ِۡ�ۦ
“Niets is aan Hem gelijk. Hij is de Alhorende en de Alziende.”
[Ashoeraa: 11]
Dit zijn een aantal voorbeelden hoe Ahloes-Soennah omgaat met de Namen en de Eigenschappen van Allaah.
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De correcte geloofsovertuiging betreffende Tawheed Al Ilaahiyyah
Van de overtuiging van Ahloes-Soennah is dat zij Allaah uitzonderen in de aanbidding. Zij aanbidden dus geen afgod naast
Allaah. Integendeel, zij richten alle vormen van gehoorzaamheid die Allaah bevolen heeft – zowel de verplichtingen als de
aanbevelingswaardige zaken - alleen aan Allaah zonder daarbij deelgenoten toe te kennen.
Zij verrichten voor niemand anders de soedjoed (neerknielen), de tawaaf bij de Ka'bah, het slachten, nadhr 8, het zweren,
het vertrouwen en het aanroepen, dan voor Allaah. En dit is Tawhied Al Oeloehiyyah.
Allaah heeft gezegd:

ٱ
ٱ
﴾ ﴩ ُﻛﻮ ْا ِﺑ ِﻪۦ َﺷ ۡي��ۖﺎ
ِ ۡ ُ � ﴿۞ َوٱ ۡﻋ ُﺒﺪُ و ْا ٱ � َ� َو َﻻ
“En aanbid Allaah en ken hem in niets een deelgenoot toe.”
[An-nisaa: 36]
En Allaah zei:

﴾ ﴣ َرﺑ � َﻚ �أ �ﻻ ﺗَ ۡﻌ ُﺒﺪُ �و ْا ا �ﻻ ٓ ا �� ُﻩ
ٰ َ َ﴿۞ َوﻗ
� �

“Uw Heer heeft u bevolen, zeggende: "Aanbidt niemand anders dan Mij"
[Al israa: 23]
En Allaah zei:

﴾ ۖ﴿ َو َﻣﺎ ٓ �أ ِﻣ ُﺮ �و ْا ا �ﻻ ِﻟ َﯿ ۡﻌ ُﺒﺪُ �و ْا اﻟ َ ٰـﻬًﺎ َوٲ ِ�ﺪً ا
�
�

“En zij werden niets anders bevolen dan het aanbidden van één god”
[At-taubah: 31]
En Hij zei:

﴾ ﴿ َو َﻣﺎ ٓ �أ ِﻣ ُﺮ �و ْا ا �ﻻ ِﻟ َﯿ ۡﻌ ُﺒﺪُ و ْا ٱٱ � َ� ُﻣ ۡ� ِﻠ ِﺼ َﲔ َ ُ� ٱٱ ّ ِ� َ�ﻦ
�

“En zij werden niets anders bevolen dan Allaah zuiver te aanbidden als hoenafaa 9 “
[Al bayyinah:8]

8

Voetnoot vertaler: Jezelf met iets verplichten (door een gelofte af te leggen) dat vanuit de wetgeving niet verplicht is. Tevens is het afgeraden om geloftes af te
leggen. Voor meer informatie hieromtrent zie uitleg osool athalaatha van Shaykh Arraadjihie – hafidhahoeLlaah - .
9
Voetnoot vertaler: Imaam Ibn Jareer at Tabari ( gestorven op 310 hijraa ) rahiemmahoellah zei:
"Voorzeker, het wordt daarom correct om te zeggen dat al Haniefiyyah niet alleen de besnijdenis is, of Hajj ( bedevaart ) naar het Huis ( de Ka'baa ) alleen.
Eerder, het is zoals we hebben beschreven: Oprechtheid ( istiqaamah ) op de Religie van Ibraahiem ( 'alayhis salaam ) en het opvolgen ervan. Dus als een spreker
zegt: Dit omvat wie dan ook die voor Ibraahiem kwam van de Profeten en hun volgelingen die oprecht uitvoerden hetgeen zij geboden waren van
gehoorzaamheid aan Allah, de oprechtheid van Ibraahiem en zijn volgelingen. Er zou dan gezegd moeten worden als antwoord: Natuurlijk.
Dus als er gezegd wordt: Waarom wordt al Haniefiyyah dan verbonden aan Ibraahiem en zijn volgelingen en aan zijn Religie specifiek, tot de uitsluiting van de
rest van de Profeten en hun volgelingen ?
Er wordt gezegd: Iedereen die voor Ibraahiem kwam van de Profeten was Haneef ( op de gezuiverde Religie ), en gehoorzaam aan Allaah.
Maar Allaah, Verheven is Zijn vermelding, maakte niemand van onder hen een Imaam ( Leider ) voor degenen die na hem kwamen van de aanbidders tot aan de
komst van Het Uur, zoals Hij deed met Ibraahiem. Dus Allaah maakte hem een Imaam met betrekking tot datgene wat hij uitgelegd heeft van de Riten van de Hajj
( bedevaart ), besnijdenis en anderen dan dat van de voorgeschreven verplichtingen van Islaam, waarmee Allaah aanbeden zal worden tot aan de komst van het
Uur. En Allaah maakte datgene dat was achtergelaten als traditie van dat, kennis die onderscheidde tussen Zijn gelovige dienaren en de ongelovigen van onder
hen, en tussen de gehoorzame volgeling en de ongehoorzame zondaar. Dus degene die Haneef wordt genoemd van onder de mensen is degene die gezuiverd is
door het volgen van zijn ( Ibraahiem ) religie en het standvastig blijven op zijn leiding en zijn manhaj ( methodologie ). En degene die daarvan afdwaalt wordt
genoemd met de rest van de namen van de religies: de Jood, de Christen, De Magiër en andere van hen van de religieuze groeperingen.' Refereer naar de Tafseer
( 1/617 ) van at Tabaree.
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﴾ ﴿ َو َﻣﺎ َ�ﻠَ ۡﻘ ُﺖ ٱٱﻟۡﺠِ �ﻦ َوٱٱ ۡﻻ َ�ﺲ ا �ﻻ ِﻟ َﯿ ۡﻌ ُﺒﺪُ ون
� �

