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Alle lof behoort toe aan Allah en moge de Salaah en Salaam van Allah met de
Boodschapper van Allah, zijn familie, metgezellen en oprechte opvolgers zijn!
Om te beginnen:
In de Qor'aan en in de Sunnah is het beval om zich vast te houden aan de Shari'ah
van Allah, de Sunnah van de Boodschapper van Allah en zich te onthouden van
innovaties in de religie duidelijk te vinden.
Allah  zegt:

3 ö/ä3t/θçΡèŒ ö/ä3s9 öÏ øótƒuρ ª!$# ãΝä3ö7Î6ósãƒ ‘ÏΡθãèÎ7¨?$$sù ©!$# tβθ™7Åsè? óΟçFΖä. βÎ) ö≅è%
(wat vertaald kan worden als) “Zeg (O Mohammed): ‘Indien jullie (echt)
van Allah houden, volg mij dan (accepteert Islamitische Monotheïsme, volg de
Qor'aan en de Sunnah); Allah zal van jullie houden en jullie je zonden
vergeven.’ ” (Soerah Aali-’Imran: 31)
Hij  zegt ook:

$¨Β Wξ‹Î=s% 3 u!$u‹Ï9÷ρr& ÿÏµÏΡρßŠ ÏΒ (#θãèÎ7−Fs? Ÿωuρ óΟä3În/§‘ ÏiΒ Νä3øŠs9Î) tΑÌ“Ρé& !$tΒ (#θãèÎ7®?$#
∩⊂∪ tβρã©.x‹s?
(wat vertaald kan worden als) [Zeg (O Mohammed) tegen deze
afgodendienaars van uw volk:] “Volg dan hetgeen aan jullie is neergezonden
van jullie Heer (de Qor’aan en de Sunnah van de Profeet) en volg buiten Hem
(Allah) geen awliya'(beschermers en helpers die je bevelen partners te
associëren in de aanbidding van Allah). Weinig is het dat jullie je laten
vermanen!”(Soerah al-A’raf: 3)
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En Hij  zegt ook:

tã öΝä3Î/ s−§x tGsù Ÿ≅ç6¡9$# (#θãèÎ7−Fs? Ÿωuρ ( çνθãèÎ7¨?$$sù $VϑŠÉ)tGó¡ãΒ ‘ÏÛ≡uÅÀ #x‹≈yδ ¨βr&uρ
4 Ï&Î#‹Î7y™
(wat vertaald kan worden als) “En dit (d.i. de geboden van Allah in de
voorgaande twee verzen 151 en 152) is Mijn Rechte Pad, dus volg het. En
volg niet (andere) paden want ze zullen je doen afdwalen van Mijn Pad.”
(Soerah al-An'am: 153)
De Profeet  zei:

 ﻭﺷﺮ ﺍﻷﻣﻮﺭ,  ﻭﺧﲑ ﺍﳍﺪﻱ ﻫﺪﻱ ﳏﻤﺪ, ﺇﻥ ﺃﺻﺪﻕ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ
ﺎﳏﺪﺛﺎ
“Voorzeker de beste Woorden is het Boek van Allah. En de beste
leiding is de leiding van Mohammed . En de slechtste zaken (in de
godsdienst) zijn de toevoegingen … ” (Overgeleverd door Moeslim)
En hij  zij ook:

ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺙ ﰲ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﺭﺩ
“Wie aan deze zaak van ons (de islaam) iets toevoegt, wat er niet bij
hoort, zal (van hem) deze toevoeging niet van worden geaccepteerd.”
[Overgeleverd door al-Boechaarie (2/166) en (Moeslim 5/133)]
En in de overlevering van Moslim:

ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼﹰ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﻓﻬﻮ ﺭﺩ
“Wie een handeling verricht (van aanbidding), waarop niet ons bevel
staat, het zal verworpen worden.” [Overeengekomen]
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Van de verwerpelijke bida’ (meervoud van bid’ah, letterlijk: innovaties) die de
mensen getroffen heeft is de viering van Mawlid an-Nabawi, tijdens de maand Rabie’

al-Awwal (van het islamitische kalender). En degenen die deelnemen aan deze
viering van Mawlid zijn van verschillende soorten;
•

Sommige verzamelen zich simpelweg ter gelegenheid en lezen het verhaal
van de geboorte, houden toespraken en reciteren gedichten.

•

Sommigen van hen bereiden voedsel en snoep voor en delen dit uit onder de
aanwezigen.

•

Sommige herdenking de viering in de moskeeën en anderen in hun huizen.

