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De correcte geloofsovertuiging betreffende de zes zuilen van Imaan
Van de overtuiging van Ahloesunnah is dat zij geloven in Allaah, in Zijn engelen, in Zijn boeken, in Zijn boodschappers, in de
opstand na de dood en geloven in Al qadr (de voorbeschikking).

Het geloof in Allaah:
Het geloof in Allaah houdt in: Het bevestigen van Tawheed Ar-roeboebiyyah, Oeloehiyyah en Asmaa wa Sifaat. De
verduidelijking ervan is al reeds voorgegaan.

Het geloof in de engelen:
Het geloof in de engelen houdt in: Het geloven in hun bestaan, in de namen die zijn genoemd en van hetgeen is vermeld
over hun daden. Allaah heeft gezegd:

ٱ
ُ ﴿ َءا َﻣ َﻦ أٱ �ﻟﺮ ُﺳ
� ُ ۚﻮن
﴾ �ِ ِ ﰻ َءا َﻣ َﻦ ﺑِٱ ٱ � ِ� َو َﻣﻠَ ٰ�ٓﯩ َﻜ ِت ِﻪۦ َو ُﻛ ُﺘ ِﺒ ِﻪۦ َو ُر ُﺳ ِ ِ�ۦ َﻻ ﻧ ُ َﻔ ّ ِﺮ ُق ﺑ َ ۡ َﲔ �أ َ� ٍﺪ ِ ّﻣﻦ �ر ُﺳ
َ ُﻮل ِﺑ َﻤﺎ ٓ �أن ِﺰ َل اﻟ َ ۡﯿ ِﻪ ِﻣﻦ � ِرﺑ ّ ِﻪۦ َوأﻟۡ ُﻤ ۡﺆ ِﻣن
�
�

“Deze boodschapper gelooft in hetgeen hem van zijn Heer is geopenbaard en ook de gelovigen. Allen geloven ze in
Allaah, Zijn engelen, Zijn boeken en Zijn boodschappers.”
[Al baqarah: 285]
En Allaah zei:

ٱ
ٱ
﴾ﴩ ِق َوأٱﻟۡ َﻤ ۡﻐ ِﺮ ِب َوﻟ َ ٰ� ِﻜ �ﻦ أٱﻟۡ ِ �ﱪ َﻣ ۡﻦ َءا َﻣ َﻦ ِﺑأ ٱ � ِ� َوأٱﻟۡ َﯿ ۡﻮ ِم أٱ ۡ �� ِﺧ ِﺮ َوأٱﻟۡ َﻤﻠَ ٰ�ٓﯩڪَ ِﺔ َوٱٱ ۡﻟ ِﻜتَ ٰ� ِﺐ َوٱٱﻟﻨ� ِﺒيِّ�ﻨَ ِﻪ
ِ ۡ ﴿ ﻟ�يۡ َﺲ أﻟۡ ِ �ﱪ �أن ﺗ َُﻮﻟ�ﻮ ْا ُو ُﺟﻮﻫ ُ َۡﲂ ِﻗ َب َﻞ أﻟۡ َﻤ
�
“Het goede is niet enkel de gezichten richting het oosten en het westen wenden, maar het goede is wie gelooft in Allaah
en de laatste dag, in Zijn engelen, Zijn boeken en Zijn profeten.”
[Al baqarah: 177]

Overgeleverd door Imaam Moeslim in zijn sahieh op het gezag van 'Omar Ibn Al Khattaab – radiya Allaahoe 'anhoe – dat de
profeet – sallalaahoe 'alaihi wa sallam – antwoordde op de vraag van Djibriel: Wat is Al imaan?:
"Al imaan is dat je gelooft in Allaah, in Zijn engelen, in Zijn boeken, in Zijn boodschappers, in de laatste dag en dat je
gelooft in Al qadr – zowel het goed als het kwade ervan – ."

Eigenschappen van de engelen:
Allaah heeft hen beschreven in Zijn Boek met Zijn Uitspraak:

﴿ و َ ُ� ۥ ﻣﻦ ِﰱ أٱﻟﺴﻤـﻮ ِ ٱ
ﻮن ٱٱﻟ � ۡﯿ َﻞ َوٱٱﻟﻨ�ﮩ ََﺎر َﻻ
َ َ
َ ون � ُ َﺴ� ِ ّﺒ ُﺤ
َ ﴪ
ُ ِ ون َﻋ ۡﻦ ِﻋ َﺒﺎ َد ِﺗ ِﻪۦ َو َﻻ � َ ۡﺴ�ﺘَ ۡﺤ
َ ٲت َوأ ۡ �� ۡر ِضۚ َو َﻣ ۡﻦ ِﻋﻨﺪَ ُﻩ ۥ َﻻ � َ ۡﺴ�ﺘَ ۡﻜ ِ ُﱪ
َ َٰ �
﴾ ون
َ ﯾ َ ۡﻔ ُ ُﱰ
“Hem behoort wat in de hemelen en op aarde is, en degenen die bij Hem zijn, zijn niet te trots om Hem te aanbidden,
noch worden zij dit moe. Zij verheerlijken Hem dag en nacht, zonder hierin te verslappen.”
[Al anbiyaa: 19-20]

3

Markez Dar Alhadieth
www.daralhadieth.be
En Allaah zei ook:

﴾ ﴿ ﺑ َ ۡﻞ ِﻋ َﺒﺎ ٌد �ﻣ ۡﮑ َﺮ ُﻣ ۡﻮ َن َﻻ � َ ۡﺴ� ِﺒ ُﻘ ۡﻮﻧَﮧٗ ِ�ﻟۡﻘَ ۡﻮلِ َو ُہ ۡﻢ ِ َ� ۡﻣ ِﺮەٖ ﯾ َ ۡﻌ َﻤﻠُ ۡﻮ َن
“Zij (de Engelen) zijn slechts geëerde dienaren! Zij nemen het woord niet vóór Hem en zij handelen op Zijn bevel.”
[Al anbiyaa: 26-27]

ٱ
﴾ ون
َ ُون َﻋ ۡﻦ ِﻋ َﺒﺎ َد ِﺗ ِﻪۦ َو� ُ َﺴ� ِ ّﺒ ُﺤﻮﻧ َ ُﻪ ۥ َو َ ُ� ۥ � َۡﺴ ُ�ﺪ
َ ﴿ ا �ن ٱ � ِ� َ�ﻦ ِﻋﻨﺪَ َرﺑ ّ َِﻚ َﻻ � َ ۡﺴ� َﺘ ۡﻜ ِ ُﱪ
�

“Waarlijk, degenen die bij uw Heer zijn niet te trots om Hem te aanbidden of om Hem te verheerlijken, en knielen voor
Hem neer.”
[Al a'raaf: 206]

De engelen zijn dienaren van Allaah:
Zij zijn dienaren van Allaah en ze zijn een schepping van onder Zijn grootste scheppingen. Maar ze hebben geen recht op
iets van de aanbidding! Allaah heeft gezegd:

ُ ﴩ ُ ۡﱒ َ ِﲨﯿ ًﻌﺎ ُ �ﰒ ﯾ َ ُﻘ
َ ﻮل ِلﻠۡ َﻤﻠَ ٰ�ٓﯩ َﻜ ِﺔ �أ َﻫ ٰـ ٓ ُﺆ َﻻ ٓ ِء ا �� ُ ۡﰼ
ون
َ ون ﻗَﺎﻟُﻮ ْا ُﺳ� ۡﺒ َﺤ ٰ�ﻨَ َﻚ �أ
َ ُﻧﺖ َو ِﻟ �ﯿﻨَﺎ ِﻣﻦ دُوﳖِ ِ ۖﻢ ﺑ َ ۡﻞ َﰷﻧُﻮ ْا ﯾ َ ۡﻌ ُﺒﺪ
َ ُڪﺎﻧُﻮ ْا ﯾ َ ۡﻌ ُﺒﺪ
ُ ُ ﴿ َوﯾ َ ۡﻮ َم َ ۡﳛ
�
ۡ أٱﻟۡﺠِ � � ۖﻦ �أ
﴾ ﻮن
َ ُڪ َ ُﱶ ُﱒ ِﺑﮩِﻢ �ﻣ ۡﺆ ِﻣن
“En de Dag waarop Hij ze allen zal verzamelen, zal Hij tot de engelen zeggen: "Plachten dezen u te aanbidden?" Zij
zullen antwoorden: "Vrij bent U van tekortkomingen! U bent onze Vriend, niet zij. Neen, zij aanbaden de Djinn; in hen
geloofden de meesten."
[Saba': 40-41]
En Allaah zei:

ٱ
ٱ
ٱ
﴾ ﻮن
َ ﴿ َو َﻻ ﯾَأۡٔ ُﻣ َﺮُ ۡﰼ �أن ﺗَﺘ� ِ� ُﺬو ْا أﻟۡ َﻤﻠَ ٰ�ٓﯩ َﻜ َﺔ َوأﻟﻨ� ِﺒيِّـ ۧ َﻦ �أ ۡر َ� ً�ۗ �أﯾَأۡٔ ُﻣ ُﺮُﰼ ﺑِأ ۡﻟ ُﻜ ۡﻔ ِﺮ ﺑ َ ۡﻌﺪَ ا ۡذ �أ ُﻧﱲ �ﻣ ۡﺴ ِﻠ ُﻤ
�
�

“Noch zal hij u gebieden de engelen en de profeten als goden te aanvaarden. Zou Hij u ongeloof bevelen nadat jullie
moslims zijn geworden?”
[Aal 'imran: 80]

De uiterlijke kenmerken van de engelen:
Overgeleverd door Imaam Moeslim in zijn sahieh op het gezag van 'Aaïcha – radiya Allaahoe 'anhaa – dat de profeet –
sallalaahoe 'alaihi wa sallam – zei:
"De engelen zijn geschapen van Noer (licht). De djaan (mv. Djin) zijn geschapen van de vlam van vuur. En Adam is
gemaakt uit wat aan jullie beschreven is."
Wat tot hun uiterlijke kenmerken behoort zijn vleugels. Van hun zijn er die aan elke zijde twee vleugels hebben, andere
hebben drie aan elke zijde en weer anderen hebben vier aan elke zijde, enzovoort. Allaah heeft gezegd:

ِ ﴿ أٱﻟۡ َﺤ ۡﻤﺪُ ِ � ِ� ﻓَﺎ ِﻃ ِﺮ أٱ �ﻟﺴ َﻤ ٰـ َﻮ
�َ � ٲت َوأٱ ۡ �� ۡر ِض َ�ﺎ ِ� ِﻞ أٱﻟۡ َﻤﻠَ ٰ�ٓﯩ َﻜ ِﺔ ُر ُﺳ ًﻼ �أ ْو ِ ٓﱃ �أ ۡﺟ ِن َ� ٍﺔ �ﻣث َ ٰۡﲎ َوﺛُﻠَ ٰ� َﺚ َو ُرﺑ َ ٰ� َۚﻊ �َ ِﺰﯾﺪُ ِﰱ ٱٱﻟۡ َ�ﻠۡ ِﻖ َﻣﺎ �َﺸَ ﺎ ٓ ُ ۚء ا �ن ٱٱ
�
ّ ِ ُ ��َ َ ٰﲆ
﴾ ﳽ ٍء ﻗَ ِﺪ ٌ�ﺮ
َۡ ﰻ
4

Markez Dar Alhadieth
www.daralhadieth.be
“Alle lof komt Allaah toe, de Schepper van de hemelen en de aarde, degene die de engelen tot boodschappers maakt
met twee, drie en vier vleugels. En Hij voegt aan de schepping toe wat Hij wil. Allaah heeft macht over alle dingen.”
[Faatir: 1]
Overgeleverd door Imaam Al boekhaarie in zijn sahieh op het gezag van Ibn Mas'oed – radiya Allaahoe 'anhoe – :
"De profeet – sallalaahoe 'alaihi wa sallam – zag dat Djibriel 600 vleugels had."

Hun vermogen om van gedaante te wisselen:
Allaah heeft de engelen het vermogen gegeven om in een goede gedaante te veranderen. Zoals Djibriel naar Maryam
kwam als een schone man, of toen de engelen naar Ibrahiem gingen als nobel gezelschap, of toen ze naar Loet gingen voor
de bestraffing van zijn volk, enz.

Weerlegging op de moeshrikoen die zeggen dat de engelen de dochters zijn van Allaah:
Allaah heeft de moeshrikoen weerlegt die beweren dat zij dochters zijn van Allaah – Ver verheven is Allaah van hetgeen de
onrechtplegers zeggen – . Allaah – Verheven en Heilig is Hij – heeft gezegd:

ٱ
ٱ ٱ
ﻮن ﯾ َ ۡﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ﺑ َ ۡ َﲔ �أﯾۡ ِﺪﯾﮩ ِۡﻢ َو َﻣﺎ َ�ﻠۡ َﻔﻬ ُۡﻢ
َ ُﻮن َﻻ � َ ۡﺴ� ِﺒ ُﻘﻮﻧ َ ُﻪ ۥ ﺑِأﻟۡﻘَ ۡﻮلِ َو ُﱒ ِﺑأ� ۡﻣ ِﺮ ِﻩۦ ﯾ َ ۡﻌ َﻤﻠ
َ ﴿ َوﻗَﺎﻟُﻮ ْا ٱ � َﲣ َﺬ ٱ �ﻟﺮ ۡ َﲪ ٰـ ُﻦ َو َ ً�اۗ ُﺳ� ۡﺒ َﺤ ٰ�ﻨَ ُﻪ ۥۚ ﺑ َ ۡﻞ ِﻋ َﺒﺎ ٌد �ﻣ ۡﻜ َﺮ ُﻣ
ٱ
﴾ ﻮن
ٰ َ ﻮن ا �ﻻ ِﻟ َﻤ ِﻦ ٱ ۡرﺗ
َ َﴣ َو ُﱒ ِ ّﻣ ۡﻦ ﺧَﺸۡ يَ ِت ِﻪۦ ُﻣﺸۡ ِﻔ ُﻘ
َ َو َﻻ �َﺸۡ َﻔ ُﻌ
�
“En zij zeggen: "De Barmhartige heeft Zich een zoon genomen." Heilig is Hij. Neen, zij zijn slechts geëerde dienaren. Zij
gaan Hem niet voor in het spreken en zij handelen volgens Zijn bevel. Hij weet wat vóór hen is, en wat achter hen is, zij
doen voor niemand voorspraak behalve voor degene die Hem behaagt en zij sidderen uit eerbied voor Hem.”
[Al anbiyaa: 26-28]

En Allaah zei:

ٱ
ٱ
ُ َ﴿ ﻓَأ ٱ ۡﺳ� َﺘ ۡﻔﳤِ ِ ۡﻢ �أ ِﻟ َﺮﺑ ّ َِﻚ أٱﻟۡ َﺒﻨ
ﻮن َو َ َ� أٱ � ُ� َواﻧ�ﮩ ُۡﻢ
َ ُون �أ َﻻ ٓ اﻧ�ﮩُﻢ ِ ّﻣ ۡﻦ اﻓۡ ِﻜﻬ ِۡﻢ ﻟ َ َﯿ ُﻘﻮﻟ
َ ُﻮن أ� ۡم َ�ﻠَ ۡﻘنَﺎ أﻟۡ َﻤﻠَ ٰ�ٓﯩڪَ َﺔ اﻧ َ ٰ�ﺜًﺎ َو ُ ۡﱒ َﺷ ٰـﻬِﺪ
َ ﺎت َوﻟَﻬُ ُﻢ أﻟۡ َﺒ ُﻨ
�
�
�
�
ٱ
ِ َﻮن �أ ۡﺻ َﻄ َﻔﻰ أٱﻟۡ َﺒﻨ
﴾ ﻨﱲ َﺻ ٰ� ِ �ﺪ ِﻗ َﲔ
ُۡ ون �أ ۡم ﻟَ ُ ۡﲂ ُﺳﻠۡ َﻄ ٰـ ٌﻦ �ﻣب ٌِﲔ ﻓَأۡٔﺗُﻮ ْا ِ� ِﻜتَ ٰ�ﺒ ُ ِۡﲂ ان ُﻛ
َ ﻮن �أﻓَ َﻼ ﺗ ََﺬﻛ� ُﺮ
َ ُﺎت �َ َﲆ أﻟۡ َﺒ ِﻨ َﲔ َﻣﺎ ﻟَ ُ ۡﲂ ﻛَ ۡﯿ َﻒ َ ۡﲢ ُﳬ
َ ُ ﻟَ َﻜ ٰ� ِﺬﺑ
�

“Vraag hen of hun Heer dochters heeft terwijl zij zonen hebben? Hebben Wij de engelen als vrouwelijke wezens
geschapen, terwijl zij getuigen waren? Welnu, door hun verzinsel zeggen zij: "Allaah heeft verwekt." Maar zij zijn
stellige leugenaars. "Heeft Hij dochters gekozen boven zonen? Wat scheelt u? Hoe oordeelt gij? Wilt gij dan niet
nadenken? Of hebt gij een duidelijk bewijs? Toont dan uw Boek, indien gij waarachtig zijt."
[As-safaat: 149-157]
Vervolgens zei Allaah over de engelen:

ٱ
ٱ
﴾ ﻮن
َ ﻮن َوا�� ﻟَﻨَ ۡﺤ ُﻦ ٱﻟۡ ُﻤ َﺴ� ِ ّﺒ ُﺤ
َ � ﴿ َو َﻣﺎ ِﻣن�ﺎ ٓ ا �ﻻ َ ُ� ۥ َﻣﻘَﺎ ٌم �ﻣ ۡﻌﻠُﻮ ٌم َوا�� ﻟَﻨَ ۡﺤ ُﻦ ٱ �ﻟﺼﺎٓﻓ
�
�
�

“En er is niet één of hij heeft een vaste plaats. Waarlijk wij zijn degenen die in rijen gerangschikt zijn. En voorzeker wij
verheerlijken (Allaah).”
[As-safaat: 164-166]
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Djibriel 'alaihi salaam:
Vanonder de engelen is Djibriel – 'alaihi salaam – , degene die opgedragen is met de openbaring. Allaah heeft gezegd:

ٱ
﴾ ُﴩ ٰى ِلﻠۡ ُﻤ ۡﺆ ِﻣ ِن َﲔ
َ ۡ �﴿ ﻗُ ۡﻞ َﻣﻦ َﰷ َن �َﺪُ �وا ِﻟ ّ�ِ ۡ ِﱪﯾ َﻞ ﻓَﺎﻧ � ُﻪ ۥ نَ �ﺰ َ ُ� ۥ �َ َ ٰﲆ ﻗَﻠۡ ِﺒ َﻚ ِ� ۡذ ِن ٱ � ِ� ُﻣ َﺼ ِّﺪﻗًﺎ ِﻟ ّ َﻤﺎ ﺑ َ ۡ َﲔ ﯾَﺪَ ﯾۡ ِﻪ َوﻫُﺪًى َو
�
�

“Zeg (O Mohammed): "Wie een vijand van Djibril is: voorwaar, hij heeft hem in jouw hart neergezonden, met
toestemming van Allah, als een bevestiging van wat er vóór was, en als Leiding en als een verheugende tijding voor de
gelovigen."
[Al baqarah: 97]
De profeet – sallalaahoe 'alaihi wa sallam – zag Djibriel in de rivierbedding van Mekka met 600 vleugels, waarbij hij de
horizon bedekte met zijn gedaante. En hij zag Djibriel tijdens de nacht van de hemelreis bij Sidrat Al-Moentaha.
Zoals Allaah heeft gezegd:

﴾ ﴿ َوﻟَﻘَﺪۡ َر َءا ُﻩ نَ ۡﺰ َ ً� �أﺧ َۡﺮ ٰى ِﻋﻨﺪَ ِﺳﺪۡ َر ِة أٱﻟۡ ُﻤﻨﳤَ َ ٰ�ﻰ ِﻋﻨﺪَ ﻫَﺎ َﺟن � ُﺔ أٱﻟۡ َﻤأۡٔ َو ٰ ٓى
“En voorzeker, hij (Mohammed) heeft hem (Djibriel) bij een andere neerdaling gezien. Bij Sidrat Al-Moentah 1, bij de tuin
van de [hemelse] verblijfplaat.”
[an-Najm: 13-15]
Hij heeft Djibriel niet gezien in zijn werkelijke gedaante behalve deze twee keer. Wat de andere keren betreft, kwam hij als
een gewone man. Meestal was het dan in de vorm van Dihyah (ibn Khalifah) al-Kalbie (een sahaabie).
Allaah heeft over Djibriel gezegd:

ٱ
﴾ ِﻮن َوﻟَﻘَﺪۡ َر َءا ُﻩ ﺑِأ ٱ ۡ ��ﻓُ ِﻖ أٱﻟۡ ُﻤ ِﺒﲔ
ٍ ﴿ اﻧ � ُﻪ ۥ ﻟَﻘَ ۡﻮ ُل َر ُﺳﻮلٍ َﻛ ِﺮ ٍﱘ ِذى ﻗُ �ﻮ ٍة ِﻋﻨﺪَ ِذى ٱﻟۡ َﻌ ۡﺮ ِش َﻣ ِﻜﲔٍ �ﻣ َﻄﺎ ٍع َ �ﰒ �أ ِﻣﲔٍ َو َﻣﺎ َﺻﺎ ِﺣ ُب ُﲂ ِﺑ َﻤ ۡﺠ ُﻨ
�
“Dat is voorzeker de boodschap van een edele boodschapper, Vol van macht, bevestigd door de Heer van de Troon, Die
gehoorzaamd moet worden en vertrouwenswaardig is. En uw metgezel is niet krankzinnig. En hij zag hem (Djibriel) aan
de heldere horizon.”
[At-takwier: 19-23]

Mikaa’iel 'alaihi salaam:
Van onder de engelen is Mikaa’iel , degene die opgedragen is met de regen en het brengen naar waar Allaah het beveelt.
Overgeleverd door Imaam Ahmed op het gezag van Anas dat de profeet – sallalaahoe 'alaihi wa sallam – tegen Djibriel zei:
“Hoe komt het dat ik Mikaa’iel nog nooit heb zien lachen?” Waarop hij antwoordde: “Mikaa'iel heeft niet meer
gelachen sinds de hel is geschapen.”

1

Voetnoot vertaler: Een enorme boom boven de zevende hemel waar niemand langs kan. Bij haar eindigt al hetgeen wat van de aarde naar haar
toe stijgt. Zie tafsier as-Sa`die bij de uitleg van dit vers.
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Allaah heeft over Mikaa’iel gezegd:

﴾ ﴿ َﻣﻦ َﰷ َن �َﺪُ �وا ِ ّ � ِ� َو َﻣﻠَ ٰ�ٓﯩڪَ ِﺘ ِﻪۦ َو ُر ُﺳ ِ ِ�ۦ َو ِ� ۡ ِﱪﯾ َﻞ َو ِﻣي َﻜ ٰٮ َﻞ ﻓَﺎ �ن ٱٱ � َ� �َﺪُ �و ِل ّ ۡﻠ َﻜ ٰ� ِﻔ ِﺮ َ�ﻦ
�
�
“Al wie een vijand is van Allaah en Zijn engelen en Zijn boodschappers en Djibriel en Mikaa’iel, waarlijk, Allaah is een
vijand van zulke ongelovigen.”
[Al baqarah: 98]

Israafiel 'alaihi salaam:
Van onder de engelen is Israafiel, hij is opgedragen met de hoorn. Hij zal er drie maal op blazen wanneer Allaah het
beveelt2;
1. De blaas van paniek;
2. De blaas van dood;
3. De blaas van het aanbreken van de Dag des Oordeels (i.e. wederopstanding);
Dit zijn de drie engelen die de profeet – sallalaahoe 'alaihi wa sallam – gedacht in zijn nachtgebed:
“O Allaah, De Heer van Djibriel, Mikaa’iel en Israa’iel, De Schepper van de hemelen en de aarde, Alwetende van het
ongeziene en het geziene, U zult oordelen tussen Uw dienaren in de zaken waarin zij verschilden. Leid mij in hetgeen dat
verschillend is van de Waarheid, met Uw Wil. Waarlijk, U leidt wie U wilt naar het Rechte Pad.” 3
In de Soenan van An-nasaa'ie vindt men terug dat 'Aaïsha – radiya Allaahoe 'anhaa – zei: De profeet – sallalaahoe 'alaihi
wa sallam – zei:
“O Allaah, De Heer van Djibriel, Mikaa'iel en de Heer van Israafiel, Ik zoek toevlucht bij U tegen de hitte van het vuur en
tegen de bestraffing van het graf”

Engel des doods:
Van onder de engelen is de engel des doods. Hij is opgedragen met het nemen van de zielen. Allaah heeft gezegd:

ُ َ ﴿ ﻗُ ۡﻞ ﯾ َ َﺘ َﻮﻓ � ٰى ُﲂ �ﻣ
َ ّ ِ � ٱٱﻟۡ َﻤ ۡﻮ ِت ٱٱ � ِ�ى ُو
﴾ ﻮن
َ ﰻ ِ� ُ ۡﲂ ُ �ﰒ ا َ ٰﱃ َ ِر�ّ ُ ۡﲂ �ُ ۡﺮ َﺟ ُﻌ
�
2

Voetnoot vertaler: Er zijn 2 meningen hierover;

Eerste mening: Er zijn 2 blazen; De blaas van dood en de blaas van de wederopstanding. Dit wordt dan ondersteunt met bewijzen uit de Quraan en authentieke
overleveringen. Zoals de Woorden van Allaah (in een vertaling):
“En de bazuin zal worden geblazen en allen die in de hemelen en op aarde zijn, zullen bezwijmen, behalve degenen die Allaah wil. Dan zal er nogmaals
worden geblazen en ziet! Zij zullen staande herrijzen en wachten.”
[Az-zoemar: 68]
Deze mening is dan ook het meest correcte Wallaahoe 'Alam.
Tweede mening: Er zijn 3 blazen; De blaas van paniek, waarbij de mensen de blaas zullen horen maar nog niet zullen sterven. De blaas van de dood en de blaas
van de wederopstanding. Dit is genomen van een hadieth van Ismaa'iel Ibn Raafi' Al Ansaarie, maar deze overlevering is zwak.
Zie: http://www.binbaz.org.sa/mat/10401
3

Overgeleverd door Moeslim
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Zeg: "De engel des doods, aan wie gij toevertrouwd zijt, zal uw ziel nemen; dan zult gij tot uw Heer worden
teruggebracht."
[As-sajdah: 11]

De Beschermengelen:
Van onder de engelen zijn er de engelen die opgedragen zijn met het beschermen van de mens in elke situatie waarin hij
zich bevind. Bij het reizen, slapen en bij zijn bewustzijn. Allaah heeft gezegd:

ﴎ أٱﻟۡﻘَ ۡﻮ َل َو َﻣﻦ َ َ� َﺮ ِﺑ ِﻪۦ َو َﻣ ۡﻦ ﻫ َُﻮ ُﻣ ۡﺴ�ﺘَﺨۡ ۭ ِﻒ ﺑِأٱﻟ � ۡﯿ ِﻞ َو َﺳ ِﺎر ُۢب ِﺑٱٱﻟﻨ�ﮩ َِﺎر َ ُ� ۥ ُﻣ َﻌ ِﻘّ َب ٰ� ٌﺖ ِ ّﻣ ۢﻦ ﺑ َ ۡ ِﲔ ﯾَﺪَ ﯾۡ ِﻪ َو ِﻣ ۡﻦ َ�ﻠۡ ِﻔ ِﻪۦ
� َ ﴿ َﺳ َﻮا ٓ ٌء ِ ّﻣ ُنﲂ �ﻣ ۡﻦ �أ
َ ۡﳛ َﻔ ُﻈﻮﻧ َ ُﻪ ۥ ِﻣ ۡﻦ �أ ۡﻣ ِﺮ أٱ � ِ�ۗ ا �ن ٱٱ � َ� َﻻ ﯾُﻐ ِ ّ َُﲑ َﻣﺎ ِﺑﻘَ ۡﻮ ٍم َﺣ � ٰﱴ ﯾُﻐ ِ ّ َُﲑو ْا َﻣﺎ ِﺑأ�ﻧ ُﻔ ِﺴﮩ ۡ ِۗﻢ َوا َذا ٓ �أ َرا َد أٱ � ُ� ِﺑ َﻘ ۡﻮ ٍم ُﺳ ٓﻮ ًءا ﻓ َ َﻼ َﻣ َﺮ �د َ ُ� ۥۚ َو َﻣﺎ ﻟَﻬُﻢ ِ ّﻣﻦ ُدوِﻧ ِﻪۦ
�
� ﴾ ٍِﻣﻦ َوال
“Voor Hem is hij gelijk die onder u het woord verbergt en hij die het openlijk uit; alsook hij, die zich 's nachts verbergt en
hij, die overdag (openlijk) voortgaat. Er zijn voor hem (de Boodschapper) bewakers (engelen) vóór en achter hem; zij
bewaken hem door het gebod van Allaah. Voorzeker, Allaah verandert de toestand van een volk niet voordat zij hetgeen
in hun hart is veranderen. En wanneer Allaah een volk wenst te straffen, is er geen afwenden mogelijk, noch hebben zij
een helper naast Hem.”
[Ar-ra'd: 10-11]
Ibn 'Abbaas - radiyaLlaahoe ‘anhoemaa - heeft over “Er zijn voor hem bewakers” gezegd:
“Dit zijn de engelen die hem van voor – en van achter beschermen, maar met de qadr laten ze hem.”

De hoogstaande schrijvers:
Van onder de engelen zijn er de hoogstaande schrijvers. Degenen die opgedragen zijn met het noteren van de daden van
de mens – zowel het goede als het slechte – . Zoals Allaah heeft gezegd:

﴾ ﻮن
َ ُﻮن َﻣﺎ ﺗَ ۡﻔ َﻌﻠ
َ ﴿ َوا �ن �َﻠَ ۡﯿ ُ ۡﲂ ﻟَ َﺤ ٰ� ِﻔ ِﻈ َﲔ ِﻛ َﺮا ًﻣﺎ َﻛ ٰ� ِﺘﺒ َِﲔ ﯾ َ ۡﻌﻠَ ُﻤ
�

“Maar voorzeker er zijn bewakers over u. Hoogstaande schrijvers die weten wat gij doet.”
[Al infitaar: 10-12]

De grote hoeveelheid van de engelen:
Het is overgeleverd dat de profeet – sallalaahoe 'alaihi wa sallam – zei:
“Voorwaar elke dag bezoeken (een andere riwaayah: bidden erin) zeventigduizend engelen bayt al ma'moer – in de
hemelen – en verlaten het weer, waarna ze nooit meer terug komen.”
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Het ontkennen van het bestaan van de engelen:
Wie het bestaan van de engelen ontkent, wordt volgens idjmaa' 4(consensus) een ongelovige. Zoals Allaah heeft gezegd:

﴾ ﴿ َو َﻣﻦ �َ ۡﻜ ُﻔ ۡﺮ ﺑِأ ٱ � ِ� َو َﻣﻠَ ٰ�ٓﯩ َﻜ ِت ِﻪۦ َو ُﻛ ُﺘ ِﺒ ِﻪۦ َو ُر ُﺳ ِ ِ�ۦ َوأٱﻟۡ َﯿ ۡﻮ ِم أٱ ۡ �� ِﺧ ِﺮ ﻓَﻘَﺪۡ ﺿَ �ﻞ ﺿَ ﻠَ ٰ� ۢ َﻼ ﺑ َ ِﻌﯿﺪً ا
�
“En wie Allaah en Zijn engelen en Zijn Boeken en Zijn boodschappers en de laatste Dag verwerpt, is waarlijk ver
afgedwaald.”
[An-nisaa: 136]

Het geloof in de Boeken die zijn neergezonden:
Het geloof in de neergezonde Boeken: We geloven dat Allaah elke boodschapper heeft gezonden met een Boek. Zoals
Allaah heeft gezegd:

﴾ ِﻂ
ۖ ﴿ ﻟَﻘَﺪۡ �أ ۡر َﺳﻠۡﻨَﺎ ُر ُﺳﻠَﻨَﺎ ﺑِأٱﻟۡ َﺒ ِ ّﯿنَ ٰ� ِﺖ َو �أ َنﺰﻟۡﻨَﺎ َﻣ َﻌﻬُ ُﻢ ٱٱ ۡﻟ ِﻜتَ ٰ� َﺐ َوٱٱﻟۡ ِﻤ َﲒ َان ِﻟ َﯿ ُﻘﻮ َم ٱٱﻟﻨ� ُﺎس ﺑِٱٱﻟۡ ِﻘ ۡﺴ
“Voorwaar, Wij zonden Onze boodschappers met duidelijke bewijzen en openbaarden hun het Boek en de Weegschaal
opdat de mensen rechtvaardig moge zijn.”
[Al hadied: 25]
En Allaah zei:

ٱ ٱ
ٱ
ﴩ َ�ﻦ َو ُﻣن ِﺬ ِر َ�ﻦ َو �أ َنﺰ َل َﻣ َﻌﻬُ ُﻢ أٱ ۡﻟ ِﻜتَ ٰ� َﺐ ﺑِأٱﻟۡ َﺤ ّ ِﻖ ِﻟ َﯿ ۡﺤ ُ َﲂ ﺑ َ ۡ َﲔ أٱﻟﻨ� ِﺎس ِﻓﳰَﺎ ٱٱ ۡﺧتَﻠ َ ُﻔﻮ ْا ِﻓي ِ ۚﻪ َو َﻣﺎ
ِ ّ ِ َ﴿ َﰷ َن أﻟﻨ� ُﺎس �أ �ﻣ ًﺔ َوٲ ِ�ﺪَ ًة ﻓَ َب َﻌ َﺚ أ � ُ� أﻟﻨ� ِﺒيّ َِـﻦ ُﻣب
�ُ � أٱ ۡﺧتَﻠَ َﻒ ِﻓي ِﻪ ا �ﻻ أٱ � ِ� َ�ﻦ �أوﺗُﻮ ُﻩ ِﻣ ۢﻦ ﺑ َ ۡﻌ ِﺪ َﻣﺎ َ�ﺎ ٓ َءﲥۡ ُ ُﻢ ٱٱﻟۡ َﺒ ِ ّﯿنَ ٰ� ُﺖ ﺑ َ ۡﻐ ۢ َﯿﺎ ﺑَيۡﳯَ ُ ۡ ۖﻢ ﻓَﻬَﺪَ ى ٱٱ � ُ� ٱٱ � ِ� َ�ﻦ َءا َﻣنُﻮ ْا ِﻟ َﻤﺎ ٱٱ ۡﺧتَﻠَ ُﻔﻮ ْا ِﻓي ِﻪ ِﻣ َﻦ ٱٱﻟۡ َﺤ ّ ِﻖ ِ� ۡذ ِﻧ ِﻪۦۗ َوٱٱ
�
�
﴾ ﴏ ٍٲط �ﻣ ۡﺴ� َﺘ ِﻘ ٍﲓ
َ ِ ﳞَ ۡ ِﺪى َﻣﻦ �َﺸَ ﺎ ٓ ُء ا َ ٰﱃ
�
“De mensheid was één gemeenschap. Daarna verwekte Allaah profeten als brengers van goede tijdingen en als
waarschuwers en zond met hen het Boek neder, dat de waarheid bevatte, om onder de mensen te oordelen over
datgene waarin zij verschilden. En niemand verschilde er over, dan degenen aan wie het (Boek) was gegeven, nadat
duidelijke tekenen tot hen waren gekomen uit afgunst jegens elkaar. Dan heeft Allaah door Zijn gebod de gelovigen
geleid betreffende de waarheid, waarover zij het oneens waren; en Allaah leidt wie Hij wil naar het rechte pad.”
[Al baqarah: 213]
Dus we geloven in deze Boeken en we weten dat deze van Allaah zijn. Zoals Allaah heeft gezegd:

ٱ
ﲮـﻖ وﯾﻌ ُﻘ ٱ
وﰏ
َ ِ يﴗ َو َﻣﺎ ٓ �أ
َ ِ ﻮب َوأ ۡ �� ۡﺳ� َﺒ ِﺎط َو َﻣﺎ ٓ �أ
َ ۡ َ َ َ ٰ َ ۡ ﴿ ﻗُﻮﻟُ �ﻮ ْا َءا َﻣن�ﺎ ﺑِأ � ِ� َو َﻣﺎ ٓ �أن ِﺰ َل اﻟ َ ۡﯿﻨَﺎ َو َﻣﺎ ٓ �أن ِﺰ َل ا َ ٰ ٓﱃ ا ۡ� َﺮٲ ِﻫ� ۧ َﻢ َوا ۡ َﲰ ٰ� ِﻌﯿ َﻞ َوا
ٰ َ �ِ ﻮﳻ َو
ٰ َ وﰏ ُﻣ
� �
� ٱ
﴾ ﻮن
َ ﻮن ِﻣﻦ �ر ِ ّ ِﲠ ۡﻢ َﻻ ﻧ ُ َﻔ ّ ِﺮ ُ �ق ﺑ َ ۡ َﲔ �أ َ� ٍﺪ� ِ ّﻣﳯۡ ُ ۡﻢ َو َ ۡﳓ ُﻦ َ ُ� ۥ ُﻣ ۡﺴ ِﻠ ُﻤ
َ �أﻟﻨ� ِبي
“Zeg: "Wij geloven in Allaah en in hetgeen ons is geopenbaard en in hetgeen tot Ibrahiem, Isma’iel, Ishaaq, Ja'qoeb en
de stammen werd neergezonden, en in hetgeen aan Moesa en 'Iesa werd gegeven en in hetgeen aan alle andere
4

Voetnoot vertaler: Idjmaa' (consensus): Dat alle Moedjtahidien van eenzelfde tijd zijn overeengekomen over een bepaalde kwestie. Voor meer info over dit
begrip, zie: http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_17746.shtml
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profeten werd gegeven door hun Heer. Wij maken geen onderscheid tussen hen en aan Hem onderwerpen wij ons.”
[Al baqarah: 136]
En Allaah zei:

ِ ِ ﻮ�ۦ َوأٱ ۡﻟ ِﻜتَ ٰ� ِﺐ أٱ � ِ�ى نَ �ﺰ َل �َ َ ٰﲆ َر ُﺳ
ِ ِ ﴿ ﯾ َ ٰ�ٓأ�ﯾ�ﮩَﺎ أٱ � ِ� َ�ﻦ َءا َﻣنُ �ﻮ ْا َءا ِﻣنُﻮ ْا ﺑِأ ٱ � ِ� َو َر ُﺳ
�ِ � ﻮ�ۦ َوأٱﻟۡڪِتَ ٰ� ِﺐ أٱ � ِ� ٓى �أ َنﺰ َل ِﻣﻦ ﻗَ ۡب ُﻞۚ َو َﻣﻦ �َ ۡﻜ ُﻔ ۡﺮ ﺑِٱ ٱ
﴾ َو َﻣﻠَ ٰ�ٓﯩ َﻜ ِت ِﻪۦ َو ُﻛ ُﺘ ِﺒ ِﻪۦ َو ُر ُﺳ ِ ِ�ۦ َوأٱﻟۡ َﯿ ۡﻮ ِم أٱ ۡ �� ِﺧ ِﺮ ﻓَﻘَﺪۡ ﺿَ �ﻞ ﺿَ ﻠَ ٰ� ۢ َﻼ ﺑ َ ِﻌﯿﺪً ا
�
“O jullie die geloven, geloof in Allaah en Zijn boodschapper en in het Boek dat Hij aan Zijn boodschapper heeft
geopenbaard, en in het Boek, dat Hij voordien openbaarden. En wie Allaah, Zijn engelen, Zijn Boeken, Zijn
boodschappers en de laatste Dag verwerpt, is waarlijk ver afgedwaald.”
[An-nisaa: 136]
En Allaah zei:

ِ نﺖ ِﺑ َﻤﺎ ٓ �أ َنﺰ َل أٱ � ُ� ِﻣﻦ
ُ ﴿ ﻗُ ۡﻞ َءا َﻣ
﴾ ڪتَ ٰ� ٍﺐ
“Zeg: "Ik geloof in elk Boek dat Allaah heeft neergezonden.”
[As-schoeraa: 15]

En Allaah Zijn Woorden:

ﺐ ِﻓي ِﻪۛ ﻫُﺪً ى ِل ّﻠۡﻤﺘ ِﻘﲔ ٱٱ � ِ��ﻦ ﯾﺆ ِﻣنﻮن ﺑِٱٱﻟۡﻐَﯿ ِﺐ وﯾ ُ ِﻘﳰﻮن ٱٱﻟﺼﻠَﻮ َة و ِﻣﻤﺎ رز ۡﻗنـﻬُﻢ ﯾﻨ ِﻔ ُﻘ ٱ
َ ِ ﴿ اﻟ ٓ ٓﻢ َذ
ﻮن
ۛ َ ۡٲ� ٱٱﻟۡڪِتَ ٰ� ُﺐ َﻻ َرﯾ
َ ُﻮن َوٱ � ِ� َ�ﻦ ﯾ ُ ۡﺆ ِﻣن
َ ُ ۡ َٰ َ َ � َ ٰ � َ ُ َ ۡ َ ُ ۡ ُ َ َ � ُ
ِﺑﻤﺎ ٓ �أنﺰ َل اﻟَﯿ َﻚ وﻣﺎ ٓ �أنﺰ َل ِﻣﻦ ﻗَب ِ َ ٱ
﴾ ﻮن
ِ ََ ۡ ِ َ
َ ُ� َوﺑِأ ۡ �� ِﺧ َﺮ ِة ُ ۡﱒ ﯾُﻮ ِﻗن
ۡ
�
“Alif Laam Miem. Dit is een volmaakt Boek waaraan geen twijfel is, een leidraad voor de Godsvrezenden. Die in het
onwaarneembare geloven en het gebed onderhouden en die weldoen met hetgeen Wij hun hebben geschonken. En die
geloven in hetgeen aan jou is geopenbaard en in hetgeen voor jou is geopenbaard, en een standvastig vertrouwen
hebben in het hiernamaals.”
[Al baqarah: 1-4]

De neergezonde Boeken zijn de Woorden van Allaah:
We geloven dat deze Boeken de Woorden van Allaah zijn. Dus niet de woorden van iemand anders. We geloven ook dat
Allaah deze Woorden daadwerkelijk heeft uitgesproken 5 op de manier zoals Hij wil.

De categorieën van de openbaring:
De eerste categorie: Het horen van de openbaring achter een sluier (hijaab) zonder tussenpersoon. Zoals Allaah met
Moesa sprak zonder tussenpersoon. Allah heeft gezegd:

﴾ ﻮﳻ ِﻟ ِﻤﯿﻘَ ٰ� ِﺘﻨَﺎ َو َﳇ� َﻤ ُﻪ ۥ َرﺑ � ُﻪ
ٰ َ ﴿ َوﻟ َ �ﻤﺎ َ�ﺎ ٓ َء ُﻣ
5

Voetnoot vertaler: Maar hoe Allah spreekt, weten we niet. Zoals we hebben gezien bij het hoofdstuk “Tawheed Asmaa wa Sifaat”.
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“En toen Moesa op Onze vastgestelde tijd kwam en zijn Heer tot hem sprak.”
[Al a'raaf: 143]
En Allaah zei:

ٓ َ ﴿ ﻗَﺎ َل ﯾَ�ﻤ
﴾ ﻮﳻ ا ِ ّﱏ ٱٱ ۡﺻ َﻄ َﻔ ۡي ُﺘ َﻚ �َ َﲆ ٱٱﻟﻨ� ِﺎس ِ� ِﺮ َﺳ ٰ�ﻠَ ٰ� ِﱴ َو ِ� َ َﳫ ٰ� ِﻤﻰ
� ٰ ُٰ
“Allaah zei: "O Moesa, Ik heb u door Mijn boodschap en Mijn woord u boven de volkeren uitverkoren.”
[Al a'raaf: 144]
De tweede categorie: Hetgeen de boodschapper (van de engelen) hoort van Allaah, die vervolgens wordt opgedragen om
de openbaring te verkondigen aan de boodschapper (van de mens). Zoals Allaah heeft gezegd:

ِ ﴩ �أن �ُ َ ِﳫّ َﻤ ُﻪ أٱ � ُ� ا �ﻻ َو ۡﺣيًﺎ �أ ۡو ِﻣﻦ َو َرآى ِﺣ َ� ٍﺎب �أ ۡو �ُ ۡﺮ ِﺳ َﻞ َر ُﺳﻮ ًﻻ ﻓَ ُي
﴾ ﻮ� ِ� ۡذ ِﻧ ِﻪۦ َﻣﺎ �َﺸَ ﺎ ٓ ُۚء اﻧ � ُﻪ ۥ �َ ِ �ﲆ َﺣڪِ ٌﲓ
ٍ َ َ﴿ َو َﻣﺎ َﰷ َن ِﻟب
َ
�
�
�
�
“Het is voor een mens niet mogelijk dat Allaah tot hem zou spreken behalve door een ingeving of van achter een sluier
of door een boodschapper te zenden om op Zijn gebod te openbaren wat Hij wil. Voorwaar, Hij is de Verhevene, de
Alwijze.”
[As-shoeraa: 51]

Het geloof in de wetgeving van de Boeken:
Het geloof in de Boeken houdt in dat we in alle wetgevingen ervan geloven. We geloven dat de wetgevingen – die
gezonden zijn naar de volkeren – voor hen verplicht waren om te volgen en om daarmee te oordelen.

Het geloof dat alle Boeken waarheid zijn:
Voorwaar, deze Boeken bevatten enkel waarheid en er is daarin geen leugen te vinden.

De Boeken hieven elkaar op:
De eerste Boeken werden opgeheven door degenen die erna kwamen. Zoals sommige wetgevingen van de Thora werden
opgeheven door de Evangelie. Allaah zegt over 'Iesa – 'alihi salaam – :

﴾ ۚ﴿ َو ُﻣ َﺼ ِّﺪﻗًﺎ ِﻟ ّ َﻤﺎ ﺑ َ ۡ َﲔ ﯾَﺪَ �ى ِﻣ َﻦ أٱﻟﺘ� ۡﻮ َرﯨٰ ِﺔ َو ِ �� ِ� �ﻞ ﻟ َڪُﻢ ﺑ َ ۡﻌ َﺾ ٱٱ � ِ�ى ُﺣ ّ ِﺮ َم �َﻠَ ۡﯿڪ ُۡﻢ
“En als bevestiging van wat er voor mij is gekomen van de Taurah, opdat ik jullie een paar dingen wettig kan verklaren
die voor jullie verboden waren.”
[Aal 'imraan: 5]
En zoals de Quraan alle voorgaande hemelse Boeken te niet heeft gedaan, Allaah heeft gezegd:

﴾ ۖ﴿ ُﻣ َﺼ ِّﺪﻗًﺎ ِﻟ ّ َﻤﺎ ﺑ َ ۡ َﲔ ﯾَﺪَ ﯾۡ ِﻪ ِﻣ َﻦ ٱٱﻟۡڪِتَ ٰ� ِﺐ َو ُﻣ َﻬ ۡﯿ ِﻤﻨًﺎ �َﻠَ ۡﯿ ِﻪ
“Ter bevestiging van het Boek die eraan vooraf ging en ter bescherming.”
[Al maa'idah: 48]
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En Allaah zei:

﴾ ﴿ َو َﻣﺎ ﻫ َُﻮ ا �ﻻ ِذ ۡﻛ ٌﺮ ِل ّﻠۡ َﻌ ٰ�ﻠَ ِﻤ َﲔ
�
“Het (Boek) is niets anders dan een vermaning voor de werelden.”
[Al qalam: 52]
Het geloof in de Boeken van Allaah is verplicht met een algemeen geloof daar waar Hij heeft veralgemeniseerd en met een
specifiek geloof daar waar Hij heeft gespecificeerd.

De namen van de Boeken van Allaah:
Allaah heeft sommige namen van de Boeken vernoemd, zoals de Thora (Tawraah) dat is neergezonden naar Moesa, de
Evangelie (Indjiel) dat is neergezonden naar 'Iesa, de psalmen (Zaboer) dat is neergezonden naar Daawoed en de Quraan
dat is neergezonden naar Mohammed. Allaah noemde ook de geschriften van Ibrahiem en Moesa – 'alayhim adjma'ien assalaatoe wa salaam – . We geloven dus in deze boeken met deze specificatie.
Allaah heeft vele neergezonde Boeken algemeen vernoemd waarvan Hij de naam niet heeft vermeld. Dus we geloven in al
deze Boeken met een algemeen geloof. Zoals Allah heeft gezegd:

ِ نﺖ ِﺑ َﻤﺎ ٓ �أ َنﺰ َل أٱ � ُ� ِﻣﻦ
ُ ﴿ ﻗُ ۡﻞ َءا َﻣ
﴾ ڪتَ ٰ� ٍﺐ
“Zeg: "Ik geloof in elk Boek dat Allaah heeft neergezonden.”
[As-shoeraa: 15]

De Quraan is het laatste Boek:
De Nobele Quraan die is neergezonden naar onze profeet Mohammed – sallalaahoe 'alaihi wa sallam – is het laatste
hemelse boek. Er komt geen andere (hemelse) Boek na deze.

De Quraan heeft alle voorgaande Boeken te niet gedaan:
Het heeft dus alle voorgaande Boeken te niet gedaan, zowel voor de Djin als voor de mens. Allaah heeft gezegd:

﴾ ﴿ َو َﻣﺎ ﻫ َُﻮ ا �ﻻ ِذ ۡﻛ ٌﺮ ِل ّﻠۡ َﻌ ٰ�ﻠَ ِﻤ َﲔ
�
“Het (Boek) is niets anders dan een vermaning voor de werelden.”
[Al Qalam: 52]
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De Quraan is voldoende voor de mens:
De Quraan is voldoende voor wat de mens nodig heeft, zowel voor hun religie als voor hun werelds leven. Allaah heeft
gezegd:

ُ ﴿ أٱﻟۡ َﯿ ۡﻮ َم �أ ۡﳈَﻠۡ ُﺖ ﻟَ ُ ۡﲂ ِدﯾﻨَ ُ ۡﲂ َو �أﺗۡ َﻤ ۡﻤ ُﺖ �َﻠَ ۡﯿ ُ ۡﲂ ِﻧ ۡﻌ َﻤ ِﱴ َو َر ِﺿ
�َ � يﺖ ﻟَ ُ ُﲂ ٱٱ ۡﻻ ۡﺳﻠَ ٰ� َﻢ ِدﯾﻨًۚﺎ ﻓَ َﻤ ِﻦ ٱٱﺿۡ ُﻄ �ﺮ ِﰱ َﻣﺨۡ َﻤ َﺼ ٍﺔ �َ ۡ َﲑ ُﻣتَ َ�ﺎ ِﻧ ٍﻒ ِ ّﻻ ۡ ۬ ٍۙﰒ ﻓَﺎ �ن ٱٱ
� �
﴾ ﻏَ ُﻔ ٌﻮر �ر � ِﺣ ٌﲓ
“Vandaag heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt, Mijn gunst aan u voltooid en de Islam voor u als godsdienst
gekozen. Maar wie door honger wordt gedwongen zonder dat hij tot de zonde is geneigd, voorzeker, Allah is
Vergevensgezind, Genadevol.”
[Al maa'idah: 3]

De Quraan is een wonder:
Het is een wonder. En niemand is in staat om met iets gelijkaardig te komen. Allaah heeft gezegd:

ٱ
﴾ ُﻮن ِﺑ ِﻤﺜ ِ ِۡ�ۦ َوﻟ َ ۡﻮ َﰷ َن ﺑ َ ۡﻌﻀُ ﮩ ُۡﻢ ِﻟ َﺒ ۡﻌ ٍ۬ﺾ َﻇﻬ ًِﲑا
ٓ ٰ َ َ� ﴿ ﻗُﻞ ﻟ�ى ِﻦ أٱ ۡﺟتَ َﻤ َﻌ ِﺖ أٱ ۡﻻ ُ�ﺲ َوأٱﻟۡﺠِ �ﻦ
َ ﲆ �أن ﯾَأۡٔﺗُﻮ ْا ِﺑ ِﻤﺜ ِۡﻞ َﻫ ٰ� َﺬا أﻟۡ ُﻘ ۡﺮ َء ِان َﻻ ﯾَأۡٔﺗ
�
�
“Zeg: "Indien de mens en de djinn samenkomen om een gelijke van deze Quraan voort te brengen, zullen zij het
gelijke daarvan niet kunnen voortbrengen, ook al zouden zij elkaar daarin helpen.”
[Al israa: 88]

﴾ ﴿ �ﻻ َ ۡ� ِﺗ ۡﯿﮧِ اﻟۡ َﺒﺎ ِﻃ ُﻞ ِﻣ ۢۡﻦ ﺑ َ ۡ ِﲔ ﯾَﺪَ ﯾۡﮧِ َو َﻻ ِﻣ ۡﻦ َ�ﻠۡ ِﻔﮧٖ ؕ ﺗ ۡ َِﲋﯾۡ ٌﻞ ِّﻣ ۡﻦ َﺣ ِﮑ ۡ ٍﲓ َ ِﲪ ۡﯿ ٍﺪ
“Geen valsheid kan het beroeren, van voren noch van achteren. Het is een Openbaring van de Alwijze, de Geprezene.”
[Foessilat: 42]

De Quraan is beschermd:
Het is beschermd tegen een toevoeging of een vermindering. Allaah heeft gezegd:

ٱ
﴾ ﻮن
َ ﴿ ا�� َ ۡﳓ ُﻦ نَ �ﺰﻟۡﻨَﺎ ٱ ِّ� ۡﻛ َﺮ َوا�� َ ُ� ۥ ﻟ َ َﺤ ٰ� ِﻔ ُﻈ
�
�

“Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Koran) neergezonden en voorzeker Wij zullen deze beschermen.”
[Al hidjr: 9]

Het geloof in de boodschappers:
Het geloof in de boodschapper is met een vaste overtuiging dat Allaah naar elke gemeenschap een boodschapper heeft
gezonden. Zij nodigen hen (hun volk) uit naar het aanbidden van Allaah alleen met het ongeloof in al wat aanbeden wordt
naast Hem. En zij zijn allen oprecht, eerlijk, eerbiedwaardig, Godsvrezend en betrouwbaar. Zij zijn geleid en leiden
anderen. En zij hebben de gehele boodschap van Allaah verkondigd.
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Zo ook nam Allaah Ibrahiem en Mohammed – 'alaihimaa sallaatoe wa salaam – tot khaliel 6, Hij sprak met Moesa met een
werkelijke spraak en Hij verhief Idries tot een verheven plaats. Zo ook is 'Iesa een dienaar en boodschapper van Allah. Hij
is Zijn Woord 7 die Hij richtte tot Maryam en een (geschapen) ziel van Hem.