“En ik heb de Djin en de mens slechts geschapen om Mij te aanbidden.”
[Ad-dhaariyaat: 56]
De betekenis van aanbidden is hier de Tawheed.

Het tegenovergestelde van Tawheed is deelgenoten toekennen aan Allaah:
Het tegenovergestelde van Tawheed is deelgenoten toekennen aan Allaah (Shirk) – moge Allaah ons daar tegen
beschermen – , wat behoort tot de grootste zonde tegenover Allaah.
Zoals Allaah heeft gezegd:

ٱ
َ ِ ُون َذ
﴾ ُﴩكۡ ﺑِٱ ٱ � ِ� ﻓَﻘَ ِﺪ ٱٱﻓۡ َ َﱰ ٰ ٓى اﺛۡ ًﻤﺎ َﻋ ِﻈﳰًﺎ
ِ ۡ � ٲ� ِﻟ َﻤﻦ �َﺸَ ﺎ ٓ ُءۚ َو َﻣﻦ
َ ُﴩكَ ِﺑ ِﻪۦ َوﯾ َ ۡﻐ ِﻔ ُﺮ َﻣﺎ د
َ ۡ � ﴿ ا �ن أ � َ� َﻻ ﯾ َ ۡﻐ ِﻔ ُﺮ �أن
�
�

“Voorwaar, Allaah vergeeft het niet dat er aan Hem deelgenoten worden toegekend, maar buiten dat vergeeft Hij wie
hij wil. En wie deelgenoten toekent aan Allaah heeft een geweldige zonde verzonnen.”
[An-nisaa: 48]
En Hij zei:

ٱ
َ ِ ُون َذ
﴾ ُﴩكۡ ﺑِٱ ٱ � ِ� ﻓَﻘَﺪۡ ﺿَ �ﻞ ﺿَ ﻠَ ٰ� ۢ َﻼ ﺑ َ ِﻌﯿﺪً ا
ِ ۡ � ٲ� ِﻟ َﻤﻦ �َﺸَ ﺎ ٓ ُءۚ َو َﻣﻦ
َ ُﴩكَ ِﺑ ِﻪۦ َوﯾ َ ۡﻐ ِﻔ ُﺮ َﻣﺎ د
َ ۡ � ﴿ ا �ن أ � َ� َﻻ ﯾ َ ۡﻐ ِﻔ ُﺮ �أن
�

“Voorwaar, Allaah vergeeft het niet dat er aan Hem deelgenoten worden toegekend, maar buiten dat vergeeft Hij wie
hij wil. En wie deelgenoten toe kent aan Allaah is waarlijk ver afgedwaald.”
[An-nisaa: 116]
En Allaah zei:

﴾ ُﴩكۡ ﺑِأ ٱ � ِ� ﻓَ َ��ﻧ � َﻤﺎ ﺧ �َﺮ ِﻣ َﻦ أٱ �ﻟﺴ َﻤﺎ ٓ ِء ﻓَتَﺨ َۡﻄ ُﻔ ُﻪ أٱ �ﻟﻄ ۡ ُﲑ �أ ۡو ﲥَ ۡ ِﻮى ِﺑ ِﻪ ٱٱ ّ ِﻟﺮ ُﱖ ِﰱ َﻣ َﲀ ٍن َ ِﲮ ٍﯿﻖ
ِ ۡ � ﴩ ِﻛ َﲔ ِﺑ ِﻪ ۚۦ َو َﻣﻦ
ِ ۡ ﴿ ُﺣنَ َﻔﺎ ٓ َء ِ � ِ� �َ ۡ َﲑ ُﻣ
“Oprecht zijnde voor Allaah, ken hem geen deelgenoot toe. En wie iets met Allaah vereenzelvigt, is het alsof hij van een
hoogte valt en de vogels hem wegrukken of de wind hem wegblaast naar een afgelegen plaats.”
[Al hadj: 31]
En Allaah zei:

﴿ وا ۡذ ﻗَﺎ َل ﻟُ ۡﻘﻤـﻦ ِ�ٱﺑ ِﻨ ِﻪۦ وﻫُﻮ ﯾ ِﻌ ُﻈ ُﻪ ۥ ﯾ�ﺒ َﲎ َﻻ � ُ ۡ ٱ
ٱ
﴾ ﻟﴩكَ ﻟ َ ُﻈ ۡ ٌﲅ َﻋ ِﻈ ٌﲓ
ِ
ۡ ّ ِ ﴩكۡ ﺑِٱ � ِ�ۖ ا �ن ٱ
َ َ َ ۡ ُ َٰ
َ
� ُ َٰ
�
�

“Toen Luqmaan tot zijn zoon zei: "O mijn lieve zoon, ken geen deelgenoten aan Allaah toe; afgoderij is inderdaad een
groot onrecht."
[Luqmaan: 13]
Allaah heeft ons ook duidelijk gemaakt dat shirk de daden vruchteloos maakt en dat de persoon daardoor uit de islaam
treed.
Zoals Allaah heeft gezegd:
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﴾ ﻮن
َ ُﴍ ُﻛﻮ ْا ﻟ َ َﺤ ِﺒﻂَ َﻋﳯۡ ُﻢ �ﻣﺎ َﰷﻧُﻮ ْا ﯾ َ ۡﻌ َﻤﻠ
َ ۡ ﴿ َوﻟ َ ۡﻮ �أ
“En, indien zij iets naast Hem hadden aanbeden, zou al hetgeen zij plachten te doen, verloren zijn gegaan.”
[Al an'aam: 88]
En Allaah zei:

ٱ
ِ ﴿ َوﻟَﻘَﺪۡ �أ
َ ُ ﴍ ۡﻛ َﺖ ﻟ َ َﯿ ۡﺤ َﺒ َﻄ �ﻦ َ َﲻ
َ ِ و� اﻟَ ۡﯿ َﻚ َوا َﱃ أٱ � ِ� َ�ﻦ ِﻣﻦ ﻗَ ۡب
﴾ ﴪ َ�ﻦ
ِ ِ �ٰ � َوﻟ َ َﺘ ُﻜﻮنَ �ﻦ ِﻣ َﻦ أﻟۡ َﺨ
َ ۡ � ﻟَى ۡﻦ �أ
َ
�
� �

“Voorwaar, we hebben aan jou en degene voor jou geopenbaard: "Als gij deelgenoten aan toekent (Shirk), dan zullen
uw daden vruchteloos worden en gij zult zeker tot de verliezers behoren."
[Az-zoemar: 65]
Overgeleverd in sahieh Moeslim op het gezag van Djaabir Ibn Abdillah – radiya Allahoe 'anhoe – dat de profeet –
sallaLaahoe 'alaihi wa sallam – zei:
"Als iemand Allaah ontmoet zonder dat hij aan Hem een deelgenoten heeft toegekend, zal hij het paradijs binnengaan.
Maar als iemand Allaah ontmoet terwijl hij een deelgenoot aan hem heeft toegekend, zal hij het vuur binnengaan"
Er is ook overgeleverd in sahieh Boekhaarie op het gezag van Ibn mas'oed – radiya Allahoe 'anhoe – dat de profeet –
sallaLaahoe 'alaihi wa sallam – zei:
"Wie sterft terwijl hij een afgod naast Allaah aanriep, zal het vuur binnengaan"

Wie is een moeshrik?
Iemand die iets van de vormen van aanbidding richt tot iets anders dan Allaah, deze is een moeshrik kaafir.

De aanroeping richt men enkel naar Allaah:
De aanroeping is een vorm van aanbidding dat Allaah heeft bevolen. Wie Allaah alleen aanroept, is een moewahhid en wie
iemand anders aanroept, heeft shirk gepleegd.
Allaah heeft gezegd:

﴿ و َﻻ ﺗَﺪۡ ُع ِﻣﻦ د ٱ
﴾ ﴬكَ ۖ ﻓَﺎن ﻓَ َﻌﻠۡ َﺖ ﻓَﺎﻧ َ�ﻚ ا ۬ ًذا ِ ّﻣ َﻦ ٱٱ �ﻟﻈ ٰ� ِﻠ ِﻤ َﲔ
ِ
� ُ َ ُون ٱ � ِ� َﻣﺎ َﻻ ﯾَﻨ َﻔ ُﻌ َﻚ َو َﻻ ﯾ
َ
� �
�

“En roep naast Allaah niet dat aan wat u geen nut kan brengen of schade kan berokkenen. En indien gij dat toch doet,
dan zult gij zeker tot de onrechtvaardigen behoren.”
[Yoenoes: 106]
En Allaah zei:

ٱ
ٱ
﴾ ون
َ ﴿ َو َﻣﻦ ﯾَﺪۡ ُع َﻣ َﻊ ٱ � ِ� اﻟ َ ٰـﻬًﺎ َءاﺧ ََﺮ َﻻ �ُ ۡﺮ َﻫ ٰـ َﻦ َ ُ� ِﺑ ِﻪۦ ﻓَﺎﻧ � َﻤﺎ ِﺣ َﺴﺎﺑ ُ ُﻪ ۥ ِﻋﻨﺪَ َ ِرﺑ ّ ِﻪ ۤۦۚ اﻧ � ُﻪ َﻻ ﯾ ُ ۡﻔ ِﻠ ُﺢ ٱ ۡﻟ َﻜ ٰ� ِﻔ ُﺮ
�
�
�

“En degene die naast Allah een andere god aanroept heeft daar geen bewijs voor: En de afrekening ervan berust bij zijn
Heer. Voorzeker de ongelovigen slagen nooit!”
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[Al moe'minoen: 117]
En Allaah zei:

ٱ
ٱ
ٱ
ُﴍك
ِ ۡ ُﻮن �َﻠَ ۡﯿ ِﻪ ِﻟ َﺒ ۬ ًﺪا ﻗُ ۡﻞ اﻧ � َﻤﺎ ٓ �أ ۡد ُﻋﻮ ْا َر ِ ّﰉ َو َﻻ ٓ �أ
َ ﴿ َو �أ �ن أﻟۡ َﻤ َﺴ ٰـ�ِ ﺪَ ِ � ِ� ﻓ َ َﻼ ﺗَﺪۡ ُﻋﻮ ْا َﻣ َﻊ أ � ِ� �أ َ�ﺪً ا َو �أﻧ � ُﻪ ﻟ َ �ﻤﺎ ﻗَﺎ َم َﻋ ۡﺒﺪُ أ � ِ� ﯾَﺪۡ ﻋُﻮ ُﻩ َﰷ ُدو ْا �َ ُﻜﻮﻧ
�
﴾ ِﺑ ِﻪ ۤۦ �أ َ�ﺪً ا
“En zeg: "Alle moskeeën behoren toe aan Allaah; roept daarom niemand naast Allaah aan." En toen de dienaar van
Allaah opstond om Hem te aanbidden, vielen zij hem bijna aan. Zeg: "Ik bid alleen tot mijn Heer en ik vereenzelvig
niemand met Hem."
[Al djin: 18-20]
En Allaah zei:

ٱ
ٱ
َ � ﻮن ﻟَﻬُﻢ
ِﴙ ٍء ا �ﻻ ﻛَ َب ٰ� ِﺴﻂِ َﻛﻔ� ۡي ِﻪ ا َﱃ ٱٱﻟۡ َﻤﺎ ٓ ِء ِﻟ َﯿ ۡﺒﻠُ َﻎ ﻓَﺎ ُﻩ َو َﻣﺎ ﻫ َُﻮ ِﺑ َب ٰ� ِﻠ ِﻐ ِﻪۦۚ َو َﻣﺎ
َ ُﻮن ِﻣﻦ ُدوِﻧ ِﻪۦ َﻻ � َ ۡﺴ�ﺘَﺠِ ﯿ ُﺒ
َ ﴿ َ ُ� ۥ َد ۡﻋ َﻮ ُة ٱﻟۡ َﺤ ّ ِﻖۖ َوٱ � ِ� َ�ﻦ ﯾَﺪۡ ﻋ
ۡ
�
�
﴾ ُد�َﺎ ٓ ُء ٱٱ ۡﻟ َﻜ ٰ� ِﻔ ِﺮ َ�ﻦ ا �ﻻ ِﰱ ﺿَ ﻠَ ٰ� ٍﻞ
�
“Tot Hem is de ware aanroeping. En degenen die zij buiten Hem aanroepen zijn niet instaat om iets te verhoren, maar zij
zijn zoals iemand die zijn handen uitstrekt naar het water, opdat het zijn mond zal bereiken, maar het kan hem nooit
bereiken. En wat de ongelovigen aanroepen is slechts dwaling.”
[Ar-ra'd: 14]
En Allaah zei:

﴿ وٱٱ � ِ��ﻦ ﯾﺪۡ ﻋُﻮن ِﻣﻦ د ٱ
ٌ ﻮن �أ ۡﻣ َﻮ
﴾ ُﻮن
ِ
َ ون �أ �� َن ﯾُ ۡﺒ َﻌﺜ
َ ٲت �َ ۡ ُﲑ �أ ۡﺣ َيﺎ ٓ ٍء َو َﻣﺎ �َﺸۡ ُﻌ ُﺮ
َ ﻮن َﺷ ۡي��ﺎ َو ُ ۡﱒ ُ ۡﳜﻠَ ُﻘ
َ ُون ٱ � ِ� َﻻ َ ۡﳜﻠُ ُﻘ
َ َ َ َ
“En degenen die zij naast Allaah aanroepen hebben niets geschapen, integendeel, zij zijn zelf geschapen. Dood en niet
levend, en zij weten zelf niet wanneer zij zullen worden opgewekt.”
[An-nahl: 20-21]
En Allaah zei:

ٱ
﴾ ﻮن ِﻣ َﻦ ٱٱﻟۡ ُﻤ َﻌ �ﺬﺑ َِﲔ
َ ﴿ َﻻ ﺗَﺪۡ ُع َﻣ َﻊ ٱ � ِ� اﻟ َ ٰـﻬًﺎ َءاﺧ ََﺮ ﻓَتَ ُﻜ
�

“Roep daarom naast Allaah geen andere god aan, anders zult gij gestraft worden.”
[Ashoe 'araa: 213]
En Allaah zei:

ُ ۡ ڪ ۬�ﻞ َ ۡﳚ ِﺮى ِ �� َ� ٍ۬ﻞ �ﻣ َﺴ ۬ �ﻤ ۚﻰ َذٲ ِﻟڪُ ُﻢ ٱٱ � ُ� َ �ر � ُ ۡﲂ َ ُ� ٱٱﻟۡ ُﻤ
ُ ﴿ ﯾُﻮ ِﻟ ُﺞ أٱﻟ � ۡﯿ َﻞ ِﰱ أٱ�ﳯ� َ ِﺎر َوﯾُﻮ ِﻟ ُﺞ أٱ�ﳯ� َ َﺎر ِﰱ أٱﻟ � ۡﯿ ِﻞ َو َﲯ َ�ﺮ أٱ �ﻟﺸ ۡﻤ َﺲ َوأٱﻟۡﻘَ َﻤ َﺮ
�
ٱ
ٱ
ٱ
ون
ۡ ُ ﻮن ِﻣﻦ ِﻗ ۡﻄ ِﻤ ٍﲑ ان ﺗَﺪۡ ﻋ
َ ُﻮﱒ َﻻ � َۡﺴ َﻤ ُﻌﻮ ْا ُد�َﺎ ٓ َء ُ ۡﰼ َوﻟَ ۡﻮ َ ِﲰ ُﻌﻮ ْا َﻣﺎ ٱ ۡﺳ�ﺘَ َ�ﺎﺑُﻮ ْا ﻟَ ُ ۡﲂ َوﯾ َ ۡﻮ َم ٱﻟۡ ِﻘ َي ٰ� َﻤ ِﺔ �َ ۡﻜ ُﻔ ُﺮ
َ ُﻮن ِﻣﻦ ُدوِﻧ ِﻪۦ َﻣﺎ ﯾ َ ۡﻤ ِﻠ ُﻜ
َ َوٱ � ِ� َ�ﻦ ﺗَﺪۡ ﻋ
� ِ
ِ ِﴩ
﴾ ڪ ُ ۡﲂۚ َو َﻻ ﯾُﻨَ ِب ّئُ َﻚ ِﻣثۡ ُﻞ َﺧ ِب ٍﲑ
ۡ �
“Hij dompelt de nacht in de dag en de dag in de nacht. En Hij heeft de zon en de maan in dienst gesteld; elk volgt haar
baan, voor een vastgestelde termijn. Alzo is Allaah, uw Heer, van Hem is het Koninkrijk en zij, die gij buiten Hem
aanroept, bezitten niets. Als gij hen aanroept, zullen zij uw roep niet horen en indien zij uw roep horen, zullen zij u niet
kunnen antwoorden. En op de Dag der Opstanding zullen zij uw afgoderij verwerpen. Niemand kan u (omtrent de
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waarheid) inlichten zoals de Alkennende.”
[Faatir: 13-14]
En Allaah zei:

ٱ
ٲت وأٱ ۡ ��ر َض ﻟَﯿ ُﻘﻮﻟُﻦ أٱ�ۚ ﻗُ ۡﻞ �أﻓَﺮءﯾ ُﱲ ﻣﺎ ﺗَﺪۡ ﻋُﻮن ِﻣﻦ د ٱ
ٱ
ِﴬ ﻫ َۡﻞ ﻫ �ُﻦ
ِ
� َۡ َ
ُ � � َ ۡ َ ِ ﴿ َوﻟَٮﻦ َﺳأ�ۡﳤَ ُﻢ �ﻣ ۡﻦ َ�ﻠَ َﻖ أ �ﻟﺴ َﻤ ٰـ َﻮ
ٍ ّ ُ ُون أ � ِ� ا ۡن �أ َراد ِ ََﱏ أ � ُ� ﺑ
َ
� َِ ٱ
�
ڪ ُﻞ ٱٱ
ِ
ۡ
ٍ
ِ
َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ّ
ِ
ُ
ۡ
�
�
َ
�
َ
ۡ
ِ
ۡ
ۡ
َ
ﻤ
ﻟ
ﯾ
ﻠ
�
ﺣ
ﲪ
ﻤ
ﻣ
�
ﻛ
ُ
ُ
ُ
﴾ ﻮن
ﳇ
ﻮ
ﺘ
ﻮ
ﺘ
ﻪ
ﯿ
ۖ
�
ٱ
ﱮ
�
ﺴ
ﻞ
ﻗ
ۚ
ۦ
ﻪ
ﺘ
ر
ﺖ
�
ﻜ
ﺴ
ُﻦ
ﻫ
َﻞ
ﻫ
ﺔ
ﲪ
ﺮ
�
َﱏ
د
ا
ر
أ
و
أ
ۦ
ﻩ
ﴐ
ﺖ
�
ﻔ
ﺸ
�
ُ
َ
ُ
ِ
ِ
َ
َ
�
َ
َ
ّ
َ َ ُ
ٰ ٰ
َ ٰ ۡ
َ ۡ
َ َ ۡ ۤ
َِ ۡ
“Indien gij hun vraagt: "Wie heeft de hemelen en de aarde geschapen?", zullen zij voorzeker antwoorden: "Allaah". Zeg:
"Vertelt mij (dan) wat gij naast Allaah aanroept, kunnen zij, indien Allaah mij zou willen benadelen, Zijn schade
verwijderen? Of als Hij mij barmhartigheid wil tonen, kunnen zij Zijn barmhartigheid dan tegenhouden?" Zeg: "Allaah is
voldoende. In Hem zullen de vertrouwenden hun vertrouwen stellen."
[Az-zoemar: 38]
En Allaah zei:

ٱ
﴿ ﻗُ ۡﻞ �أرءﯾ ُﱲ ﻣﺎ ﺗَﺪۡ ﻋُﻮن ِﻣﻦ د ٱ
ِ ﴍكٌ ِﰱ ٱٱ �ﻟﺴ َﻤ ٰـ َﻮ
ٲتۖ ٱٱﺋۡ ُﺘ ِﻮﱏ ِ� ِﻜتَ ٰ� ٍﺐ ِ ّﻣﻦ ﻗَ ۡب ِﻞ َﻫ ٰ� َﺬا ٓ �أ ۡو
ِ
� َۡ َ
ۡ ِ ُون أ � ِ� �أ ُر ِوﱏ َﻣﺎ َذا َ�ﻠَ ُﻘﻮ ْا ِﻣ َﻦ أ ۡ �� ۡر ِض �أ ۡم ﻟَﻬ ُۡﻢ
َ
ٱ
ٱ
ُ �أﺛَ ٰـ َﺮ ٍة ِّﻣ ۡﻦ ِ� ۡ ٍﲅ ان
ُڪ
ﯿﺐ َ ُ� ۤۥ ا َ ٰﱃ ﯾ َ ۡﻮ ِم ٱﻟۡ ِﻘيَ ٰ� َﻤ ِﺔ َو ُ ۡﱒ َﻋﻦ ُد�َﺎ ٓ ِ� ۡﻢ
ِ ﻨﱲ َﺻ ٰ� ِﺪ ِﻗ َﲔ َو َﻣ ۡﻦ �أﺿَ �ﻞ ِﻣ �ﻤﻦ ﯾَﺪۡ ُﻋﻮ ْا ِﻣﻦ د
ُ ُِون أ � ِ� َﻣﻦ �ﻻ � َ ۡﺴ� َﺘﺠ
ۡ
�
�
�
﴾ ﴩ ٱٱﻟﻨ� ُﺎس َﰷﻧُﻮ ْا ﻟَﻬ ُۡﻢ �أ ۡ�ﺪَ ا ٓ ًء َو َﰷﻧُﻮ ْا ِﺑ ِﻌ َﺒﺎ َد ِﺗﮩ ِۡﻢ َﻛ ٰ� ِﻔ ِﺮ َ�ﻦ
َ ُﻏَ ٰ� ِﻔﻠ
َ ِ ﻮن َوا َذا ُﺣ
�
“Zeg: "Weet gij wat gij naast Allaah aanroept? Toont mij, welk deel zij van de aarde hebben geschapen. Of hebben zij
aandeel aan de hemelen? Brengt mij een boek, dat vóór dit is geopenbaard of een spoor van kennis, indien gij de
waarheid spreekt." Wie is verder afgedwaald dan hij die buiten Allaah (afgoden) aanroept, die tot de Dag der
Opstanding hem nooit zullen kunnen antwoorden en die niet weten dat men hen aanroept? En wanneer de mensen
worden verzameld zullen dezen (de afgoden) hun vijanden worden en hun aanbidding ontkennen.”
[Al ahqaaf: 4-6]

Overgeleverd in de soenan op het gezag van Noe'maan Ibn bashier – radiya Allaahoe 'anhoe – dat de profeet – sallaLaahoe
'alaihi wa sallam – zei:
"De aanroeping is de aanbidding"

De onenigheid tussen de boodschappers en hun volk was in deze vorm van Tawheed:
Deze vorm van Tawheed – Tawheed Al Oeloehiyyah – was doorgaans het probleem tussen de boodschappers en hun volk.

De boodschappers zijn omwille van deze Tawheed gezonden:
En Allaah zond boodschappers om dit (deze vorm van Tawheed) te verduidelijken, om ernaar uit te nodigen en Hij zond
boeken neer voor de benadrukking en de opheldering ervan. En om zo ook het bewijs tegen hun te vestigen. Zoals Allaah
heeft gezegd:

ُ ﴿ َوﻟَﻘَﺪۡ ﺑ َ َﻌﺜۡﻨَﺎ ِﰱ
�ۚ ُ َ �ٰ َُﻮتۖ ﻓَ ِﻤﳯۡ ُﻢ �ﻣ ۡﻦ ﻫَﺪَ ى ٱٱ � ُ� َو ِﻣﳯۡ ُﻢ �ﻣ ۡﻦ َﺣﻘ� ۡﺖ �َﻠَ ۡﯿ ِﻪ ٱٱﻟﻀ� ﻠ
َ ڪ ِ ّﻞ �أ �ﻣ ٍﺔ �ر ُﺳﻮ ًﻻ �أ ِن أٱ ۡﻋ ُﺒﺪُ و ْا أٱ � َ� َوأٱ ۡﺟتَﻨِ ُﺒﻮ ْا أٱ �ﻟﻄ ٰ�ﻐ
﴾ ﻓَ ِﺴ ُﲑو ْا ِﰱ أٱ ۡ �� ۡر ِض ﻓَأ ٱ ُﻧﻈ ُﺮو ْا ﻛَ ۡﯿ َﻒ َﰷ َن َﻋ ٰ� ِﻘ َب ُﺔ أٱﻟۡ ُﻤﻜَ ِّﺬﺑ َِﲔ
“En wij zonden naar elk volk een boodschapper die zei: " Aanbid Allaah en verwerp de Taaghoet."
[An-nahl: 36]
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En Allaah zei:

ٱ
ِ � ِﻣﻦ �ر ُﺳﻮلٍ ا �ﻻ ﻧ
َ ِ ﴿ َو َﻣﺎ ٓ �أ ۡر َﺳﻠۡﻨَﺎ ِﻣﻦ ﻗَ ۡب
﴾ ون
ِ ُُﻮ� اﻟ َ ۡﯿ ِﻪ �أﻧ � ُﻪ ۥ َﻻ ٓ اﻟ َ ٰ� َﻪ ا �ﻻ ٓ �أ�َ ۟ ﻓَأ ۡﻋ ُﺒﺪ
ٓ
� �
�
�

“En Wij zonden geen boodschapper of Wij openbaarde hem: Voorwaar , er heeft niets of niemand het recht om
aanbeden te worden dan Ik, aanbid mij dus.”
[Al-anbiyaa: 25]
En Allaah zei:

ٱ
ٱ
ٱ
﴾ ﻮن
ِ ﴿ ﯾ ُ َ ِّﲋ ُل أﻟۡ َﻤﻠَ ٰ�ٓﯩ َﻜ َﺔ ﺑِأ �ﻟﺮو ِح ِﻣ ۡﻦ أ� ۡﻣ ِﺮ ِﻩۦ �َ َ ٰﲆ َﻣﻦ �َﺸَ ﺎ ٓ ُء ِﻣ ۡﻦ ِﻋ َﺒﺎ ِد ِﻩ ۤۦ �أ ۡن �أﻧ ِﺬ ُر �و ْا �أﻧ � ُﻪ ۥ َﻻ ٓ اﻟ َ ٰ� َﻪ ا �ﻻ ٓ �أ�َ ۟ ﻓَأﺗ � ُﻘ
� �
�

“Hij zendt met Zijn gebod engelen met een Openbaring neder tot wie van Zijn dienaren Hij wil (zeggende):
"Waarschuwt, dat er buiten Mij niemand het recht heeft om aanbeden te worden, vreest daarom Mij alleen."
[An-nahl: 2]

De boodschapper begonnen hun uitnodiging met deze vorm van Tawheed:
De boodschappers begonnen met de uitnodiging naar Allaah bij hun volk. Elke boodschapper zei tegen zijn volk:

﴾ ﴿ ٱٱ ۡﻋ ُﺒﺪُ و ْا ٱٱ � َ� َﻣﺎ ﻟَ ُﲂ ِ ّﻣ ۡﻦ اﻟَ ٰ� ٍﻪ �َ ۡ ُﲑ ُﻩ
�

“Aanbidt Allaah want naast Hem is er geen ware God.”
[Al a'raaf: 59, 65, 73, 85]
Dit hebben Noeh, Hoed, Saalih, Shoe'ayb en alle andere boodschappers – salawaatoeLlaahi wa salaamahoe adjma'ien –
tegen hun volk gezegd. Allaah heeft gezegd:

ڪ ُﻨﱲ ﺗَﻌﻠَﻤﻮن اﻧ�ﻤﺎ ﺗَﻌﺒﺪُ ون ِﻣﻦ د ٱ
ٱ ٱ
ٱ
ﻮن
ِ
َ ُون أ � ِ� �أ ۡوﺛَ ٰ�ﻨًﺎ َو َ ۡﲣﻠُ ُﻘ
َ ُ ۡ َ َ ُ ۡ ۡ ُ ﴿ َوا ۡ� َﺮٲ ِﻫ َﲓ ا ۡذ ﻗَﺎ َل ِﻟﻘَ ۡﻮ ِﻣ ِﻪ ٱ ۡﻋ ُﺒﺪُ و ْا ٱ � َ� َوٱﺗ � ُﻘﻮ ُﻩۖ َذٲ ِﻟڪ ُۡﻢ � ۡ ٌَﲑ ﻟ � ُ ۡﲂ ان
� ٱ
ٱ
ٱ ٱ �ٱ
اﻓۡ �ًﲀۚ ان ٱٱ � ِ� ��ﻦ ﺗَﻌﺒﺪُ ون ِﻣﻦ د ٱ
﴾ ﻮن
ِ
َ ﻮن ﻟَ ُ ۡﲂ ِر ۡزﻗًﺎ ﻓَٱﺑۡﺘَ ُﻐﻮ ْا ِﻋﻨﺪَ ٱ � ِ� ٱ ّ ِﻟﺮ ۡز َق َوٱ ۡﻋ ُﺒﺪُ و ُﻩ َوٱ ۡﺷ ُﻜ ُﺮو ْا َ ُ� ۤۥۖ اﻟ َ ۡﯿ ِﻪ �ُ ۡﺮ َﺟ ُﻌ
َ ُون ٱ � ِ� َﻻ ﯾ َ ۡﻤ ِﻠ ُﻜ
َ ُۡ َ �
�
� �

En Wij zonden Ibrahim en hij zei tot zijn volk: Aanbid Allaah en vrees Hem. Dat zal voor u het beste zijn indien gij het zou
begrijpen. Gij aanbidt naast Allaah slechts afgoden en gij verzint slechts leugens. Zij die gij naast Allah aanbidt hebben
geen macht over uw voorziening. Zoekt daarom levensonderhoud van Allaah en aanbidt Hem en wees Hem dankbaar
want tot Hem zult gij worden teruggebracht."
[Al 'ankaboet: 16-17]
En Allaah zei over zijn profeet Yoesuf – 'alayhi salaam – dat hij zei:

ٱ
ٱ
ٱ ٱ
ٓ ڪﻢ �ﻣﺎ
ُ ون ِﻣﻦ ُدوِﻧ ِﻪ ۤۦ ا �ﻻ ٓ �أ ۡ َﲰﺎ ٓ ًء َ �ﲰ ۡﯿ ُﺘ ُﻤﻮ َﻫﺎ ٓ �أ ُ ۡﻧﱲ َو َء َا� ٓ ُؤ
َ ُﻮن � ۡ ٌَﲑ �أ ِم أ � ُ� أﻟۡ َﻮٲ ِ�ﺪُ أﻟۡﻘَﻬ ُ�ﺎر َﻣﺎ ﺗَ ۡﻌ ُﺒﺪ
َ ُ﴿ ﯾ َ ٰـ َﺼ ٰﯩ ِﺤ َ ِﱮ أ ِ ّﻟﺴ ۡﺠ ِﻦ َء �أ ۡر َ� ٌب �ﻣتَ َﻔ ّ ِﺮﻗ
ٲ� أٱ ّ ِ��ﻦ أٱﻟۡﻘَ ِﲓ وﻟ�َ� ِﻜﻦ �أ ۡ ٱ
ٱ
ٱ
﴾ ﻮن
� ٰ َ ُ ّ ُ َ ِ �أ َنﺰ َل أ � ُ� ِﺑﮩَﺎ ِﻣﻦ ُﺳﻠۡ َﻄ ٰـ ٍﻦۚ ا ِن ٱﻟۡ ُﺤ ۡ ُﲂ ا �ﻻ ِ � ِ�ۚ �أ َﻣ َﺮ �أ �ﻻ ﺗَ ۡﻌ ُﺒﺪُ �و ْا ا �ﻻ ٓ ا �� ُﻩۚ َذ
َ ڪ َ َﱶ أﻟﻨ� ِﺎس َﻻ ﯾ َ ۡﻌﻠَ ُﻤ
� �
�
�

“O, mijn twee medegevangenen, zijn verscheidene Heren beter of is Allaah, de Ene, de Opperste beter?. Gij aanbidt
naast Allaah niets dan ijdele namen die gij hebt verzonnen, gij en uw vaderen; Allaah heeft daar geen gezag voor
nedergezonden. De beslissing berust bij Allaah alleen. Hij heeft bevolen dat gij naast Hem niets zult aanbidden. Dit is de
juiste godsdienst, maar de meeste mensen beseffen het niet.”
[Yoesoef: 39-40]
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De moeshrikoen hebben geen bewijs voor hun shirk:
De moeshrikoen hebben geen bewijs voor hun shirk, niet vanuit een zuiver verstand noch vanuit een openbaring van één
van de boodschappers.
Allaah heeft gezegd:

� ِﻣﻦ رﺳ ِﻠﻨﺎ ٓ �أﺟﻌﻠۡﻨﺎ ِﻣﻦ د ٱ
﴾ ون
ِ
َ َ َ َ ُ � َ ِ ﴿ َو ۡﺳ�� ۡﻞ َﻣ ۡﻦ �أ ۡر َﺳﻠۡﻨَﺎ ِﻣﻦ ﻗَ ۡب
َ ُُون ٱ �ﻟﺮ ۡ َﲪ ٰـ ِﻦ َءا ِﻟﻬَ ًﺔ ﯾ ُ ۡﻌ َﺒﺪ
“En vraagt aan Onze boodschappers die Wij vóór u zonden: "Stelden wij naast de Barmhartige andere goden om te
worden aanbeden?"
[Az-zoechroef: 45]
M.a.w. er is niemand van de boodschappers gekomen die uitnodigden naar het aanbidden van een god naast Allaah. Het is
zelfs zo dat de eerste tot de laatste uitnodigden naar het aanbidden van Allaah alleen, zonder daarbij een deelgenoot aan
Hem toe te kennen.
Allaah vermeldde met bewijs vanuit het verstand dat shirk – die de moeshrikoen plegen - vals is. Allaah zei:

ٱ
﴿ ﻗُ ۡﻞ �أرءﯾ ُﱲ ﻣﺎ ﺗَﺪۡ ﻋُﻮن ِﻣﻦ د ٱ
ِ ﴍكٌ ِﰱ ٱٱ �ﻟﺴ َﻤ ٰـ َﻮ
ٲتۖ ٱٱﺋۡ ُﺘ ِﻮﱏ ِ� ِﻜتَ ٰ� ٍﺐ ِ ّﻣﻦ ﻗَ ۡب ِﻞ َﻫ ٰ� َﺬا ٓ �أ ۡو
ِ
� َۡ َ
ۡ ِ ُون أ � ِ� �أ ُر ِوﱏ َﻣﺎ َذا َ�ﻠَ ُﻘﻮ ْا ِﻣ َﻦ أ ۡ �� ۡر ِض �أ ۡم ﻟَﻬ ُۡﻢ
َ
ُ �أﺛَ ٰـ َﺮ ٍة ِ ّﻣ ۡﻦ ِ� ۡ ٍﲅ ان
﴾ ﻨﱲ َﺻ ٰ� ِﺪ ِﻗ َﲔ
ُۡ ڪ
�
“Zeg: "Weet gij wat gij naast Allaah aanroept? Toont mij, welk deel zij van de aarde hebben geschapen. Of hebben zij
aandeel aan de hemelen? Brengt mij een boek, dat vóór dit is geopenbaard of een spoor van kennis, indien gij de
waarheid spreekt."
[Al ahqaaf: 4]

Dit is een doorslaggevend bewijs - dat ondersteunde wordt met het verstand - dat alles wat naast Allaah aanbeden wordt,
vals is. Dit omdat zij niets geschapen hebben en geen aandeel hebben in het scheppen van iets. Het is zelfs zo dat enkel
Allaah kan scheppen. Dus wat is dan de reden om hen (afgoden) te aanbidden? Vervolgens ontkende Allaah dat zij enig
bewijs zouden hebben voor hun shirk, vanuit de boeken die neergezonden zijn of van één van de boodschappers die tot
hen zijn gekomen. Het is dus duidelijk dat zij geen enkel argument hebben (voor hetgeen zij aan deelgenoten toe kennen
aan Allaah). En zij zullen voor eeuwig in het vuur verblijven, en dat is de slechtste bestemming.
Men moet er zich van bewust zijn dat deze Tawheed de eerste verplichting (van de dienaar) en het belangrijkste is. En dat
Allaah de religie van iemand niet zal accepteren behalve daarmee.
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