•

Sommigen beperken zich niet tot het bovenstaande, zij voegen verboden
zaken toe zoals ikhtilaat (het vrijelijk mengen van de geslachten) tussen
mannen en vrouwen, dansen, zingen of daden van Shirk (partners
toeschrijven in de aanbidding naast Allah), zoals de Boodschapper van Allah
aanroepen en smeken, etc.

Met al haar verschillende vormen en bedoelingen van degenen die het vieren, is de
herdenking van Mawlid an-Nabawi een onweerlegbare verboden innovatie (bid’ah)
dat geïntroduceerd werd door de Fatimide Shi'ah, na de eerste drie beste generaties,
om de Deen (godsdienst) van de Moslims te bederven.
De eerste die deze viering aanmoedigde was koning Muthaffar Abu Sa'eed
Kaukabouri, de koning van Irbil aan het einde van de zesde eeuw of aan het begin
van de zevende eeuw (hijri), zoals dit gedocumenteerd werd door historici als Ibn
Kathir, Ibn Khalkan en anderen.
Abu Shaamah zei:
"De eerste die dat deed in Mosul was Shaykh ‘Umar ibn Muhammad alMalaa - een van de bekende rechtschapen personen- en de koning van Irbil
en anderen volgden zijn voorbeeld."
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Hafidh Ibn Kathir (rahimahullah) schrijft in al-Bidayah in verwijzing naar Abu Sa'eed
Kaukabouri:
"Hij (Abu Sa'eed Kaukabouri) vierde Mawlid in de maand Rabie’ alAwwal op een uitbundige manier met een groot feest. Sommige van
degenen die de activiteiten van Muthaffar tijdens enkele Mawlid vieringen
getuigeden hebben overgeleverd dat hij tot vijfduizend gegrilde
schapenkoppen, tienduizend kippen, duizend schalen van room en dertig
duizend platen met snoepjes aanbood... Er werd gezegd: 'Hij liet de Sufi’s
zingen van Dhohr tot Fajr en hij zou zelf met hen dansen.' "
Ibn Khalkaan zei in Wafiyaat al-A'yaan (3/274),
"Aan het begin van de maand Safar, waren koepels versierd met
verschillende mooie decoraties. In elk koepel zat een groep zangers, een
groep poppenspelers en een muziekgroep. Geen koepel was te vinden
zonder dat er één van deze groepen in te vinden was.
De mensen verlieten alle activiteiten tijdens deze periode, behalve
rondgaan en naar het evenement kijken. Twee dagen voor de Mawlid,
zouden de mensen zich op het plein verzamelen met drums en
muziekinstrumenten, met meer dan beschreven kan worden - kamelen,
koeien en schapen. In de nacht van Mawlid na Maghrib, werden nasheed
gezongen in de koepels. "
Op deze manier startte de viering van Mawlid gecombineerd met amusement,
extravagantie en verspilling van rijkdom over een bid’ah (innovatie) waarvoor Allah
geen gezag heeft neergezonden.
Hetgeen waarmee een moslim zich dient bezig te houden is de heropleving van de

Sunnah en de vernietiging van de bida’ (innovaties). En dat hij geen daad verricht
zonder eerst de regelgeving van Allah hiervan weet.
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De regelgeving betreffende het vieren
van Mawlid an-Nabawi
De viering van de geboorte van de Profeet  is verboden en wordt verworpen om
meerdere redenen.
1.

De viering van Mawlid is noch van de Sunnah van de Boodschapper van

Allah

, noch van zijn Khaliefen.
haliefen . En alles wat niet van deze is, is een verboden

bid'ah (innovatie).
De Boodschapper van Allah  zei:

ﺎ  ﲤﺴﻜﻮﺍ، ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺴﻨﱵ ﻭﺳﻨﺔ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ﺍﳌﻬﺪﻳﲔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻱ
،  ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﳏﺪﺛﺔ ﺑﺪﻋﺔ،  ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭﳏﺪﺛﺎﺕ ﺍﻷﻣﻮﺭ، ﻭﻋﻀﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺟﺬ
ﻭﻛﻞ ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ
“Houd je vast aan mijn Sunnah en de Sunnah van de Rechtgeleide
Khaliefen na mij, houd je er stevig aan vast. Bijt je erin vast met je kiezen. En
kijk uit voor nieuwe toegevoegde zaken, want elke nieuwe toegevoegde zaak
is een innovatie en elke innovatie is een dwaling.” [Musnad Ahmad (4/126)
en at-Tirmidhi (2676)]
Het vieren van de Mawlid is een bid’ah geïntroduceerd door Fatimide Shi'ah om de
religie van de Moslims te bederven.
Wie een daad verricht met de intentie dichter te komen bij Allah , terwijl deze
daad niet uitgevoerd noch bevolen werd door de Boodschapper van Allah , noch
door zijn Khaliefen  na hem - dan wordt met het uitvoeren van deze daad, de
Boodschapper van Allah  beschuldigd van het niet (correct / volledig) uitleggen
van de Deen.
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Deze daad is ook in tegenspraak met de Woorden van Allah :