De posities van de boodschappers:
Allaah heeft sommige (boodschappers) bevoorrecht boven anderen en verhief de ene boodschapper boven de andere in
positie. Mohammed – sallal Allaahoe 'alaihi wa sallam – is de meester van de kinderen van Adam op de Dag des Oordeels,
zonder op te scheppen. 8

De overeenkomst in de uitnodiging van de boodschappers in de religieuze fundamenten:
Hun (de boodschappers) uitnodiging, van de eerste tot de laatste, kwamen overeen in de religieuze fundamenten. Dus in
Tawheed Al oeloehiyyah, Ar-roeboebiyyah en Asmaa was Sifaat. Allaah heeft gezegd:

ِ ّ ٰ َ﴿ ِا �ن ّ ِا� ۡ� َﻦ ِﻋ ۡﻨﺪ
﴾ ا� ۡ ِاﻻ ۡﺳ َﻼ ُم
“De godsdienst bij Allaah is de Islaam.”
Aal imraan: 19]

﴾ ﴪۡ� َﻦ
ِ ِ ٰ﴿ َو َﻣ ۡﻦ ﯾ � ۡبتَﻎ ِ �َ ۡ َﲑ ۡ ِاﻻ ۡﺳ َﻼ ِم ِدﯾۡﻨًﺎ ﻓَﻠَ ۡﻦ ﯾ � ۡﻘبَ َﻞ ِﻣ ۡنﮧُ ۚ َو ُہ َﻮ ِﰱ ۡ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ِﻣ َﻦ اﻟۡﺨ
“En wie een andere godsdienst dan de Islaam wenst: het zal niet van hen aanvaard worden en hij behoort in het
Hiernamaals tot de verliezers.”
[Aal imraan 85]
En Allaah zei over Noeh:

﴾ ﴿ َو ُا ِﻣ ۡﺮ ُت َا ۡن اَﮐُ ۡﻮ َن ِﻣ َﻦ اﻟۡ ُﻤ ۡﺴ ِﻠ ِﻤ ۡ َﲔ
“En mij is bevolen om te behoren tot de moslims.”
[Yoenes 72]
En over Moesa:

﴾ ﴿ ﯾٰﻘَ ۡﻮ ِم ِا ۡن ﮐُ ۡﻨ ُ ۡﱲ ٰا َﻣنۡ ُ ۡﱲ ِ� ٰ ّ ِ� ﻓَ َﻌﻠَ ۡﯿﮧِ ﺗ ََﻮ � ُﳇ ۤۡﻮا ِا ۡن ﮐُ ۡﻨ ُ ۡﱲ �ﻣ ۡﺴ ِﻠ ِﻤ ۡ َﲔ
“O mijn volk, als jullie in Allaah geloven, stelt dan jullie vertrouwen op Hem, indien jullie moslims zijn.”
[Yoenoes 84]
6
7

Voetnoot vertaler: Khaliel: De hoogste vorm van liefde. Zie: “Sharh 'Aqiedatoel waasitiyyah” van shaykh Ibn Al 'Oethaymien rahimahoellaah.

Voetnoot vertaler: “Zijn Woord”; Allaah heeft hem (‘Iesa) geschapen met Zijn Uitspraak “wees” en hij was. Hij wordt dus “Zijn Woord” genoemd omdat hij is
ontstaan door de Uitspraak van Allaah “wees”. Zie: “Mudhakkirat Ul-Hadieth An-Nabawi Fil-‘Aqiedahi wal-ittibaa’” van Shaykh Rabie’ - hadaahoellaah -.
8
Voetnoot vertaler: Ashaykh Al’Allaamah Mohammed Ibn ‘Abdel latief (één van de nakomelingen van Mohammed Ibn ‘Abdoelwahhaab) zei:
“ We geloven dat zijn (de profeet Mohammed) – sallal Allaahoe ‘alaihi wasallam – rang over het algemeen de hoogste de rang is vanonder de schepselen.”
Zie: Adoerar As-sinniyyah fie adjwibati an-nadiyyah (1/576)
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En Allaah heeft gezegd over Soelymaan, toen Bil Qies zei:

﴾ ﴗ َو َا ۡﺳﻠَ ۡﻤ ُﺖ َﻣ َﻊ ُﺳﻠَ ۡﯿ ٰﻤ َﻦ ِ ٰ ّ ِ� َر ِ ّب اﻟۡ ٰﻌﻠَ ِﻤ ۡ َﲔ
ۡ ِ ﴿ َر ِ ّب ِا ِ ّ ۡﱏ َﻇﻠَ ۡﻤ ُﺖ ﻧ َ ۡﻔ
“Mijn Heer, voorwaar, ik heb mijzelf onrecht aangedaan en ik geef mij met Soelaymaan over aan Allaah, de Heer van de
Werelden.”
[An-naml: 44]
En Hij heeft gezegd:

ﴍ َع ﻟَ ُ ۡﲂ ِ ّﻣ َﻦ ّ ِا� ۡ� ِﻦ َﻣﺎ َو ٰ ّﴅ ِﺑﮧٖ ﻧ ُۡﻮ ً�ﺎ �و � ِا� ۤۡی َا ۡو َﺣ ۡیﻨَ ۤﺎ ِاﻟ َ ۡﯿ َﮏ َو َﻣﺎ َو �ﺻ ۡﯿﻨَﺎ ِﺑﮧٖۤ ِا ۡ� ٰﺮہِ ۡ َﲓ َو ُﻣ ۡﻮ ٰﳻ َو ِ�یۡ ٰۤﴗ َا ۡن َا ِﻗ ۡی ُﻤﻮا ّ ِا� ۡ� َﻦ َو َﻻ
ََ ﴿
﴾ ﴩﮐِ ۡ َﲔ َﻣﺎ ﺗَﺪۡ ﻋ ُۡﻮ ُہ ۡﻢ ِاﻟ َ ۡﯿﮧِ ؕ َا ٰ ّ ُ� َ ۡﳚﺘَ ِ ۤۡﱮ ِاﻟَ ۡﯿﮧِ َﻣ ۡﻦ � �ﺸَ ﺎ ٓ ُء َو ﯾَﮩۡ ِﺪ ۤۡی ِاﻟ َ ۡﯿﮧِ َﻣ ۡﻦ ﯾ � ِﻨیۡ ُﺐ
ِ ۡ ﺗَﺘَ َﻔ �ﺮﻗُ ۡﻮا ِﻓ ۡیﮧِ ؕ ﮐَ ُ َﱪ �َ َﲆ اﻟۡ ُﻤ
“Hij schreef u dezelfde godsdienst voor, die Hij aan Noeh oplegden en die Wij bovendien aan u openbaren en die Wij
Ibrahiem, Moesa en 'Iesa oplegden: "Bevestigt deze godsdienst en weest er niet in verdeeld." Voor de afgodendienaren
is dat moeilijk waartoe u hen roept. Allaah kiest voor Zich wie Hij wil en leidt hem die zich (in berouw) tot Hem wendt”.
[Ash-soeraa: 13]

Aantal boodschappers en profeten:
Aantal boodschappers: 315
Aantal profeten: 124 000
Dit is overgeleverd op het gezag van Abie oemaamah en Abie Dhar van de profeet – sallal Allaahoe 'alaihi wa sallam – .

Verschil tussen een boodschapper en een profeet:
Het verschil is dat de profeet degene is die Allaah tot profeet maakte. En hij is profeet geworden doordat Allaah hem
daarover inlichtte. Als hij nu gestuurd wordt naar degenen die het bevel van Allaah tegengaan en hij de boodschap van
Allaah moet verkondigen, dan is hij een boodschapper.
Maar wat betreft degene die moet handelen naar de huidige wetgeving en niet wordt gestuurd naar iemand om hem de
boodschap van Allaah te verkondigen, dan is hij een profeet en geen boodschapper. Moedjaahid – rahimahoellah – zei:
“De profeet is enkel degene waarmee Allaah sprak en aan hem openbaarde. Hij wordt niet gezonden (om de boodschap te
verkondigen)”
Dit leid dus tot het feit: dat elke boodschapper een profeet is, maar niet elke profeet een boodschapper is.

Namen van de boodschappers en profeten:
Allaah heeft ons enkele van hen genoemd, zoals:
Adam, Noeh, Idries, Hoed, Saalih, Ibrahiem, Isma'iel, Ishaaq, Ya'qoeb, Yoesoef, Loet, Shoe'ayb, Yoenoes, Moesa, Haaroen,

15

Markez Dar Alhadieth
www.daralhadieth.be
Ilyaas, Zakariyya, Yahyaa, Al yasa', Dhiel kifl, Daawoed, Soelaymaan, Ayyoeb, Al Asbaat, 'Iesa en Mohammed – sallal Allaah
wasallam 'alaihim adjma'ien – 9. En Allaah verhaalde aan ons hun uitspraken en gebeurtenissen dat genoeg is als
voorbeeld en vermaning.

﴾ ا� ُﻣ ۡﻮ ٰﳻ �َ ۡ ِﳫ ۡﯿ ًﻤﺎ
ُ ّ ٰ ﴿ َو ُر ُﺳ ًﻼ ﻗَﺪۡ ﻗَ َﺼ ۡﺼ ٰﻨﮩ ُۡﻢ �َﻠ َ ۡﯿ َﮏ ِﻣ ۡﻦ ﻗَ ۡب ُﻞ َو ُر ُﺳ ًﻼ ﻟ � ۡﻢ ﻧ َ ۡﻘ ُﺼ ۡﺼﮩ ُۡﻢ �َﻠَ ۡﯿ َﮏ ؕ َو َﳇ� َﻢ
“En (Wij zonden) Boodschappers waarover Wij jou waarlijk reeds verhaald hebben en (Wij zonden) Boodschappers
waarover Wij jou niet verhaald hebben. En Allaah heeft tot Moesa echt gesproken.”
[An-nisaa: 164]
We geloven in hen met een specifiek geloof, daar waar Allaah heeft gespecificeerd en we geloven met een algemeen
geloof, daar waar Allaah heeft veralgemeniseerd.

Boodschappers en profeten zijn mensen die Allaah heeft geëerd met de profeetschap en de boodschap:
We geloven dat alle boodschappers en profeten mensen en geschapen zijn. Ze hebben in niets een aandeel van de zaken
van Ar-roeboebiyyah. Allaah heeft gezegd:

ُٖۤﴩ ۡک ِﺑ ِﻌ َﺒﺎ َد ِة َ ِرﺑ ّﮧ
ِ ۡ � ﴩ ِ ّﻣثۡﻠُ ُ ۡﲂ ﯾ ُ ۡﻮ ٰۤ� ِا َ �ﱃ َاﻧ � َﻤ ۤﺎ ِا ٰﻟـﮩ ُ ُۡﲂ ِا ٰﻟﮧٌ �وا ِ� ٌﺪ ۚ ﻓَ َﻤ ۡﻦ َﰷ َن �َ ۡﺮ ُﺟ ۡﻮا ِﻟﻘَﺎ ٓ َء َ ِرﺑ ّﮧٖ ﻓَﻠۡ َﯿ ۡﻌ َﻤ ۡﻞ َ َﲻ ًﻼ َﺻﺎ ِﻟ ً�ﺎ �و َﻻ
ٌ َ َ � َ�﴿ ﻗُ ۡﻞ ِاﻧ � َﻤ ۤﺎ َا
﴾ َا َ�ﺪً ا
“Zeg: "Voorwaar, ik ben slechts een mens als jullie. Aan mij wordt geopenbaard dat jullie (ware) god één God is. Wie
daarom de ontmoeting met zijn Heer verwacht: laat hem goede daden verrichten en laat hem bij de aanbidding van zijn
Heer niet één deelgenoot toekennen."
[Al kahf: 110]

ا� ﯾ َ ُﻤ �ﻦ �َ ٰﲆ َﻣ ۡﻦ � �ﺸَ ﺎ ٓ ُء ِﻣ ۡﻦ ِﻋ َﺒﺎ ِدەٖ ؕ َو َﻣﺎ َﰷ َن ﻟَﻨَ ۤﺎ َا ۡن �� ۡ ِﺗ َﯿ ُ ۡﲂ � ُِﺴﻠۡ ٰﻄ ٍﻦ ِا �ﻻ ِ ِ� ۡذ ِن
َ ّ ٰ ﴩ ِ ّﻣثۡﻠُ ُ ۡﲂ َو ٰﻟ ِﮑ �ﻦ
ٌ َ َ � ﴿ ﻗَﺎﻟ َ ۡﺖ ﻟَﮩ ُۡﻢ ُر ُﺳﻠُﮩ ُۡﻢ ِا ۡن � ۡﳓ ُﻦ ِا �ﻻ
ِ ّ ٰ ا� ؕ َو �َ َﲆ
ِ ّٰ
﴾ ﰻ اﻟۡ ُﻤ ۡﺆ ِﻣنُ ۡﻮ َن
ِ � ا� ﻓَﻠۡ َﯿﺘَ َﻮ
“Hun Boodschappers zeiden tot hen: "Wij zijn slechts mensen als jullie, maar Allaah geeft Zijn gunsten aan wie Hij wil
van Zijn dienaren. En het is niet aan ons om jullie een bewijs te brengen, tenzij met verlof van Allaah. En laten de
gelovigen daarom hun vertrouwen stellen op Allaah.”
[Ibrahiem: 11]

� ﴿ َو َﻣ ۤﺎ َا ۡر َﺳﻠۡﻨَﺎ ﻗَ ۡبﻠَ َﮏ ِﻣ َﻦ اﻟۡ ُﻤ ۡﺮ َﺳ ِﻠ ۡ َﲔ ِا � ۤﻻ ِاﻧ�ﮩ ُۡﻢ ﻟ َ َﯿﺎۡ ُ ُﳇ ۡﻮ َن
اﻟﻄ َﻌﺎ َم َو ﯾ َ ۡﻤ ُﺸ ۡﻮ َن ِﰱ ۡ َاﻻ ۡﺳ َﻮ ِاق ؕ َو َﺟ َﻌﻠۡﻨَﺎ ﺑ َ ۡﻌﻀَ ُ ۡﲂ ِﻟ َﺒ ۡﻌ ٍﺾ ِﻓ ۡتﻨَ ًۃ ؕ َاﺗ َۡﺼ ِ ُﱪ ۡو َن ۚ َو
﴾ َﰷ َن َر� � َﮏ ﺑ َ ِﺼ ۡ ًﲑا
“En Wij zonden geen Boodschappers vóór jou, of zij aten voedsel en zij gingen op de markten rond. En Wij hebben
sommigen van jullie tot een beproeving voor anderen gemaakt: zullen jullie geduld hebben? En jouw Heer is Alziende.”
[Al foerqaan: 20]
9

Voetnoot vertaler: Men moet zich van bewustzijn dat er over een aantal personen meningsverschil bestaat tussen de geleerden. Waarbij de ene persoon wordt
gezien als een profeet en bij de andere gezien wordt als een vroom persoon (bv. Khidr, dhoel qar-nayn, …). Voor meer info over de verhalen van de profeten en
de verschillen over hen, raad ik je het boek aan (Sahieh) Qasasoel Anbiyaa van Ibn Kathier rahimahoellaah (met tahqieq van Saliem Al Hilaalie).
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ِ ّ ٰ ﴿ ﻗُ ۡﻞ � ۤﻻ َاﻗُ ۡﻮ ُل ﻟَ ُ ۡﲂ ِﻋ ۡﻨ ِﺪ ۡی ﺧ ََﺰا ٓ�ِ ُﻦ
ا� َو َ ۤﻻ َا ۡ� َ ُﲅ اﻟۡﻐَ ۡﯿ َﺐ َو َ ۤﻻ َاﻗُ ۡﻮ ُل ﻟَ ُ ۡﲂ ِا ِ ّ ۡﱏ َﻣﻠَ ٌﮏ ۚ ِا ۡن َاﺗ � ِﺒ ُﻊ ِا �ﻻ َﻣﺎ ﯾ ُ ۡﻮ ٰۤ� ِا َ �ﱃ ؕ ﻗُ ۡﻞ ﮨ َ ۡﻞ � َ ۡﺴ�ﺘَ ِﻮی
﴾ ۡ َاﻻ ۡ ٰﲻﯽ َو اﻟۡ َﺒ ِﺼ ۡ ُﲑ ؕ َاﻓ َ َﻼ ﺗَ َﺘ َﻔ �ﮑ ُﺮ ۡو َن
“Zeg: "Ik zeg jullie niet dat de schatten van Allaah bij mij zijn en niet dat ik het verborgene ken, en ik zeg jullie niet dat ik
een Engel ben: ik volg slechts wat aan mij geopenbaard wordt." Zeg: "Zijn de blinden en de zienden gelijk? Denken jullie
dan niet na?"
[Al an'aam: 50]

َ�اﻟﺴ ۡ ٓﻮ ُء ۚ ِا ۡن َا
ُ ّ ٰ ﴐا ِا �ﻻ َﻣﺎ َﺷﺎ ٓ َء
� َ ﴗ ﻧ َ ۡﻔ ًﻌﺎ �و َﻻ
ۡ ِ ﴿ ﻗُ ۡﻞ � ۤﻻ َا ۡﻣ ِﻠ ُﮏ ِﻟﻨَ ۡﻔ
� ا� ؕ َو ﻟ َ ۡﻮ ﮐُ ۡﻨ ُﺖ َا ۡ� َ ُﲅ اﻟۡﻐَ ۡﯿ َﺐ َﻻ ۡﺳ� َﺘ ۡﮑ َ ۡﱶ ُت ِﻣ َﻦ اﻟۡ� ۡ ۚ َِﲑ َو َﻣﺎ َﻣ �ﺴ� ِ َﲎ
﴾ ِا �ﻻ ﻧ َ ِﺬ ۡ� ٌﺮ �و � َ ِﺸ ۡ ٌﲑ ِﻟ ّﻘَ ۡﻮ ٍم ﯾ � ۡﺆ ِﻣنُ ۡﻮ َن
“Zeg: "Ik heb geen macht om voor mijzelf iets van nut te verwerven of schade af te wenden, behalve wat Allaah wil. En
als ik het onwaarneembare kende, dan zou ik het goede vermeerderd hebben en zou het kwade mij niet hebben
getroffen. Ik ben niets dan een waarschuwer en een verkondiger van verheugende tijdingen voor een gelovig volk.”
[Al a'raaf: 188]

De boodschappers en profeten zijn dienaren van Allaah:
We geloven dat zij dienaren van de dienaren 10 van Allaah zijn, die door Allaah geëerd zijn met de boodschap. Hij heeft hen
beschreven als de hoogste in rang en de meest prijzenswaardige dienaren van Hem.