öΝä3oΨƒÏŠ öΝä3s9 àMù=yϑø.r& tΠöθu‹ø9$#
(wat vertaald kan worden als) “Vandaag heb Ik jullie Deen (godsdienst)
voor jullie vervolmaakt” (Soerah al-Maa`idah 5:3)
Dit is omdat (door het uitvoeren van een bid’ah) men dan beweert dat het afkomstig
zou zijn van de religie, terwijl de Boodschapper van Allah  niet ermee gekomen is.
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Mawlid (verjaardag) van de Boodschapper van Allah

 vieren is een

imitatie van de christenen in hun viering van de verjaardag van de Profeet ‘Iesa

. En imitatie, vooral op het gebied van hun religie, is ten strengste verboden en
van ze verschillen is voorgeschreven.
De Profeet  zei,

ﻣﻦ ﺗﺸﺒﻪ ﺑﻘﻮﻡ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻬﻢ
“Wie een volk imiteert is één van hen.”[Musnad Ahmad (2/05) and Abu
Dawood (4/314)]
Hij  zei ook,

ﺧﺎﻟﻔﻮﺍ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ
“Wees anders dan de Moeshrikien (degenen die deelgenoten aan Allah
toekennen).”[Saheeh Muslim (1/222)]
...vooral in hun religieus riten.
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Naast het feit dat het een bid'ah (innovatie) en Tashbeeh (imitatie) van de

christenen is - en beiden zijn verboden - is Mawlid ook een weg tot overdrijving in
de eer van de Boodschapper van Allah  in die mate dat degenen die aan deze
viering deelnemen de Profeet aanroepen, zijn hulp zoeken en gedichten zingen van

Shirk, zoals Qasidah al-Burdah en andere. De Boodschapper van Allah  heeft zulke
overdrijving verboden.
De Profeet  zei:

 ﻓﻘﻮﻟﻮﺍ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﻻ ﺗﻄﺮﻭﱐ ﻛﻤﺎ ﺃﻃﺮﺕ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺍﺑﻦ ﻣﺮﱘ ﻓﺈﳕﺎ ﺃﻧﺎ ﻋﺒﺪﻩ
ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ
“Overdrijft niet over mij, zoals de christenen overdreven over de zoon
(‘Iesa ) van Maryam. Ik ben slechts een dienaar. Zegt dus: ‘De dienaar van
Allah en Zijn Boodschapper.’ ” [al-Boechaarie (4/142 nr.3445)]
Deze hadieth betekent: overdrijf niet in het prijzen en eren van mij zoals de
christenen, die overdreven in het eren en prijzen van ‘Iesa  – tot dat zij
uiteindelijk hem aanbaden naast Allah.
Allah verbood de christenen het aanbidden van ‘Iesa. Hij  zei:

$yϑ‾ΡÎ) 4 ¨,ysø9$# āωÎ) «!$# ’n?tã (#θä9θà)s? Ÿωuρ öΝà6ÏΖƒÏŠ ’Îû (#θè=øós? Ÿω É=≈tGÅ6ø9$# Ÿ≅÷δr'‾≈tƒ
( çµ÷ΖÏiΒ Óyρâ‘uρ zΝtƒótΒ 4’n<Î) !$yγ9s)ø9r& ÿ…çµçFyϑÎ=Ÿ2uρ «!$# Ú^θÞ™u‘ zΝtƒótΒ ßø⌠$# |¤ŠÏã ßxŠÅ¡yϑø9$#
(wat vertaald kan worden als) "O, mensen van het Boek (christenen)
overdrijft niet in jullie godsdienst en zeg niets anders over Allah dan de
waarheid. Voorwaar, de Masieh (Messias), ‘Iesa, zoon van Maryam is (niet
meer dan) een boodschapper van Allah en Zijn Woord (‘Wees!’ - en het is) dat
Hij aan Maryam zond en een geest (Ruh) door Hem geschapen". (Soerah anNisa: 171)
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De Profeet  verbood ons tot overdrijving, uit angst dat we getroffen zouden
worden met hetgeen zij getroffen werden. Hij  zei:

 ﻓﺈﳕﺎ ﺃﻫﻠﻚ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﺍﻟﻐﻠﻮ، ﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻐﻠﻮ
"Pas op voor overdrijving, degenen vóór jullie werden vernietigd door
overdrijving.” [Saheeh Sunan an-Nasaee (2863)]
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Het vieren van de bid'ah van Mawlid opent de deur naar andere

innovaties en houdt ze weg van de Sunnah. We vinden dus de Moebtadi’a
(innoveerder) actief in de heropleving van de bid'ah, lui in het uitvoeren van de

Sunnah en woedend op de mensen van de Sunnah in die mate dat hun religie alleen
draait om geïnnoveerde herinneringen en verjaardagen. Ze zijn opgesplitst in
groepen - elke groep behoud de herinneringen van de verjaardagen van hun
geleerde, zoals de Mawlid van Badawi, Ibn ‘Arabi, ad-Dasooki en Shazali - op deze
manier, bevrijden ze zichzelf niet van één Mawlid en zijn ze maar bezig met een
andere Mawlid.
Dit resulteert in overdrijving (in het eren en prijzen) van de overledene, het
aanroepen van anderen naast Allah en hun overtuiging dat de overledene goed of
kwaad kan berokkenen - totdat deze mensen uit de Islam treden en terugkeren naar
de Deen van de mensen van Jahiliyah (onwetendheid), over wie Allah zei:

ÏIωàσ‾≈yδ šχθä9θà)tƒuρ óΟßγãèx Ζtƒ Ÿωuρ öΝèδ•ÛØo„ Ÿω $tΒ «!$# ÂχρßŠ ÏΒ šχρß‰ç7÷ètƒuρ
«!$# y‰ΨÏã $tΡàσ‾≈yèx ä©
(wat vertaald kan worden als) “En zij aanbidden naast Allah wat hen
niet schaadt en hen niet baat en zij zeggen: ‘Dezen zijn onze bemiddelaars bij
Allah.’ " (Soerah Yunus: 18)
En Allah  zei ook:

#’s∀ø9ã— «!$# ’n<Î) !$tΡθç/Ìhs)ã‹Ï9 āωÎ) öΝèδß‰ç6÷ètΡ $tΒ u!$uŠÏ9÷ρr& ÿÏµÏΡρßŠ ∅ÏΒ (#ρä‹sƒªB$# šÏ%©!$#uρ
(wat vertaald kan worden als) “En degenen die naast Hem awliya'
(beschermers, helpers, goden) nemen (zeggen: ) ‘Wij aanbidden hen slechts
opdat zij ons dicht bij Allah brengen.’ ” (az-Zumar: 3)
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Verduidelijking van enkele twijfels
en antwoorden aan de valse claims van mensen die Mawlid an-Nabawi herdenken.
Deze twijfels kunnen als volgt worden samengevat,
1.

Het vieren
vieren van Mawlid is ter ere van de Prof
Profeet
rofeet

Antwoord:
Het eren van de Profeet  is in zijn Ittiba’ ( zijn voorbeeld volgen); handelen op zijn
bevelen, afzien van wat hij heeft verboden en hem liefhebben.
Het eren van de Profeet  is niet door middel van bida’ (innovaties), corruptie,
zonden en viering van zijn verjaardag op deze ongewenste manier, (het vieren van
de Mawlid is verboden) omdat het een zonde is.
De Sahabah waren degenen, die de Boodschapper van Allah  het meest vereerd
hebben zoals ‘Oerwa ibn Mas'oed  zei tegen de Quraish,

 ﻭﺍﷲ ﻟﻘﺪ ﻭﻓﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻠﻮﻙ ﻭﻭﻓﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺼﺮ ﻭﻛﺴﺮﻯ، ﺃﻱ ﻗﻮﻡ
 ﻭﺍﷲ ﺇﻥ ﺭﺃﻳﺖ ﻣﻠﻜﺎﹰ ﻗﻂ ﻳﻌﻈﻤﻪ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﻈﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ، ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺷﻲ
 ﻭﺍﷲ ﺇﻥ ﺗﻨﺨﻢ ﳔﺎﻣﺔ ﺇﻻ ﻭﻗﻌﺖ ﰲ ﻛﻒ، ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪﺍُﹰ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
 ﻭﺇﺫﺍ،  ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﺍﺑﺘﺪﺭﻭﺍ ﺃﻣﺮﻩ، ﺎ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﺟﻠﺪﻩ  ﻓﺪﻟﻚ، ﺭﺟﻞ ﻣﻨﻬﻢ
، ﻢ ﻋﻨﺪﻩ ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻜﻠﻢ ﺧﻔﻀﻮﺍ ﺃﺻﻮﺍ، ﺗﻮﺿﺄ ﻛﺎﺩﻭﺍ ﻳﻘﺘﺘﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻮﺀﻩ
ﻭﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﻌﻈﻴﻤﺎﹰ ﻟﻪﻭﻣﺎ ﳛﺪ
"O mensen, bij Allah ik heb koningen bezocht. Ik bezocht Caesar,
Khusro en an-Najashi (Negus), maar, bij Allah, ik heb nog nooit een koning
gezien wiens metgezellen hem zo veel respect tonen als de metgezellen van
Mohammed  hem respecteren. ... Als hij ze een opdracht gaf om iets te
doen, dan zouden ze zich haasten om te doen wat hij geboden heeft. Als hij
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wudhu verricht, zouden ze bijna ruziën over zijn water. Als hij sprak zouden
zij hun stem in zijn aanwezigheid verlagen en zij keken hem niet in de ogen
uit respect voor hem." [al-Boechaarie (3/178 2731, 2732)]
Zelfs met deze enorme hoeveelheid aan respect en eer voor de Boodschapper van
Allah , hebben de Sahabah  zijn geboortedag niet als feest ter herdenking
gemaakt.
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Mawlid wordt gevierd door veel mensen in tal van plaatsen en steden

2.

Antwoord:
Antwoord:

Hujjah (bewijs) is hetgeen waarmee de Boodschapper van Allah  is gekomen. Het
is bewezen, zonder enige twijfel, dat de Boodschapper van Allah  innovaties
uitdrukkelijk heeft verboden en Mawlid behoort onder deze innovaties. Daden van
mensen die de Daleel (bewijs uit de Qor'aan en de Sunnah) tegenspreken zijn geen

Hujjah (bewijs) zelfs als hun aantal enorm is.

4 «!$# È≅‹Î6y™ tã x8θ.=ÅÒãƒ ÇÚö‘F{$# †Îû tΒ usYò2r& ôìÏÜè? βÎ)uρ
(wat vertaald kan worden als) “En indien jij de meesten van hen die op
aarde zijn gehoorzaamd, dan zullen zij jou doen afdwalen van de Weg van
Allah.” (Soerah al-An’am: 116)
Al-Hamdulillah, ook vandaag zijn er mensen die deze bid'ah verbieden en haar
valsheid uitleggen. De daad van iemand die volhardt in deze bid'ah, zelfs nadat de
waarheid tot hem is gekomen is geen Hujjah (bewijs).
Degenen die de viering bij deze gelegenheid verwerpen zijn;
•

Shaykhul-Islam Ibn Taymiyyah (rahimahullah) in 'Iqtida Sirat al-Mustaqeem’,

•

Imam Shatibi in 'al-I'tisaam',

•

Ibn Haaj in 'al-Madkhal',

•

Shaykh Tajud-Deen Ali ibn Umar al-Lakhmi heeft een volledig boek
geschreven over dit onderwerp.

•

Shaykh Mohammed Bashir as-Sahsawani al-Hindi in zijn boek, 'SiyanatulInsan',

•

Mohammed Rasheed Ridha heeft een artikel geschreven over dit onderwerp.

•

Shaykh Muhammad Ibraheem aal-Shaikh,

•

Shaykh Abdul-Aziz Ibn Baz en nog anderen die over dit onderwerp
geschreven hebbenen en blijven schrijven ter strijd tegen deze bid’ah.
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Herdenking van Mawlid vernieuwt de herinneringen van de

3.

Boodschapper van Allah .
Antwoord:
Antwoord:
De herinneringen van de Boodschapper van Allah wordt (dagelijks) vernieuwd door
de moslim,
•

hij herinnert zijn naam telkens deze wordt uitgesproken in de Adhaan (de
oproep tot het gebed), Iqamah en khutbah (vrijdag preek),

•

en telkens hij de Shahadatain (de twee getuigenissen) uitspreekt na de wudhu
en in de tashahud,

•

telkens hij de Salaah en de Salaam stuurt op de Profeet  en bij zijn
vermelding.