Onze profeet Mohammed – sallal Allaahoe 'alaihi wasallam – is de laatste van de profeten:
We geloven dat Allaah de boodschap heeft beëindigd met de boodschap van Mohammed – sallal Allaahoe 'alaihi wa
sallam – . Hij is gezonden naar de Thaqalayn (i.e. mens en djin). Zoals Allaah heeft gezegd:

ِ ّ ٰ ﴿ ﻗُ ۡﻞ ٰۤ َ�ﯾ�ﮩَﺎ اﻟﻨ� ُﺎس ِا ِ ّ ۡﱏ َر ُﺳ ۡﻮ ُل
﴾ ا� ِاﻟ َ ۡﯿ ُ ۡﲂ َ ِﲨ ۡﯿ َﻌۨﺎ
“Zeg: "O mensen, voorwaar, ik ben de boodschapper van Allaah voor jullie allen.”
[Al a'raaf: 158]

﴾ ﴿ َو َﻣ ۤﺎ َا ۡر َﺳﻠۡ ٰﻨ َﮏ ِا �ﻻ َر ۡ َﲪ ًۃ ِل ّﻠۡ ٰﻌﻠَ ِﻤ ۡ َﲔ
“En Wij hebben jou (O Mohammed) slechts gezonden als een barmhartigheid voor de werelden.”
[Al anbiyyaa: 107]

10

Voetnoot vertaler: Dienaar (‘abd) kan gebruikt worden op 2 manieren:
•
Moedhalal: Totaal onderworpen aan Allaah; Dit is de gehele schepping
•
Moettadhaalil: Degene die nederig is en uit eigen wil aanbidt en houdt van Allaah. Dit is een specifieke benaming van de gelovigen.
Zie: 200 Vragen en antwoorden van Shaykh Haafidh Al Hakamie.
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﴾ ﴿ َو َﻣ ۤﺎ َا ۡر َﺳﻠۡ ٰﻨ َﮏ ِا �ﻻ َﰷٓﻓ � ًۃ ِل ّﻠﻨ� ِﺎس � َ ِﺸ ۡ ًﲑا �و ﻧ َ ِﺬ ۡ� ًﺮا �و ٰﻟ ِﮑ �ﻦ اَ ۡﮐ َ َﱶ اﻟﻨ� ِﺎس َﻻ ﯾ َ ۡﻌﻠَ ُﻤ ۡﻮ َن
“En Wij hebben u slechts gezonden als een brenger van blijde tijdingen en een waarschuwer voor de gehele mensheid;
maar de meeste mensen begrijpen het niet.”
[Saba': 28]
Allaah heeft ons ingelicht dat hij de eed afnam met de profeten; Dat als zij de tijd van onze profeet Mohammed – sallal
Allaahoe 'alaihi wa sallam – zouden halen, zij hem zouden volgen. Dit is een duidelijk bewijs dat zijn – sallal Allaahoe 'alaihi
wasallam – boodschap, de laatste boodschap is. En met deze boodschap heeft hij alle voorgaande boodschappen te niet
gedaan. Zoals Allaah heeft gezegd:

ﴫ�ﮧٗ ؕ ﻗَﺎ َل َء َا ۡﻗ َﺮ ۡر ُ ۡﰎ
ا� ِﻣ ۡیﺜ ََﺎق اﻟﻨ�ﺒ ٖ ّ َِﲔ ﻟ َ َﻤ ۤﺎ ٰاﺗَیۡ ُت ُ ۡﲂ ِ ّﻣ ۡﻦ ﮐِ ٰﺘ ٍﺐ �و ِﺣ ۡﳬَ ٍۃ ُ �ﰒ َ�ﺎ ٓ َء ُ ۡﰼ َر ُﺳ ۡﻮ ٌل �ﻣ َﺼ ِّﺪ ٌق ِﻟ ّ َﻤﺎ َﻣ َﻌ ُ ۡﲂ ﻟ َ ُﺘ ۡﺆ ِﻣ ُ �ﲍ ِﺑﮧٖ َو ﻟ َ َﺘ ۡﻨ ُ ُ ﻧ
ُ ّ ٰ ﴿ َو ِا ۡذ َا َ� َﺬ
ّ ٰ ﴏ ۡی ؕ ﻗَﺎﻟُ ۤۡﻮا َا ۡﻗ َﺮ ۡر�َ ؕ ﻗَﺎ َل ﻓَ ۡﺎﺷﮩَﺪُ ۡوا َو َا�َ َﻣ َﻌ ُ ۡﲂ ِّﻣ َﻦ
﴾ اﻟﺸﮩِ ِﺪ ۡ� َﻦ ﻓَ َﻤ ۡﻦ ﺗ ََﻮ ٰ ّﱃ ﺑ َ ۡﻌﺪَ ٰذ ِﻟ َﮏ ﻓَ ُﺎوﻟٰ ٓ ِﺌ َﮏ ُہ ُﻢ اﻟۡ ٰﻔ ِﺴ ُﻘ ۡﻮ َن
ِ ۡ َو َا� َۡﺬ ُ ۡﰎ �َ ٰﲆ ٰذ ِﻟ ُ ۡﲂ ِا
“En (gedenkt) toen Allaah een overeenkomst aanging met de Profeten (en zei): "Wat ik jullie ook gegeven heb van het
Schrift en de Wijsheid; en er komt daarna een Boodschapper tot jullie ter bevestiging van wat bij jullie is: jullie zullen
zeker in hem geloven en hem zeker helpen". (Allaah) zei: "Erkennen jullie dit en aanvaarden jullie Mijn verbond"? Zij
zeiden: "Wij erkennen het". Hij (Allaah) zei: "Getuigt dan en Ik behoor met jullie tot degenen die getuigen". En die zich
daarna afwenden: dat zijn degenen die zware zonden begaan.”
[Aal 'imraan: 81-82]

De boodschappers kondigde onze profeet aan:
De boodschappers kondigde de boodschap van Mohammed – sallal Allaahoe 'alaihi wa sallam – aan. Allaah heeft gezegd:

ِ ّ ٰ ﴎا ٓ ِءﯾۡ َﻞ ِا ِ ّ ۡﱏ َر ُﺳ ۡﻮ ُل
ﴩا ِ� َﺮ ُﺳ ۡﻮلٍ � ۡ� ِ ۡﰏ ِﻣ ۢۡﻦ
� ّ ِ َا� ِاﻟَ ۡﯿ ُ ۡﲂ �ﻣ َﺼ ِّﺪﻗًﺎ ِﻟ ّ َﻤﺎ ﺑ َ ۡ َﲔ ﯾ َﺪَ �ی ِﻣ َﻦ اﻟﺘ� ۡﻮ ٰرﯨ ِۃ َو ُﻣب
َ ۡ ﴿ َو ِا ۡذ ﻗَﺎ َل ِ� ۡی َﴗ ۡا� ُﻦ َﻣ ۡﺮ َ َﱘ ﯾٰبَ ِ ۤۡﲎ ِا
﴾ اﲰ ۤﮧٗ َا ۡﲪَﺪُ ؕ ﻓَﻠَ �ﻤﺎ َ�ﺎ ٓ َء ُہ ۡﻢ ِ�ﻟۡ َﺒ ِ ّﯿنٰ ِﺖ ﻗَﺎﻟُ ۡﻮا ﮨٰ َﺬا ِﲮ ٌۡﺮ �ﻣب ۡ ٌِﲔ
ُ ۡ ﺑ َ ۡﻌ ِﺪی
“En toen 'Iesa, zoon van Maryam, zei: "O kinderen van Israël, Ik ben Allaah's boodschapper voor u, datgene bevestigend
wat vóór mij in de Thora was, en een blijde tijding gevende van een boodschapper die na mij komen zal, zijn naam zal
Ahmad zijn." En als hij tot hen komen zal met duidelijke bewijzen zullen zij zeggen: "Dit is louter bedrog.”
[Assaf: 6]

� ُ ﴿ َو ا ۡﮐ ُﺘ ۡﺐ ﻟَﻨَﺎ ِ ۡﰱ ﮨٰ ِﺬ ِە ا�� ﻧۡ َﯿﺎ َﺣ َﺴ�ﻨَ ًۃ �و ِﰱ ۡ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ِا�� ﮨُﺪۡ �َ ۤ ِاﻟ َ ۡﯿ َﮏ ؕ ﻗَﺎ َل �َ َﺬ ِ ۤۡاﰉ ُا ِﺻیۡ ُﺐ ِﺑﮧٖ َﻣ ۡﻦ َا َﺷﺎ ٓ ُء ۚ َو َر ۡ َﲪ ِ ۡﱴ َو ِﺳ َﻌ ۡﺖ
ؕ ﳽ ٍء
َۡ ﰻ
ﻓَ َﺴﺎَ ۡﮐ ُﺘ ُﺒﮩَﺎ ِل � ِ� ۡ� َﻦ ﯾَﺘ� ُﻘ ۡﻮ َن َو ﯾ ُ ۡﺆﺗ ُۡﻮ َن �اﻟﺰ ٰﮐﻮ َة َو � ِا� ۡ� َﻦ ُہ ۡﻢ ِ ٰ�ﯾٰ ِتنَﺎ ﯾ ُ ۡﺆ ِﻣنُ ۡﻮ َن َا � ِ� ۡ� َﻦ ﯾَت � ِب ُﻌ ۡﻮ َن �اﻟﺮ ُﺳ ۡﻮ َل اﻟﻨ� ِ �ﱮ ۡ ُاﻻ ِ ّﻣ �ﯽ � ِا� ۡی َﳚِﺪُ ۡوﻧَﮧٗ َﻣ ۡﮑ ُت ۡﻮ ً� ِﻋ ۡﻨﺪَ ُہ ۡﻢ
﴾ ِﰱ اﻟﺘ� ۡﻮ ٰرﯨ ِۃ َو ۡ ِاﻻ ۡ ِﳒ ۡﯿ ِﻞ
“En schrijf ons in deze wereld het goede voor en (ook) in het Hiernamaals. Voorwaar, wij wenden ons in berouw tot U."
Hij (Allaah) zei: "Met Mijn bestraffing tref Ik wie Ik wil en Mijn Barmhartigheid omvat alle dingen. Ik zal haar
voorschrijven aan degenen die (Mij) vrezen, die de zakaat geven en die in Mijn Tekenen geloven." (Zij zijn) degenen die
de Boodschapper van Allaah volgen, de ongeletterde Profeet waarover bij hen, in de Taurat en in de Indjil, geschreven
is.”
[Al a'raaf: 156-157]
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In sahieh Moeslim, op het gezag van Aboe Hoerayrah – radiyaallaahoe 'anhoe – , dat de profeet – sallal Allaahoe 'alaihi wa
sallam – zei:
"Bij degene in Wiens Hand de ziel van Mohammed is, er is niemand in deze Oemmah, jood of christen, die van mij hoort
en vervolgens overlijdt zonder te geloven in dat waarmee ik ben gezonden, of hij zal één van de mensen van de Hel
zijn."

Wie de boodschap van van Mohammed – sallal Allaahoe 'alaihi wa sallam – verwerpt, heeft ongeloof
gepleegd:
Wie de boodschap van Mohammed sallal Allaahoe 'alaihi wa sallam – die gericht is aan alle mensen – verwerpt, die is
ongelovig aan alle boodschappers. Zelfs in de boodschappers waar hij beweert in te geloven en die hij beweert te volgen.
Allaah heeft gezegd:

﴾ ﴿ ﮐَ �ﺬﺑ َ ۡﺖ ﻗَ ۡﻮ ُم ﻧ ُۡﻮحِۣ اﻟۡ ُﻤ ۡﺮ َﺳ ِﻠ ۡ َﲔ
“Het volk van Noeh verwierpen de Boodschappers.”
[Ash-soe'araa: 105]
Zij werden ongelovig in alle boodschappers terwijl er geen boodschapper is gezonden voor Noeh.

Wie het profeetschap beweerd na Mohammed – sallal Allaahoe 'alaihi wa sallam – heeft ongeloof
gepleegd:
We geloven dat er geen profeet is na Mohammed – sallal Allaahoe 'alaihi wa sallam –. Wie dus het profeetschap beweert
na hem, heeft ongeloof gepleegd. Allaah heeft gezegd:

ِ ّ ٰ ﴿ َو ٰﻟ ِﮑ ۡﻦ �ر ُﺳ ۡﻮ َل
﴾ َﺎﰎ اﻟﻨ�ﺒ ٖ ّ َِﲔ
َ َ � ا� َو
“Maar hij is de Boodschapper van Allaah en de laatste van de Profeten.”
[Al Ahzaab: 40]
En in sahieh Moeslim, op het gezag van Abie Hoerayrah – radiyaallaahoe 'anhoe – dat de profeet – sallal Allaahoe 'alaihi wa
sallam – zei:
“Ik ben bevoorrecht op (de rest van) de profeten met (de volgende) zes zaken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
11

Ik heb Djawaami’ul Kalim gekregen 11;
ik ben geholpen door angst (die Allah in de harten van de vijand inboezemt);
De oorlogsbuit is aan mij toegestaan;
De grond dient voor mij als gebedsplaats en reinigingsmiddel;
Ik ben naar de gehele schepping gezonden;
Het profeetschap is met mij afgesloten;”

Voetnoot vertaler: D.w.z. dat de profeet – sallal Allaahoe 'alaihi wa sallam – aan de hand van weinig woorden heel veel kon zeggen.
Zie: “sharh 40 nawawie” van shaykh fawzaan; De 1ste hadieth.
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Wie de boodschap van één van de profeten of boodschappers verwerpt, heeft ongeloof gepleegd:
Wie dus de boodschap van één van de profeten of boodschapper verwerpt, heeft ongeloof gepleegd met idjmaa'.
Allaah heeft gezegd:

ِ ّ ٰ ﴿ ِا �ن � ِا� ۡ� َﻦ �َ ۡﮑ ُﻔ ُﺮ ۡو َن ِ� ٰ ّ ِ� َو ُر ُﺳ ِﻠﮧٖ َو �ُ ِﺮﯾۡﺪُ ۡو َن َا ۡن ﯾ � َﻔ ّ ِﺮﻗُ ۡﻮا ﺑ َ ۡ َﲔ
ا� َو ُر ُﺳ ِﻠﮧٖ َو ﯾ َ ُﻘ ۡﻮﻟُ ۡﻮ َن ﻧ ُۡﺆ ِﻣ ُﻦ ِﺑ َﺒ ۡﻌ ٍﺾ �و نَ ۡﮑ ُﻔ ُﺮ ِﺑ َﺒ ۡﻌ ٍﺾ ۙ �و �ُ ِﺮﯾۡﺪُ ۡو َن َا ۡن
ﯾ�ﺘ� ِ� ُﺬ ۡوا ﺑ َ ۡ َﲔ ٰذ ِﻟ َﮏ َﺳ ِب ۡی ًﻼ ُاو ٰﻟٓﺌِ َﮏ ُہ ُﻢ ۡاﻟ ٰﮑ ِﻔ ُﺮ ۡو َن َﺣﻘ�ﺎ ۚ َو َا ۡﻋﺘَﺪۡ �َ ِل ۡﻠ ٰﮑ ِﻔ ِﺮۡ� َﻦ �َ َﺬ ًا� �ﻣﮩِ ۡﯿﻨًﺎ َو � ِا� ۡ� َﻦ ٰا َﻣنُ ۡﻮا ِ� ٰ ّ ِ� َو ُر ُﺳ ِﻠﮧٖ َو ﻟ َ ۡﻢ ﯾُﻔَ ّ ِﺮﻗُ ۡﻮا ﺑ َ ۡ َﲔ
﴾ ا� ﻏَ ُﻔ ۡﻮ ًرا �ر ِﺣ ۡی ًﻤﺎ
ُ ّ ٰ َا َ� ٍﺪ ِ ّﻣنۡﮩ ُۡﻢ ُاوﻟٰ ٓ ِﺌ َﮏ َﺳ ۡﻮ َف ﯾُ ۡﺆ ِﺗ ۡﯿﮩ ِۡﻢ ُا ُﺟ ۡﻮ َر ُہ ۡﻢ ؕ َو َﰷ َن
“Voorwaar, degenen die niet in Allaah geloven en Zijn Boodschapper: zij willen onderscheid maken (in het geloven)
tussen Allaah en Zijn Boodschappers, en zeggen: "Wij geloven in sommigen en verwerpen anderen," En zij willen
daartussen een weg vinden. Zij zijn degenen die waarlijk de ongelovigen zijn: en Wij hebben voor de ongelovigen een
vernederende bestraffing voorbereid. En degenen die in Allaah en Zijn Boodschappers geloven en geen onderscheid
maken tussen één van hen: dat zijn degenen aan wie Hij hun beloningen zal geven. En Allaah is Vergevensgezind, Meest
Barmhartig.”
[An-nisaa: 150-152]

Het geloof in de Laatste Dag:
Het geloof in de Laatste Dag is het geloof in de Dag der Opstanding en alle zaken die daarin zullen plaatsvinden. Dat is de
overtuiging van Ahloesoennah. Zoals Allaah heeft gezegd:

﴾ ﴿ َو ِ� ۡ ٰﻻ ِﺧ َﺮ ِة ُہ ۡﻢ ﯾ ُ ۡﻮ ِﻗنُ ۡﻮ َن
“En van het hiernamaals zijn zij vast overtuigd.”
[Al baqarah: 4]