•

telkens hij een goede daad verricht- een verplichte of een aanbevolen daad die de Boodschapper van Allah  heeft voorgeschreven.

Door het uitvoeren van deze daden, herinnert een moslim zich de Boodschapper van
Allah  en de beloningen van zijn daden bereiken de Profeet  vergelijkbaar met
de daden van de persoon die het uitvoert...
Op deze manier, herleeft een moslim altijd de herinneringen van de Boodschapper
van Allah  en is ermee gelinkt dag en nacht - zijn hele leven door met het
uitvoeren met hetgeen wat Allah heeft voorgeschreven in de Shari’ah - niet alleen op
de dag van de Mawlid.
En wat betreft bid'ah en tegenstrijdigheid met de Sunnah, dit dissocieert en
distantieert hem van de Profeet .
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Bovendien, is de Boodschapper van Allah ver weg van dergelijke feestelijke
innovaties. Allah  prees en eerde hem,

x8tø.ÏŒ y7s9 $uΖ÷èsùu‘uρ
(wat vertaald kan worden als) “En Wij hebben jouw roem verhoogd.”
(Soerah ash-Sharh: 4)
Allah wordt in de Adhaan, Iqamah en khutbah niet genoemd, tenzij dat de
Boodschapper van Allah  erbij vermeld wordt en dit is voldoende als eer, liefde en
herdenking voor de Profeet .
Allah  heeft in de Qor'aan geen belang gegeven aan de geboorte van de Profeet

, maar Hij  vermelde hem met het Profeetschap,
ôΜÎγÅ¡à Ρr& ôÏiΒ Zωθß™u‘ öΝÍκÏù y]yèt/ øŒÎ) tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ’n?tã ª!$# £tΒ ô‰s)s9
(wat vertaald kan worden als) “Voorzeker, Allah gaf een grote gunst
aan de gelovigen, toen Hij tot hen een Boodschapper (Mohammed ) uit hun
midden stuurde.” (Soerah Aali-’Imran: 164)
En in een ander vers,

öΝåκ÷]ÏiΒ Zωθß™u‘ z↵Íh‹ÏiΒW{$# ’Îû y]yèt/ “Ï%©!$# uθèδ
(wat vertaald kan worden als) "Hij is het die onder de ongeletterden
een Boodschapper (Mohammed ) uit hun midden zond." (Soerah alJumu’ah: 2)
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Het argument dat de viering van Mawlid an
an--Nabawi werd geïntroduceerd
geïntroduceerd

door Ko
Ko n ing Malik Adil – een geleerde - en met de intentie dichter bij Allah te
komen!
komen
Antwoord:
Een bid'ah wordt van niemand geaccepteerd, wie deze persoon ook mag zijn. Een
goede intentie rechtvaardigt niet een slechte daad en geleerd en rechtvaardig zijn
maakt hem niet vrij van fouten.
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Mawlid is een Bid'ah hasana (goede innovatie), want het is een manier

om dankbaarheid te tonen tegenover Allah

 voor het sturen van de Profeet

.
Antwoord:
Antwoord:
Er is niets goeds in een bid'ah.
De Profeet  zei:

ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺙ ﰲ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﺭﺩ
“Wie aan deze zaak van ons (de islaam) iets toevoegt, wat er niet bij
hoort, zal (van hem) deze toevoeging niet van worden geaccepteerd.” (alBoechaarie)
En hij  zei:

ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ
" Elke bid’ah (innovatie in het geloof) is een dwaling." [Musnad Ahmad
(4/126) en at-Tirmidhee (2676)]
Hij  heeft dus alle bida’ als dwaling verklaard. Hoe kan dan iemand zeggen dat
niet alle bida’ dwaling zijn, maar dat er bid'ah hasana (goede innovatie) zijn!!!
Hafidh Ibn Rajab schrijft in Sharh al-Arba'een,
“Zijn woorden (van de Profeet ): 'Elke bid'ah is een dwaling' is een
alomvattende verklaring, dat niets uitsluit. En deze hadieth is een groot
fundament van Usuul ad-Deen, net als de hadieth, ‘Wie aan deze zaak van
ons (de islaam) iets toevoegt, wat er niet bij hoort, zal (van hem) deze
toevoeging niet van worden geaccepteerd’ (al-Boechaarie)
Dus iedereen die innoveert en schrijft de innovatie toe aan de religie zonder enige
basis in de Deen, dan is dit inderdaad een dwaling en de religie is er vrij van - of het
nu gaat om kwesties van ‘Aqeedah (geloofsleer) of daden.
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Degenen die dit argument na houden (dat er sprake is van bid'ah hasana) hebben
geen bewijs om hun beweringen te kunnen bijstaan, behalve de uitspraak van Umar

 over Salaah at-Taraweeh,

ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﻫﺬﻩ
"Wat een goede bid'ah dit is!" [al-Boechaarie (2/252 2010)]
Ze beweren ook dat er innovaties waren (tijdens de Selef), die niet door de Selef
afgekeurd werden, zoals, het verzamelen van de Qor'aan in één Boek, het schrijven
en bewaren van de Ahaadieth (meervoud van hadieth).
Antwoord: Al deze daden hebben een oorsprong in de religie en zijn dus geen
innovaties (uitleg volgt).
De uitspraak van
va n Umar

, 'Wat een
een goede bid'ah is dit’
dit ’,

De intentie van Umar  bij deze uitspraak is de innovatie in de taalkundige
betekenis en niet de innovatie in de religie want indien gezegd werd, "Het is een

bid'ah." - betreffende een daad die een basis heeft in de Shari'ah dan krijgt bid'ah de
taalkundige betekenis en niet de bid'ah in de Shari’ah omdat bid'ah in de Shari’ah
iets is dat geen basis heeft in de Shari'ah.
Het verzamelen van de Qor'aan in één Boek heeft een basis in de Shari'ah omdat
de Profeet het schrijven van de Qor'aan beval, echter was de Qor'aan geschreven
in delen. De Sahabah  verzamelden het in één Boek om het te bewaren.
Voor zover Taraweeh betreft,
betreft bad de Boodschapper van Allah deze met zijn

Sahabah, maar beëindigde hij deze later uit vrees dat het een verplichting ging
worden. De Sahabah bleven echter Taraweeh bidden in aparte groepen tijdens het
leven van de Boodschapper van Allah  en na diens overlijden. Tot Umar ze
verzamelde achter één Imam zoals ze gewend waren te bidden achter de
Boodschapper van Allah en dit is geen bid'ah in de religie.
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Het schrijven van Ahaadieth heeft ook een basis in de Shari'ah. De Boodschapper
van Allah  beval sommige Sahabah  om Ahaadieth te schrijven nadat ze
hiervoor toestemming vroegen. Het schrijven werd algemeen verboden tijdens het
leven van de Boodschapper van Allah  uit vrees dat er iets zou kunnen toegevoegd
worden aan de Qor'aan dat niet ervan is. Na zijn overlijden is het verbod opgeheven
omdat de Qor'aan voltooid is en de rangschikking van de verzen ook bepaald werd.
Dus, de moslims schreven de Sunnah om te behoeden dat ze verloren ging. Moge
Allah  hen belonen voor hun inspanningen in de bescherming van het Boek van
Allah en de Sunnah van Zijn Boodschapper.
Er wordt ook gezegd: waarom verscheen deze daad van ‘dankbaarheid’ (zoals ze
beweren) pas later. De beste generaties (de eerste drie generaties) zijn er niet mee
gekomen, niet in de tijd van de Sahaba noch van de Taabi’een noch van de volgers
van de Taabi’een. Terwijl zij de Profeet het meest liefhadden, de ijverigste in het
verrichten van goede daden en de beste in het tonen van dankbaarheid. Is het dan
mogelijk dat degene die de bid’ah van de Mawlid viert meer rechtgeleid is dan hen?
Zeker niet, verre van!
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Viering van Mawlid an
an--Nabawi is uit liefde voor
vo or de Profeet
Profeet

 en een

uitdrukking van iemands liefde,
liefde, wat toegestaan is.
is.
Antwoord:
Het is zonder twijfel bekend dat het liefhebben van de Profeet  verplicht is voor
elke moslim, meer dan men zichzelf, vader, kind en de hele mensheid liefheeft. Maar
dit betekent niet dat we mogen innoveren met iets wat ons niet is voorgeschreven.
Liefde voor de Profeet vereist gehoorzaamheid aan hem. Dit is de grootste uiting van
liefde voor hem, zoals gezegd wordt,