ِ ّ ٰ ﴿ َا ٰ ّ ُ� َ ۤﻻ ِا ٰﻟﮧَ ِا �ﻻ ُہ َﻮ ؕ ﻟ َ َﯿ ۡﺠ َﻤ َﻌﻨ� ُ ۡﲂ ِا ٰﱃ ﯾ َ ۡﻮ ِم اﻟۡ ِﻘ ٰی َﻤ ِۃ َﻻ َرﯾۡ َﺐ ِﻓ ۡیﮧِ ؕ َو َﻣ ۡﻦ َا ۡﺻﺪَ ُق ِﻣ َﻦ
﴾ ا� َ� ِﺪﯾۡﺜًﺎ
“Allaah, er is geen ware god dan Hij! Hij zal jullie bijeen brengen op de Dag van de Opstanding, waaraan geen twijfel is.
En wiens woorden zijn oprechter dan die van Allah?”
[An-nisaa: 87]

﴾ اﻟﺼ ۡﻔ َﺢ اﻟۡ َﺠ ِﻤ ۡﯿ َﻞ
� اﻟﺴﺎ َﻋ َۃ َ �ﻻ ِﺗ َﯿ ٌۃ ﻓَ ۡﺎﺻ َﻔ ِﺢ
� ﴿ َو ِا �ن
“En voorwaar, het Uur zal zeker komen, geeft daarom een passende kwijtschelding.”
[Al hidjr: 85]

20

Markez Dar Alhadieth
www.daralhadieth.be
De Opstanding:
Daartoe behoort;
1) Het geloof in de Opstanding en dat is het opwekken van de doden. Allaah heeft gezegd:

﴾ ا� ؕ ُ �ﰒ ﻧ ُ ِﻔﺦَ ِﻓ ۡیﮧِ ُاﺧ ٰۡﺮی ﻓَ ِﺎ َذا ُہ ۡﻢ ِﻗ َیﺎ ٌم ﯾ � ۡﻨ ُﻈ ُﺮ ۡو َن
ُ ّ ٰ اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو َﻣ ۡﻦ ِﰱ ۡ َاﻻ ۡر ِض ِا �ﻻ َﻣ ۡﻦ َﺷﺎ ٓ َء
� ﴿ َو ﻧ ُ ِﻔﺦَ ِﰱ
� اﻟﺼ ۡﻮ ِر ﻓَ َﺼ ِﻌ َﻖ َﻣ ۡﻦ ِﰱ
“En de bazuin zal worden geblazen en allen die in de hemelen en op aarde zijn, zullen bezwijmen, behalve degenen die
Allaah wil. Dan zal er nogmaals worden geblazen en ziet! Zij zullen staande herrijzen en wachten.”
[Az-zoemar: 68]

﴾ ﴿ َ َ� ﺑَﺪَ ۡا�َ ۤ َا �و َل َ�ﻠۡ ٍﻖ ﻧ � ِﻌ ۡﯿﺪُ ٗە ؕ َو ۡ�ﺪً ا �َﻠَ ۡﯿﻨَﺎ ؕ ِا�� ﮐُﻨ�ﺎ ٰﻓ ِﻌ ِﻠ ۡ َﲔ
“Zoals Wij de eerste schepping begonnen zullen Wij haar herhalen, als een belofte die Wij op Ons namen. Voorwaar, Wij
zullen het doen.”
[Al anbiyaa: 104]

De boeken van de daden:
2) Het geloof in de boeken van de daden. Het zal worden gegeven aan de rechterkant of van achter de rug, aan de
linkerkant. Allaah heeft gezegd:

﴿ ﻓَ َﺎ �ﻣﺎ َﻣ ۡﻦ ُا ۡو ِ َﰏ ﮐِ ٰﺘ َﺒﮧٗ ِﺑ َﯿ ِﻤ ۡﯿ ِﻨﮧٖ ۙ ﻓَ َی ُﻘ ۡﻮ ُل ﮨَﺎ ٓ ُؤ ُم ا ۡﻗ َﺮ ُء ۡوا ﮐِ ٰﺘ ِب َیﮧۡ ِا ِ ّ ۡﱏ َﻇﻨَن ۡ ُﺖ َا ِ ّ ۡﱏ ُﻣ ٰﻠ ٍﻖ ِﺣ َﺴﺎ ِﺑ َﯿﮧۡ ﻓَﮩ َُﻮ ِ ۡﰱ ِ�یۡﺸَ ٍۃ �ر ِاﺿ َﯿ ٍۃ ِ ۡﰱ َﺟن � ٍۃ �َﺎ ِﻟ َﯿ ٍۃ ﻗُ ُﻄ ۡﻮﻓُﮩَﺎ
اﴍﺑ ُ ۡﻮا َہ ِﻨ ۡیٓ�ﺌ�ﺎ ِﺑ َﻤ ۤﺎ َا ۡﺳﻠَ ۡﻔ ُ ۡﱲ ِﰱ ۡ َاﻻ �� ِم اﻟۡ�َﺎ ِﻟ َﯿ ِۃ َو َا �ﻣﺎ َﻣ ۡﻦ ُا ۡو ِ َﰏ ﮐِ ٰﺘ َﺒﮧٗ � ِِﺸ َﻤﺎ ِﻟﮧٖ ﻓَ َی ُﻘ ۡﻮ ُل ﯾٰﻠَ ۡﯿت َ ِ ۡﲎ ﻟ َ ۡﻢ ُا ۡو َت ﮐِ ٰﺘ ِب َیﮧۡ َو ﻟ َ ۡﻢ َاد ِۡر َﻣﺎ
َ ۡ َدا ِﻧ َﯿ ٌۃ ُ ُﳇ ۡﻮا َو
ِﺣ َﺴﺎ ِﺑ َﯿﮧۡ ﯾٰﻠَ ۡﯿ َﺘﮩَﺎ َﰷﻧ َِﺖ اﻟۡﻘَ ِﺎﺿ َﯿ َۃ َﻣ ۤﺎ َا ۡﻏ ٰﲎ َﻋ ِ ّ ۡﲎ َﻣﺎ ِﻟ َﯿﮧۡ ﮨَﻠَ َﮏ َﻋ ِ ّ ۡﲎ ُﺳﻠۡ ٰﻄ ِﻨ َﯿﮧۡ � ُُﺬ ۡو ُە ﻓَ ُﻐﻠ � ۡﻮ ُە ُ �ﰒ اﻟۡ َﺠ ِﺤ ۡ َﲓ َﺻﻠ � ۡﻮ ُە ُ �ﰒ ِ ۡﰱ ِﺳﻠۡ ِﺴﻠَ ٍۃ َذ ۡر ُﻋﮩَﺎ َﺳ� ۡﺒ ُﻌ ۡﻮ َن
ِذ َرا�ًﺎ ﻓَ ۡﺎﺳﻠُ ُﮑ ۡﻮ ُە ِاﻧ�ﮧٗ َﰷ َن َﻻ ﯾ ُ ۡﺆ ِﻣ ُﻦ ِ� ٰ ّ ِ� اﻟۡ َﻌ ِﻈ ۡ ِﲓ َو َﻻ َ ُﳛ �ﺾ �َ ٰﲆ َﻃ َﻌﺎ ِم اﻟۡ ِﻤ ۡﺴ ِﮑ ۡ ِﲔ ﻓَﻠَیۡ َﺲ ﻟ َﮧُ اﻟۡ َﯿ ۡﻮ َم ﮨٰﮩُﻨَﺎ َ ِﲪ ۡ ٌﲓ �و َﻻ َﻃ َﻌﺎ ٌم ِا �ﻻ ِﻣ ۡﻦ ِﻏ ۡﺴ ِﻠ ۡ ٍﲔ
﴾ �ﻻ َ ۡ� ُ ُﳇ ۤﮧٗ ِا �ﻻ اﻟۡ�َﺎ ِﻃـ� ۡﻮ َن
“En hij, aan wie zijn boek in de rechterhand wordt gegeven, zal zeggen: "Komt, leest mijn boek. Voorzeker, ik wist dat ik
mijn afrekening tegemoet moest gaan. Hij zal dan een tevreden leven leiden, in een hooggelegen tuin, met de af te
plukken vruchten dichtbij. "Eet en drinkt smakelijk als loon voor hetgeen u in vroeger dagen heeft gedaan." Maar wie
zijn boek in zijn linkerhand krijgt die zal zeggen: “Wee mij, had ik mijn boek maar niet gekregen. En had ik maar niet
geweten wat mijn oordeel was! Wee mij, was het maar het einde. Mijn bezit heeft mij niet gebaat. Mijn macht is van
mij weg gegaan. "Grijpt hem en boeit hem. Werpt hem dan in de hel. Bindt hem vervolgens met een ketting vast
waarvan de lengte zeventig armlengten bedraagt; Hij geloofde immers niet in de geweldige Allaah. En hij drong er niet
op aan de behoeftige voedsel te geven. Daarom heeft hij hier geen vriend en ook geen voedsel, behalve pus dat slechts
door de zondaars gegeten wordt.”
[Al haaqqah: 19-37]
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De weegschalen:
3) Het geloof in de weegschalen dat geplaatst zal worden op de Dag des Oordeels. Hiermee zal niemand onrecht worden
aangedaan. Allaah heeft gezegd:

﴾ ﴿ ﻓَ َﻤ ۡﻦ ﺛَ ُﻘﻠَ ۡﺖ َﻣ َﻮ ِازﯾۡ ُﻨﮧٗ ﻓَ ُﺎوﻟٰٓﺌِ َﮏ ُہ ُﻢ اﻟۡ ُﻤ ۡﻔ ِﻠ ُﺤ ۡﻮ َن
“Degenen wiens weegschalen zwaar wegen: Zij zijn degenen die de welslagenden zijn.”
[Al moe'minoen: 102]

De voorspraak:
4) Het geloof in de voorspraak (op de Dag des Opstanding) en deze heeft verschillende vormen:
A) De grote voorspraak: Dit is specifiek voor de profeet Mohammed – sallal Allaahoe 'alaihi wa sallam – voor degenen die
wachten op hun oordeel.
B) De voorspraak voor het openen van de deuren van het paradijs voor haar bewoners: Dit is specifiek voor de profeet –
sallal Allaahoe 'alaihi wa sallam –.
C) De voorspraak voor een verlichting van de bestraffing voor wie dat verdient: Dit is ook specifiek voor de profeet –
sallal Allaahoe 'alaihi wa sallam –, zoals hij voor zijn oom Abie Taalib zal bemiddelen voor een lichtere bestraffing in het
hellevuur 12. En dat is een beloning voor degene die Hij niet vernederd heeft of woedend op is.
D) De voorspraak voor het verhogen in rang voor de bewoners van het paradijs: Er wordt gezegd dat het specifiek is voor
de profeet en er wordt gezegd dat het niet specifiek is voor hem alleen.
E) De voorspraak voor de grote zondaars: Dat zijn de zondige vanonder de moewahhidien die de hel binnengaan door hun
zonden, om hen daar uit te halen. Er wordt bemiddeld voor hen door de boodschapper van Allaah – sallal Allaahoe 'alaihi
wa sallam – en andere van de boodschappers, de engelen, de vromen en de martelaren.
De Quraan en het vasten zijn ook bemiddelaars voor hun metgezel op de Dag der Oordeels. En zo ook zijn de kinderen van
de gelovigen bemiddelaars voor hun vaders.

Het bassin:
5) Het geloof in het bassin – die van onze profeet Mohammed sallal Allaahoe 'alaihi wa sallam is – . Haar water is witter
dan melk, zoeter dan honing en lekkerder dan de geur van musk. Wie er van drinkt zal daarna nooit meer dorst hebben.

De Siraat:
6) Het geloof in de Siraat (een brug) dat is gespannen boven de hel. De mensen zullen deze oversteken aan de hand van
hun daden. De eerste van hen (die het oversteken) zijn zoals de bliksem (de snelheid ervan), vervolgens zoals de wind,
vervolgens zoals de vogels.
12

Voetnoot vertaler: Aboe Taalib zal de lichtste bestraffing krijgen in de hel (van degene die daar voor eeuwig zullen verblijven) vanwege zijn zachtheid met de
profeet sallal Allaahoe ‘alayhi wasallam en zijn goede zorg voor hem. Zie: “Djawaami’ As-sierah An-nabawiyyah (p.10-11)”.
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De profeet zal op de Siraat staan en zeggen: “Yaa Rabi, Salim, Salim.”
Er zal een persoon zijn die tekortschiet in zijn daden waardoor hij het (de Siraat) niet kan oversteken behalve kruipend. Er
zullen ook grijpklauwen op de Siraat gevestigd zijn die dat grijpt wat het bevolen is. Wie het oversteekt, is gered en wie
valt, is in het hellevuur.
En we geloven in alle gebeurtenissen en de verschrikkingen die zullen plaatsvinden op die dag van hetgeen vermeld staat
in de Quraan en soennah. Moge Allaah ons daarin bijstaan!

Het geloof in de voorbeschikking:
Het geloof in de voorbeschikking, zowel het goede als het slechte ervan: Dat is het bevestigen en de vastberadenheid
hebben dat Allaah alles heeft voorgeschreven bij Zijn schepping. Voorwaar alles wat Allaah wilt, zal zijn en alles wat Allaah
niet Wilt, zal nooit zijn. Allaah heeft gezegd:

� ُ ��﴿ ِا
﴾ ﳽ ٍء َ�ﻠَ ۡﻘ ٰنﮧُ ِﺑﻘَﺪَ ٍر
َۡ ﰻ
“Voorwaar, Wij hebben alles met voorbeschikking geschapen.”
[Al qamar: 49]

ِ ّ ٰ ﴿ َو َﰷ َن َا ۡﻣ ُﺮ
﴾ ا� ﻗَﺪَ ًرا �ﻣ ۡﻘﺪُ ۡو َۨرا
“En het bevel van Allaah is een vaststaande beschikking.”
[Al ahzaab: 38]

De categorieën van de voorbeschikking:
Deze zijn vier;
1) Kennis: We geloven dat Allaah alles weet. Hij weet wat er is, wat er gaat komen en hoe het zal zijn. Met zijn eeuwige en
blijvende kennis. Zijn kennis wordt niet voorafgegaan door onwetendheid en er zal geen vergeetachtigheid binnendringen
bij Zijn kennis.
2) Het boek: We geloven dat Allaah alles – tot aan de Dag des Oordeels – heeft voorgeschreven in Lawhoel mahfoedh.
Allaah heeft gezegd:

ِ ّ ٰ اﻟﺴ َﻤﺎ ٓ ِء َو ۡ َاﻻ ۡر ِض ؕ ِا �ن ٰذ ِﻟ َﮏ ِ ۡﰱ ﮐِ ٰﺘ ٍﺐ ؕ ِا �ن ٰذ ِﻟ َﮏ �َ َﲆ
﴾ ا� � َِﺴ ۡ ٌﲑ
َ ّ ٰ ﴿ َاﻟ َ ۡﻢ ﺗَ ۡﻌ َ ۡﲅ َا �ن
� ا� ﯾ َ ۡﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ِﰱ
“Weet jij niet dat Allaah weet wat er in de hemelen en op de aarde is? Voorwaar, dat is in een Boek (Lawhoel
mahfoedh). Voorwaar, dat is voor Allaah gemakkelijk.”
[Al hadj: 70]

﴾ ﴿ ﻗَﺎ َل ﻓ َ َﻤﺎ َ� ُل اﻟۡ ُﻘ ُﺮ ۡو ِن ۡ ُاﻻ ۡو ٰﱃ ﻗَﺎ َل ِ�ﻠۡ ُﻤﮩَﺎ ِﻋ ۡﻨﺪَ َر ِ ّ ۡﰉ ِ ۡﰱ ﮐِ ٰﺘ ٍﺐ ۚ َﻻ ﯾ َ ِﻀ �ﻞ َر ِ ّ ۡﰉ َو َﻻ ﯾَن ۡ َﴗ
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“Hij (Farao) zei, "Hoe staat het dan met de vroegere generaties?" Hij (Mozes) zei: "De kennis over hen is bij mij Heer, in
een Boek. Mijn Heer maakt geen fouten en vergeet niet."
[Taha: 51-52]

� ُ ﴿ َو
﴾ ﳽ ٍء َا ۡﺣ َﺼ ۡﯿ ٰﻨﮧُ ِ ۤۡﰱ ِا َﻣﺎ ٍم �ﻣب ۡ ٍِﲔ
َۡ ﰻ
“En Wij hebben alle dingen in een duidelijk boek geschreven.”
[Yasien: 12]
Daartoe behoort:
A) De eeuwige voorbeschikking (dat plaatsvond) voor de schepping van de hemelen en de aarde. Allaah heeft gezegd:

﴾ ا� ﻟَﻨَﺎ
ُ ّ ٰ ﴿ ﻗُ ۡﻞ ﻟ � ۡﻦ ﯾ � ِﺼ ۡﯿبَن َ ۤﺎ ِا �ﻻ َﻣﺎ ﮐَﺘَ َﺐ
“Niets zal ons treffen, behalve wat Allaah voor ons heeft beschikt.”
[At-taubah: 51]

﴾ ﴿ َو ِا ۡذ َا َ� َﺬ َر� � َﮏ ِﻣ ۢۡﻦ ﺑ َ ِ ۤۡﲎ ٰا َد َم ِﻣ ۡﻦ ُﻇﮩ ُۡﻮ ِرہِ ۡﻢ ُذ ّ ِرﯾ � َﺘﮩ ُۡﻢ َو َا ۡﺷﮩَﺪَ ُہ ۡﻢ �َ ٰۤﲆ َاﻧۡ ُﻔ ِﺴﮩ ِۡﻢ ۚ َاﻟَ ۡﺴ ُﺖ ِ� َ ِ�ﺮ ّ ُ ۡﲂ ؕ ﻗَﺎﻟُ ۡﻮا ﺑ َ ٰﲆ
“En (gedenkt) toen jouw Heer het nageslacht van de Kinderen van Adam uit hun lendenen nam, en hen deed getuigen
over zichzelf (en Hij zei:) "Ben Ik niet jullie Heer?" Zij zeiden: Jazeker.”
[Al a'raaf: 172]
B) De baarmoederlijke voorbeschikking dat plaatsvind bij de vorming van de levenskiem (sperma) in de baarmoeder. Er
wordt een engel gezonden die een ziel in de vleesklomp blaast. Hij is opgedragen met 4 zaken op te schrijven:





zijn voorziening;
zijn levenstijd;
zijn daden;
of hij ongelukkig of gelukkig wordt; 13

C) Daartoe behoort ook de jaarlijkse voorbeschikking dat plaatsvind in de nacht van Al qadr. Allaah heeft gezegd:

13

Voetnoot vertaler: Aboe Abdoer-Rahmaan ‘Abdallaah ibn Mas’oed heeft gezegd:

“ De Boodschapper van Allaah sallal Allaahoe 'alaihi wa sallam en hij is de waarheidsgetrouwe, degene die geloofd wordt - heeft ons verteld:
“De schepping van ieder van jullie vindt plaats in de buik van de moeder, dit gedurende veertig dagen in de vorm van een levenskiem, daarna is hij even lang als
een klonter , daarna is hij even lang een klompje vlees; dan wordt er een engel naar hem gestuurd die hem de levensadem inblaast en die opgedragen is met een
opdracht ten aanzien van vier zaken: het opschrijven van zijn levensonderhoud, zijn levenstijd, zijn daden en of hij gelukkig of ongelukkig zal worden. Bij Allah,
buiten Wie er geen ware god is, één van jullie zal werkelijk het soort daden doen van de mensen die naar het paradijs gaan, totdat de afstand tussen hem en het
paradijs nog maar een armslengte is en dan overkomt hem datgene wat voor hem beschikt is en hij handelt als iemand die naar de hel gaat en daar zal hij
terechtkomen. En één van jullie zal het soort daden doen van de mensen die naar de hel gaan, totdat de afstand tussen hem en de hel nog maar een armslengte
is en dan overkomt hem datgene wat voor hem beschikt is en hij handelt als iemand die naar het paradijs gaat en daar zal hij terechtkomen.”
Authentiek overgeleverd door Al Boekhaarie nr. 3208 en Moeslim nr. 2643.
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� ُ ﴿ ِﻓ ۡیﮩَﺎ ﯾ ُ ۡﻔ َﺮ ُق
﴾ ﰻ َا ۡﻣ ٍﺮ َﺣ ِﮑ ۡ ٍﲓ
“Waarin al het wijze tot in bijzonderheden is uitgelegd.”
[Ad-doekhaan: 4]
Ibn 'Abbaas heeft gezegd:
“ Hij schrijft in de Moeder der Boeken in de nacht van Al Qadr wat het komende jaar zal gebeuren van dood, leven,
voorziening, regen tot zelfs de bedevaarders. Hij zal zeggen: “Die en die hebben de bedevaart verricht.”
D) De dagelijkse voorbeschikking. Allaah heeft gezegd:

�ُ ﴿
﴾ ﰻ ﯾ َ ۡﻮ ٍم ُہ َﻮ ِ ۡﰱ َﺷ ۡﺎ ٍن
“Elke dag houdt Hij zich met iets bezig.”
[Ar-rahmaan: 29]
De dagelijkse voorbeschikking is veel gedetailleerder dan de jaarlijkse, en de jaarlijkse is dan weer gedetailleerder dan de
baarmoederlijke voorbeschikking bij de vorming van de levenskiem en dat is weer op zijn beurt gedetailleerder dan de
eeuwige voorbeschikking die de pen heeft geschreven in lawhoel mahfoedh. En lawhoel mahfoedh is van de kennis van
Allaah (m.a.w. ‘limoel ghayb).
3) De Wil: We geloven dat Allaah alles Wilt van wat er is in de hemelen en de aarde. Er is niets of het vindt plaats met Zijn
Wil. Wat Allaah Wilt, zal zijn en wat Allaah niet wilt, zal nooit zijn (i.e. Zijn universele Wil) 14. Allaah heeft gezegd:

﴾ ﴿ ِاﻧ � َﻤ ۤﺎ َا ۡﻣ ُﺮ ۤٗە ِا َذ ۤا َا َرا َد َﺷیۡئًﺎ َا ۡن ﯾ � ُﻘ ۡﻮ َل ﻟَﮧٗ ﮐُ ۡﻦ ﻓَ َی ُﮑ ۡﻮ ُن
“Voorwaar, wanneer Hij Zich iets voorneemt is Zijn gebod slechts: "Wees", en het wordt.”
[Yasien: 82]

﴾ ا� َﻣﺎ ا ۡﻗتَ َﺘﻠُ ۡﻮا
ُ ّ ٰ ﴿ َو ﻟ َ ۡﻮ َﺷﺎ ٓ َء
“En als Allaah het gewild had, hadden zij niet met elkaar gevochten.”
[Al baqarah: 253]

14

Voetnoot vertaler: De Wil (van Allaah) is van 2 categorieën: Universele Wil (Iraada Kawniyyah) en religieuze Wil (Iraada Shar’iyyah). Beiden worden
toegeschreven aan Allaah.
Universele Wil: Wat Allaah universeel en voorbeschikkend Wilt. Ongeacht of Hij daar van houdt of niet van houdt. Hier wordt niet van afgeweken. Het omvat
alles wat er in dit universum gebeurd – zowel het goede als het slechte – . Voorbeelden hiervan zijn: Koefr, Shirk, dat een persoon overlijdt, dat een persoon
moslim wordt, enz.
Religieuze Wil: Dat waar Allaah van houdt. Het kan voorkomen en het kan niet voorkomen. Bv. Allaah Wil dat de mensen moslims zijn, maar dit houdt niet in dat
iedereen van zijn dienaren moslims zullen zijn. Van hen zijn er die geloven en van hen zijn er die niet geloven.
Zie voor meer uitleg: “Sharh 'Aqiedatoel Waasitiyyah” van shaykh Raadjihie hafidhahoellaah.
Dus als een persoon in shirk valt, houdt dit niet in dat Allaah dit van hem wenst of dat Hij daar Tevreden mee is. Echter is hij daar in gevallen door zijn eigen
toedoen.
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﴾ ا� ﻟ َ َﺠ َﻤ َﻌﮩ ُۡﻢ �َ َﲆ اﻟۡﮩ ُٰﺪی
ُ ّ ٰ ﴿ َو ﻟ َ ۡﻮ َﺷﺎ ٓ َء
“En indien Allaah het gewild zou hebben, zou Hij hen onder de Leiding verzamelen.”
[Al an'aam: 35]

﴾ ﴿ َو ﻟ َ ۡﻮ َﺷﺎ ٓ َء َر� � َﮏ ﻟ َ َﺠ َﻌ َﻞ اﻟﻨ� َﺎس ُا �ﻣ ًۃ �وا ِ�ﺪَ ًة
“Als jouw Heer het had gewild, had Hij de mensen tot één gemeenschap gemaakt.”
[Hoed: 118]

� ُ ﴿ َو ﻟ َ ۡﻮ ِﺷئۡنَﺎ َ �ﻻﺗَیۡنَﺎ
﴾ ﰻ ﻧ َ ۡﻔ ٍﺲ ﮨ ُ ٰﺪﯨﮩَﺎ َو ٰﻟ ِﮑ ۡﻦ َﺣ �ﻖ اﻟۡﻘَ ۡﻮ ُل ِﻣ ِ ّ ۡﲎ
“En als Wij wilden, dan zouden Wij zeker iedere ziel haar Leiding geven, maar het Woord is door Mij bepaald.”
[As-sadjah: 13]

﴾ اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو َﻻ ِﰱ ۡ َاﻻ ۡر ِض
ُ ّ ٰ ﴿ َو َﻣﺎ َﰷ َن
ۡ َ ا� ِﻟ ُﯿ ۡﻌﺠِ َﺰ ٗە ِﻣ ۡﻦ
� ﳽ ٍء ِﰱ
“Er is niets in de hemelen en op aarde dat Allaah kan overweldigen.”
[Faatir: 44]
4) De volgorde van Zijn schepping: Hij schiep de dader en zijn daden, iedere beweger en zijn beweging en iedere bewoner
en zijn verblijfplaats. Allaah heeft gezegd:

﴾ ا� َ�ﻠَﻘَ ُ ۡﲂ َو َﻣﺎ ﺗَ ۡﻌ َﻤﻠُ ۡﻮ َن
ُ ّ ٰ ﴿ َو
“Terwijl Allaah u en uw daden heeft geschapen?”
[As-saafaat: 96]

ّ ِ ُ ﳽ ٍء ۫ �و ُہ َﻮ �َ ٰﲆ
ّ ِ ُ ﴿ َا ٰ ّ ُ� �َﺎ ِﻟ ُﻖ
﴾ ﳽ ٍء �وﮐِ ۡﯿ ٌﻞ
َۡ ﰻ
َۡ ﰻ
“Allaah is de Schepper van alles en de Voogd over alle dingen.”
[Az-zoemar: 62]

De daden van de dienaar:
We geloven daarbij dat de dienaren het vermogen hebben om hun daden te verrichten en dat zij een eigen wil hebben.
Het is wel zo dat Allaah hun Scheppers is en de Schepper is van hun wil, vermogen, uitspraken en daden. De uitspraken en
de handelingen van de dienaar die tot uiting zijn gekomen, worden werkelijk aan hen toegeschreven. Daarin zit hun
beloning of bestraffing.
Zij kunnen niets, enkel dat wat Allaah hen heeft voorgeschreven. Tevens willen zij niet tenzij Allaah het Wilt. Allaah heeft
gezegd:

﴾ ا� َﰷ َن �َ ِﻠ ۡﯿ ًﻤﺎ َﺣ ِﮑ ۡی ًﻤﺎ
ُ ّ ٰ ﴿ ِا �ن ﻫﺬﻩ ﺗ َۡﺬﮐِ َﺮ ٌة ۚ ﻓَ َﻤ ۡﻦ َﺷﺎ ٓ َء � َاﲣ َﺬ ِا ٰﱃ َ ِرﺑ ّﮧٖ َﺳ ِب ۡی ًﻼ َو َﻣﺎ �َﺸَ ﺎ ٓ ُء ۡو َن ِا � ۤﻻ َا ۡن � �ﺸَ ﺎ ٓ َء
َ ّ ٰ ا� ؕ ِا �ن
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“Dit is een vermaning en wie wil slaat de weg naar zijn Heer in. Maar jullie willen het slechts als Allaah het wil. Allaah is
wetend en wijs.”
[Al insaan: 29-30]

﴾ ﴿ ِا ۡن ُہ َﻮ ِا �ﻻ ِذ ۡﮐ ٌﺮ ِل ّﻠۡ ٰﻌﻠَ ِﻤ ۡﲔ ِﻟ َﻤ ۡﻦ َﺷﺎ ٓ َء ِﻣنۡ ُ ۡﲂ َا ۡن � � ۡﺴ�ﺘَ ِﻘ ۡ َﲓ َو َﻣﺎ �َﺸَ ﺎ ٓ ُء ۡو َن ِا � ۤﻻ َا ۡن � �ﺸَ ﺎ ٓ َء ا ٰ ّ ُ� َر �ب اﻟۡ ٰﻌﻠَ ِﻤ ۡ َﲔ
“Dit is niets dan een vermaning voor de werelden voor wie van jullie correct willen handelen. Maar jullie zullen het
slechts willen als Allaah het wil, de Heer der Werelden.”
[At-takwier: 27-29]

﴾ ا� ﻧ َ ۡﻔ ًﺴﺎ ِا �ﻻ ُو ۡﺳ َﻌﮩَﺎ ؕ ﻟَﮩَﺎ َﻣﺎ ﮐَ َﺴبَ ۡﺖ َو �َﻠَ ۡﯿﮩَﺎ َﻣﺎ ا ۡﮐت َ َﺴبَ ۡﺖ
ُ ّ ٰ ﴿ َﻻ �ُ َ ِﳫّ ُﻒ
“Allaah belast niemand dan volgens zijn vermogen. Voor hem is hetgeen (de beloning) dat hij doet en voor hem is
hetgeen (de bestraffing) wat hij doet.”
[Al baqarah: 286]

﴾ ﴿ َو ِﺗﻠۡ َﮏ اﻟۡ َﺠﻨ� ُۃ اﻟ � ِ ۤۡﱴ ُا ۡو ِرﺛۡ ُﺘ ُﻤ ۡﻮﮨَﺎ ِﺑ َﻤﺎ ﮐُ ۡﻨ ُ ۡﱲ ﺗَ ۡﻌ َﻤﻠُ ۡﻮ َن
“Dit is de Tuin, die u is gegeven (als beloning) voor hetgeen u deed.”
[Az-zoekhroef: 72]
Ma.w. door middel van (bi sabab) de daden. 15

﴾ ﴿ ﻓَ ُﺬ ۡوﻗُ ۡﻮا ِﺑ َﻤﺎ � َ ِﺴیۡ ُ ۡﱲ ِﻟﻘَﺎ ٓ َء ﯾ َ ۡﻮ ِﻣ ُ ۡﲂ ﮨٰ َﺬا ۚ ِا�� � َ ِﺴیۡ ٰن ُ ۡﲂ َو ُذ ۡوﻗُ ۡﻮا �َ َﺬ َاب اﻟۡ� ۡ ُِ� ِﺑ َﻤﺎ ﮐُ ۡﻨ ُ ۡﱲ ﺗَ ۡﻌ َﻤﻠُ ۡﻮ َن
“Proeft dan (de bestraffing), omdat jullie de ontmoeting van deze Dag vergaten. Voorwaar, Wij hebben jullie vergeten.
En proeft de eeuwige bestraffing vanwege wat jullie plachten te doen."
[As-sadjdah: 14]
15

Voetnoot vertaler: Er is een hadieth overgeleverd door Moeslim, dat de profeet sallal Allaahoe ‘alayhi wasallam zei:
“Niemand zal het paradijs binnentreden door zijn daden (alleen).” Daarop vroegen de metgezellen: “Ook u niet, O Profeet van Allah?” De profeer sallal
Allaahoe ‘alayhi wasallam antwoordde: “Nee, ook ik niet, tenzij Allah mij overspoelt met Zijn barmhartigheid.”

De vraag is hoe je deze hadieth combineert met de volgende verzen: “Dit is de Tuin, die u is gegeven (als beloning) voor hetgeen u deed.” En “Als beloning voor
wat zij gedaan hebben.” ?
Het antwoord: Het verschil zit hem in de letter “baa”, de baa in de verzen is de baa sababiyyah (oorzaak). Dus wat er wordt bedoeld, is dat de daden een
oorzaak zijn voor het betreden van het paradijs en niet dat het binnentreden van het paradijs enkel door de daden bereikt kunnen worden. Echter de baa in de
hadieth, is baa van ‘iwad (ruil), wat betekent dat je de barmhartigheid van Allaah nodig hebt om het paradijs te kunnen betreden, dit geldt zelfs voor de profeet
sallal Allaahoe ‘alayhi wasallam terwijl hij de beste dienaar is van Allaah.
Samenvatting: Je daden zijn dus niet voldoende om het paradijs te kunnen betreden. Maar het paradijs wordt slechts bereikt met de barmhartigheid van Allaah.
Dat (de barmhartigheid) verkrijg je door Hem te aanbidden en goede daden te verrichten. Zoals Allaah heeft gezegd (in een vertaling):
“Voorwaar, Allah’s Barmhartigheid is dicht bij de weldoeners.”
[Al a’raaf: 56]
Degene die dus denkt dat hij de barmhartigheid van Allaah niet nodig heeft en zijn daden genoeg zijn om het paradijs te betreden, die is waarlijk ver afgedwaald.
Voor meer informatie hieromtrent zie: “Uitleg 40 nawawi” van shaykh ibn Al ‘Oethaymien – rahimahoellaah: 29ste hadieth.
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﴾ ﴍا � � َﺮ ٗە
� َ ﴿ ﻓَ َﻤ ۡﻦ ﯾ � ۡﻌ َﻤ ۡﻞ ِﻣثۡﻘَﺎ َل َذ �ر ٍة � ۡ ًَﲑا � � َﺮ ٗە َو َﻣ ۡﻦ ﯾ � ۡﻌ َﻤ ۡﻞ ِﻣثۡﻘَﺎ َل َذ �ر ٍة
“Wie ter grootte van een atoom goed deed, zal dit aanschouwen. En wie ter grootte van een atoom kwaad deed, zal
ook dat aanschouwen.”
[Az-zalzalah: 7-8]

De voorgaande voorbeschikking weerhoudt de daden niet en eist geen volledige afhankelijkheid:
We geloven dat de voorgaande voorbeschikking de daden niet tegenhouden, net zoals het geen volledige afhankelijkheid
vereist. Het is daarmee dat toen de profeet – sallal Allaahoe 'alaihi wasallam – zijn metgezellen berichtte over de
voorgaande voorbeschikking, over het feit dat alles is bepaald en de pennen zijn opgedroogd; er tegen hem werd gezegd:
“Zouden we dan niet (enkel) vertrouwen op ons boek (voorbeschikking) en de daden laten?” Hij antwoordde: 'Neen,
verricht daden! Alles is vergemakkelijkt. Vervolgens reciteerde hij:

ﴪ ٗە
ٰ ۡ ﴪ ٗە ِلﻠۡی
ُ ّ ِ َ ُﴪی َو َا �ﻣﺎ َﻣ ۢۡﻦ َ ِﲞ َﻞ َو ا ۡﺳ�ﺘَﻐ ٰۡﲎ َو ﮐَ �ﺬ َب ِ�ﻟۡ ُﺤ ۡﺴ� ٰﲎ ﻓَ َﺴ� ُﻨی
ُ ّ ِ َ﴿ ﻓَ َﺎ �ﻣﺎ َﻣ ۡﻦ َا ۡﻋ ٰﻄﯽ َو اﺗ � ٰﻘﯽ َو َﺻﺪ َ�ق ِ�ﻟۡ ُﺤ ۡﺴ� ٰﲎ ﻓَ َﺴ� ُﻨی
﴾ ﴪی
ٰ ۡ ِلﻠۡ ُﻌ
“Hij dan die geeft en godvrezend is En het goede aanvaardt, Wij zullen hem het gemakkelijke vergemakkelijken. Maar
hij die gierig en zelfgenoegzaam is En het beste verwerpt, Wij zullen hem het moeilijke vergemakkelijken.”
[Al-lail: 5-10]
Dus de voorbeschikking heeft haar factoren in het behalen van haar doel. Zoals het huwelijk een oorzaak is voor verkrijgen
(van een wettelijk correct) kind of zoals het zaaien een oorzaak is voor het verkrijgen van de oogst. Zo zijn ook de vrome
daden een oorzaak voor het binnentreden van het paradijs en slechte daden een oorzaak voor het binnentreden van de
hel.
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De correcte geloofsovertuiging betreffende Imaan
Van de geloofsovertuiging van Ahloesoennah is dat geloof bestaat uit uitspraken met de tong; Dat hij de geloofsgetuigenis
uitspreekt, overtuiging met het hart; Dat hij standvastig en volledig waarachtig is aan Kalimati Tawheed (i.e. Laa ilaaha illal
Allaah) en daden met de ledematen. Imaam Ash-Shaafi'ie 16 zei:
“Er was een idjmaa’ van de metgezellen, de tabi’ ien, van degenen die na hen kwamen en van degenen die wij ontmoet
hebben: Dat al-Imaan spraak, handeling en intentie is. Geen van de drie wordt aanvaard behalve met de ander.”
(Overgeleverd door Laalaakaa-ie in “As-soennah”)

Het stijgen en dalen van Imaan:
Het geloof stijgt door gehoorzaamheid en daalt door ongehoorzaamheid. Allaah heeft gezegd:

﴾ ً�﴿ َا � ِ� ۡ� َﻦ ﻗَﺎ َل ﻟَﮩُ ُﻢ اﻟﻨ� ُﺎس ِا �ن اﻟﻨ� َﺎس ﻗَﺪۡ َ َﲨ ُﻌ ۡﻮا ﻟَ ُ ۡﲂ ﻓَﺎﺧۡﺸَ ۡﻮ ُہ ۡﻢ ﻓَ َﺰاد َُہ ۡﻢ ِاﯾۡ َﻤﺎ
“Degenen tegen wie de mensen zeggen: "Voorwaar, de mensen hebben zich tegen jullie verzameld hen dus". Hun geloof
werd erdoor versterkt.”
[Aal 'imraan: 173]

﴾ ﴿ َو ِا َذا ﺗُ ِﻠ َﯿ ۡﺖ �َﻠَ ۡﯿﮩ ِۡﻢ ٰاﯾٰ ُﺘﮧٗ َزا َدﺗۡﮩ ُۡﻢ ِاﯾۡ َﻤﺎ�ً �و �َ ٰﲆ َ ِرﺑ ّﮩ ِۡﻢ ﯾَﺘَ َﻮ � ُﳇ ۡﻮ َن
“En wanneer Zijn verzen aan hen worden voorgedragen; hun geloof neemt dan toe, en op hun Heer hebben zij hun
vertrouwen gesteld.”
[Al anfaal: 2]

﴾ ﴩ ۡو َن
ُ ِ ﴿ َو ِا َذا َﻣ ۤﺎ ُا ۡن ِﺰﻟ َ ۡﺖ ُﺳ ۡﻮ َر ٌة ﻓَ ِﻤ ۡﻨﮩ ُۡﻢ �ﻣ ۡﻦ ﯾ � ُﻘ ۡﻮ ُل َا� � ُ ۡﲂ َزا َدﺗۡﮧُ ﮨٰ ِﺬ ٖۤە ِاﯾۡ َﻤﺎ�ً ۚ ﻓَ َﺎ �ﻣﺎ � ِا� ۡ� َﻦ ٰا َﻣنُ ۡﻮا ﻓَ َﺰا َدﺗۡﮩ ُۡﻢ ِاﯾۡ َﻤﺎ�ً �و ُہ ۡﻢ � َ ۡﺴ� َﺘ ۡب
“En wanneer er een hoofdstuk is neergezonden dan zijn er onder hen (de huichelaars) die zeggen: "Bij wie van jullie is
door dit (hoofdstuk) het geloof toegenomen?" Wat degenen die geloven dan betreft: hun geloof is toegenomen en zij
verheugen zich.”
[At-taubah: 124]

﴾ ا� َو َر ُﺳ ۡﻮﻟُﮧٗ ۫ َو َﻣﺎ َزاد َُہ ۡﻢ ِا � ۤﻻ ِاﯾۡ َﻤﺎ�ً �و � َ ۡﺴ ِﻠ ۡﯿ ًﻤﺎ
ُ ّ ٰ ا� َو َر ُﺳ ۡﻮﻟُﮧٗ َو َﺻﺪَ َق
ُ ّ ٰ َ� َ﴿ َو ﻟَ �ﻤﺎ َر َا اﻟۡ ُﻤ ۡﺆ ِﻣنُ ۡﻮ َن ۡ َاﻻ ۡﺣ َﺰ َاب ۙ ﻗَﺎﻟُ ۡﻮا ﮨٰ َﺬا َﻣﺎ َو�َﺪ
“En toen de gelovigen de bondgenoten zagen, zeiden zij: "Dit is wat Allah en Zijn Boodschapper ons hebben beloofd," en
Allah en Zijn Boodschapper hebben gelijk. En het doet hun slechts toenemen in geloof en onderwerping.”
[Al ahzaab: 22]

﴾ اﻟﺴ ِﮑ ۡیﻨَ َۃ ِ ۡﰱ ﻗُﻠُ ۡﻮ ِب اﻟۡ ُﻤ ۡﺆ ِﻣ ِن ۡ َﲔ ِﻟ َ ۡﲒدَاد ُۤۡوا ِاﯾۡ َﻤﺎ�ً �ﻣ َﻊ ِاﯾۡ َﻤﺎ ِﻧﮩ ِۡﻢ
� ﴿ ُہ َﻮ � ِا� ۤۡی َا ۡن َﺰ َل
16

Voetnoot vertaler: Ash-Shaafi’ie: Hij is Aboe ‘Abdoellaah Moh’ammed ibn Idries ibn al-‘Abbaas ibn ‘Oethmaan ibn Shaafi’ al-Haashimie, al-Qoerashie. Hij werd
geboren in Ghaza in het jaar 150 H. en hij stierf in Egypte in het jaar 204 H. en hij was 1 van de “vier a-iemmah”, moge Allaah hen genadig zijn.
Zie: “uitleg van de drie fundamenten” van Shaykh Ibn Al 'Oethaymien.

29

Markez Dar Alhadieth
www.daralhadieth.be
“Hij is het, Die rust in het hart van de gelovigen heeft neergezonden, opdat zij geloof aan hun geloof mogen toevoegen.”
[Al fath: 4]

﴾ ً�﴿ َو �َ ۡﺰدَا َد � ِا� ۡ� َﻦ ٰا َﻣنُ ۤۡﻮا ِاﯾۡ َﻤﺎ
“En dat de gelovigen in geloof mogen toenemen.”
[Al moedathir: 31]

﴾ ﴩ ۡو َن
ُ ِ ﴿ َو ِا َذا َﻣ ۤﺎ ُا ۡن ِﺰﻟ َ ۡﺖ ُﺳ ۡﻮ َر ٌة ﻓَ ِﻤ ۡﻨﮩ ُۡﻢ �ﻣ ۡﻦ ﯾ � ُﻘ ۡﻮ ُل َا� � ُ ۡﲂ َزا َدﺗۡﮧُ ﮨٰ ِﺬ ٖۤە ِاﯾۡ َﻤﺎ�ً ۚ ﻓَ َﺎ �ﻣﺎ � ِا� ۡ� َﻦ ٰا َﻣنُ ۡﻮا ﻓَ َﺰا َدﺗۡﮩ ُۡﻢ ِاﯾۡ َﻤﺎ�ً �و ُہ ۡﻢ � َ ۡﺴ� َﺘ ۡب
“En wanneer er een hoofdstuk is neergezonden dan zijn er onder hen (de huichelaars) die zeggen: "Bij wie van jullie is
door dit (hoofdstuk) het geloof toegenomen?" Wat degenen die geloven dan betreft: hun geloof is toegenomen en zij
verheugen zich.”
[At-taubah: 124]
In de sahiehayien (sahieh Al Boekhaarie en Moeslim) op het gezag van Ibn 'Omar – radiya Allaahoe 'anhoemaa –, dat de
Profeet – sallal Allaahoe 'alaihi wa sallam – de vrouwen vermaande en tegen hen zei:
“Ik heb nooit iemand meer tekort zien komen in intelligentie en religie dan jullie. Een voorzichtige en gevoelige man kan
door enkele van jullie in dwaling gebracht worden.”
Dit is een bewijs dat Imaan daalt. En ook de woorden van de profeet sallal Allaahoe 'alaihi wa sallam:
“De gelovigen met een volmaakt geloof zijn degene met goede manieren” 17
Als iemand met goede manieren beschreven wordt als een gelovige met een volmaakt geloof, dan hebben de andere
buiten hen - met slechte manieren - een gebrekkig geloof.

Er is geen geloof zonder overtuiging:
Het geloof bestaat niet uit woorden en daden zonder overtuiging. Dit is namelijk het geloof van de huichelaars. Allaah
heeft gezegd:

﴾ ﴿ َو ِﻣ َﻦ اﻟﻨ� ِﺎس َﻣ ۡﻦ ﯾ � ُﻘ ۡﻮ ُل ٰا َﻣن�ﺎ ِ� ٰ ّ ِ� َو ِ�ﻟۡ َﯿ ۡﻮ ِم ۡ ٰاﻻ ِﺧ ِﺮ َو َﻣﺎ ُہ ۡﻢ ِﺑ ُﻤ ۡﺆ ِﻣ ِن ۡ َﲔ
“En er zijn er onder de mensen die zeggen: "Wij geloven in Allah en in de Laatste Dag", terwijl zij geen gelovigen zijn.”
[Al baqarah: 8]

Geloof is niet enkel het kennen ervan:
Het geloof is niet enkel het kennen ervan. Dit is namelijk het geloof van de ongelovigen en de verwerpers. Allaah heeft
gezegd:
17

Overgeleverd door Ahmed en anderen op het gezag van Abie Hoerayrah.
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﴾ ﴿ َو َﺟ َ�ﺪُ ۡوا ِﺑﮩَﺎ َو ا ۡﺳت َ ۡیﻘَن َ ۡﺘﮩَ ۤﺎ َاﻧۡ ُﻔ ُﺴﮩ ُۡﻢ ُﻇﻠۡ ًﻤﺎ �و �ُﻠُ �ﻮا
“En zij ontkenden ze, hoewel zij zelf ervan overtuigd waren, uit onrechtvaardigheid en hoogmoed.”
[An-naml: 14]

ِ ّ ٰ اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ۡ َﲔ ِ ٰ�ﯾٰ ِﺖ
ّ ٰ ﴿ ﻓَ ِﺎﻧ�ﮩ ُۡﻢ َﻻ �ُ َﮑ ِّﺬﺑ ُ ۡﻮنَ َﮏ َو ٰﻟ ِﮑ �ﻦ
﴾ ا� َ ۡﳚ َ�ﺪُ ۡو َن
“En voorwaar, zij loochenen jou niet, maar het zijn de verzen van Allah die de onrechtvaardigen ontkennen.”
[Al an'aam: 33]

﴾ ﴿ َا � ِ� ۡ� َﻦ ٰاﺗَیۡ ٰنﮩُ ُﻢ ۡاﻟ ِﮑ ٰت َﺐ ﯾ َ ۡﻌ ِﺮﻓُ ۡﻮﻧَﮧٗ َ َ� ﯾ َ ۡﻌ ِﺮﻓُ ۡﻮ َن َاﺑۡﻨَﺎ ٓ َء ُہ ۡﻢ
“Degenen aan wie Wij het Schrift hebben gegeven, kennen hem (Mohammed) zoals zij hun zonen kennen.”
[Al baqarah: 146]

﴾ ٖ﴿ ﻓَﻠَ �ﻤﺎ َ�ﺎ ٓ َء ُہ ۡﻢ �ﻣﺎ َﻋ َﺮﻓُ ۡﻮا ﮐَ َﻔ ُﺮ ۡوا ِﺑﮧ
“Toen dan tot hen kwam wat zij al wisten, geloofden zij er niet in.”
[Al baqarah: 89]

﴾ ﴫۡ� َﻦ
ِ ِ اﻟﺴ ِب ۡی ِﻞ َو َﰷﻧ ُۡﻮا ُﻣ ۡﺴت َ ۡب
� ﴿ َو �َﺎدًا �و ﺛَ ُﻤ ۡﻮدَا َو ﻗَﺪۡ ﺗ � َﺒ � َﲔ ﻟَ ُ ۡﲂ ِ ّﻣ ۡﻦ �ﻣ ٰﺴ ِﮑ ِنﮩ ِۡﻢ َو َز�� َﻦ ﻟَﮩُ ُﻢ اﻟ �ﺸ� ۡﯿ ٰﻄ ُﻦ َا ۡ َﲻﺎﻟَﮩ ُۡﻢ ﻓَ َﺼﺪ ُ�ہ ۡﻢ َﻋ ِﻦ
“En (Wij vernietigden) de 'ad en de Thamoed. Dat is jullie waarlijk bekend geworden door (de ruïnes van) hun
woningen. En de Satan deed voor hen hun daden schoon schijnen, waarna hij hen afleidde van de Weg, hoewel zij over
inzicht beschikten.”
[Al 'ankaboet: 38]

Geloof kan niet zonder daden:
Het geloof is ook niet woorden en overtuiging zonder daden. Dit omdat Allaah daden geloof heeft genoemd. Allaah heeft
gezegd:

﴾ ا� ِﻟ ُﯿ ِﻀ ۡﯿ َﻊ ِاﯾۡ َﻤﺎنَ ُ ۡﲂ
ُ ّ ٰ ﴿ َو َﻣﺎ َﰷ َن
En Allah is niet zo dat Hij jullie geloof (gebed) verloren zou laten gaan.
[Al baqarah: 143]
Oftewel hun gebeden in Bayt Almaqdis.
In de sahiehayn op het gezag van Ibn 'Abbaas – radiya Allaahoe 'anhoemaa –, dat de profeet – sallal Allaahoe 'alaihi
wasallam – tegen Wafd 'Abdil Qays – radiya Allaahoe 'anhoem – zei :
Ik beveel jullie 4 zaken; “Geloof in Allaah! Weten jullie wat geloof in Allaah inhoudt? Getuigen dat er niets of
niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah, het onderhouden van het gebed, het geven
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van de zakaat en het vasten van de Ramadaan en dat jullie een vijfde van de oorlogsbuit afstaan”
En in de shahiehayn op het gezag van Abie Hoerayrah – radiya Allaahoe 'anhoe – dat de profeet – sallal Allaahoe 'alaihi
wasallam – zei:
“Het geloof bestaat uit 70 en zoveel vertakkingen of 60 en zoveel vertakkingen. Het hoogste hiervan is het zeggen van
‘laa ilaaha illallah’ (niets heeft het recht aanbeden te worden dan Allah), Het laagste hiervan is het verwijderen van een
schadelijk voorwerp van de weg en schaamte is een vertakking van het geloof.”

Oordeel over de daden:
Het laten van een daad is geen koefr behalve het gebed. Dus wie het gebed volledig (moetlaqan) laat, heeft ongeloof
gepleegd. Hierop waren de metgezellen van de profeet – sallal Allaahoe 'alaihi wasallam – .
Abdoellaah Ibn Shaqeeq zei:
“De metgezellen van de profeet – salallahoe alayhie wasalam – zagen het verlaten van een daad niet als Koefr, behalve het
gebed.”
(Overgeleverd door At-tirmidhie)

Oordeel over At-takfier (het ongelovig verklaren):
At-takfier is het recht van Allaah. Men verklaart niemand tot kaafir behalve degene die Allaah en Zijn boodschapper – sallal
Allaahoe 'alaihi wasallam – of de idjmaa' van de moeslimien tot ongelovig verklaren.
Wie iemand ongelovig verklaart zonder (dat hij in) ongeloof (is gevallen) dat ondersteunt wordt door een duidelijk bewijs
van de Quraan, soennah of Idjmaa' verdient een stevige sanctie en bestraffing. Immers het ongelovig verklaren van een
gelovig staat gelijk aan zijn doding! 18
Ongeloof plegen kan door een uitspraak – en hierover is geen aanvaardbare (moe'tabar) meningsverschil –. Zo ook kan het
door een daad of door een overtuiging 19. Het is niet van de voorwaarden van ongeloof dat je het eerst toegestaan moet
verklaren.

Verschil tussen algemene takfier en takfier op een specifiek persoon:
Algemene takfier is zoals een algemene vermaning. Je moet de woorden in zijn algemeenheid bekijken. Net zoals de
woorden van de imaams:
“Degene die zegt dat de Quraan geschapen is, is ongelovig.”

18
19

1.
2.
3.
4.

Overgeleverd door Al Boekhaarie op het gezag van Thaabit Ibn Dahaak – radiya Allaahoe 'anhoe – .
Voetnoot vertaler: Shaykh Fawzaan zegt in zijn “uitleg van de tenietdoeners van de islaam” dat afvalligheid kan plaatsvinden door 4 zaken:
Uitspraak; (bv. het lasteren van Allaah en Zijn profeet).
Handeling; (bv. soedjoed verrichten voor een beeld).
Overtuiging; (bv. dat hij overtuigd is dat er een betere wetgeving bestaat dan die van Allaah).
Twijfel; (bv. dat hij twijfelt over de verplichting van het gebed).
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En zoals de woorden van Ibn Khoezaymah – rahimahoellaah – :
“Wie niet bevestigt dat Allaah Verheven is op zijn troon boven de zeven hemelen, die is een ongelovige wiens bloed en bezit
is toegestaan. “
Takfier op een specifieke persoon: Het is hier noodzakelijk dat de voorwaarden (van takfier) eerst worden nagegaan en
dat er geen excuus is voor hem (zoals extreme woede, verspreking, onwetendheid 20, …).
Het is niet zo dat de algemene takfier je opdraagt dit op een specifiek persoon toe te passen. Dit doet men pas nadat de
voorwaarden van takfier zijn vervult en er geen excuus meer is voor hem.

20

Bij onwetendheid (‘oedhr bil djahl) moet je een aantal zaken in acht nemen;

Allereerst is dit niet absoluut, onwetendheid als excuus is enkel bij zaken die al-Oemoer al-Khafiyyah (verborgen zaken) zijn. Maar wat betreft de zaken die
ma’loem min ad-dien bi id-daroerah (zaken die je moet kennen als moslim) zijn, geldt dit excuus niet. En al zeker niet wanneer zij de Quraan reciteren en
memoriseren (zoals bv. gravenaanbidders). Een profijtvolle verhandeling hierover van Shaykh Ar-radjihie is te vinden op: http://shrajhi.com/Fatawa/ID/443 .
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