ﺐ ﳌﻦ ﳛﺐ ﻣﻄﻴﻊ
 ﺇﻥ ﺍﶈ

ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺣﺒﻚ ﺻﺎﺩﻗﺎﹰ ﻷﻃﻌﺘﻪ

" Indien je liefde waarachtig was dan zou je hem hebben gehoorzaamd,
de liefhebber is zijn geliefde gehoorzaam."
De liefde voor de Boodschapper van Allah  is in de heropleving van zijn Sunnah,
erop bijten met de kiezen en zich niet ertegen verzetten – noch met daden, noch met
woorden. En alles wat tegenstrijdig is met de Sunnah is een verworpen bid'ah en een
open zonde. Eén daarvan is de viering van de Mawlid.
Goede intenties alleen mak
ma ken een innovatie in de Deen niet toegestaan omdat de
religie op twee fundamenten staat; Ikhlas (oprechtheid) en Ittiba’ (het volgen van de
Profeet ). Allah zegt,

öΝÎγøŠn=tæ ì∃öθyz Ÿωuρ ÏµÎn/u‘ y‰ΨÏã …çνãô_r& ÿ…ã&s#sù ÖÅ¡øtèΧ uθèδuρ ¬! …çµyγô_uρ zΝn=ó™r& ôtΒ 4’n?t/
∩⊇⊇⊄∪ tβθçΡt“øts† öΝèδ Ÿωuρ
(wat vertaald kan worden als) “Welzeker! Wie zich volledig in overgave
wendt tot Allah (d.i. Islam volgen) en die een muhsin (weldoener) is, voor hem
is zijn beloning bij zijn Heer (Allah). Geen vrees zal over hen komen noch
zullen zij treuren.” (Soerah al-Baqarah: 112)
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Het onderwerpen (aanbidding) aan Allah betekent dat je oprecht (Ikhlas) moet zijn
tegenover Allah en Ihsan (goed doen) betekent het volgen van de Boodschapper en
het uitvoeren van de Sunnah.
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De bewering dat het memoreren van de geboorte van de Profeet

 en

het lezen van zijn Seerah (biografie) bij deze gelegenheid tot zijn
gehoorzaamheid motiveert.
motiveert .
Antwoord:
Het lezen van de Seerah (biografie) van de Profeet  is vereist van elke moslim het
hele jaar door en de rest van zijn leven, maar het toekennen van deze daad voor een
specifieke dag zonder bewijs hiervoor vormt een bid'ah en:

“elke bid'ah (innovatie) is een dwaling”
(Musnad Ahmad)
Een bid'ah levert niets (goeds) op, behalve het slechte en dissociatie van de Profeet

.
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Samenvatting
De viering van Mawlid an-Nabawi is in al haar verschillende vormen een
verworpen bid'ah, die de moslims zich verplicht zijn ervan te onthouden en de
anderen ervoor te waarschuwen. (De moslims moeten) deelnemen aan de
heropleving van de Sunnah en zich hieraan vasthouden. Ze moeten diegene die deze

bid’ah verspreiden niet steunen noch verdedigen.
( Het verdedigen van diegene die deze bid’ah verspreiden is verboden), omdat
diegene die deze bid’ah verspreiden meer geïnteresseerd zijn in de heropleving van
de bid'ah dan de heropleving van de Sunnah of misschien zijn ze zelf helemaal niet
betrokken bij de Sunnah. Dus, diegene die hun standpunt inneemt, mag niet gevolgd
worden, zelfs indien zulke mensen in de meerderheid zijn, in de plaats daarvan volgt
men het voorbeeld van diegene die de Sunnah volgen van de Selef Salih ( Vrome
voorgangers) en hun volgelingen, zelfs wanneer ze met weinig zijn. Omdat de
waarheid niet beoordeeld wordt door (het aantal) mannen, maar worden de mannen
beoordeeld door de waarheid.
De Boodschapper van Allah  zei:

ﺔ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀﺳﻨ ﻨﱵ ﻭﻠﻴﻜﹸﻢ ﺑﹺﺴﻯ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﹰ ﻛﺜﲑﺍﹰ؛ ﻓﹶﻌﺮﻴﻨﻜﹸﻢ ﻓﹶﺴﺶ ﻣﻌﻦ ﻳﻓﺈﻧﻪ ﻣ
 ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ،ﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺟﺬﻀﺎ ﻭﻋ ﲤﺴﻜﻮﺍ،ﻌﺪﻱﻦ ﺑﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ﺍﳌﻬﺪﻳﲔ ﻣ
 ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ،ﺤﺪﺛﺎﺕ ﺍﻷﻣﻮﺭﻭﻣ
“ Waarlijk, diegene van jullie die lang zal leven, zal veel verschillen
zien. Dus houd je vast aan mijn Sunnah en de Sunnah van de Rechtgeleide
Khaliefen na mij, houd je er stevig aan vast. Bijt je erin vast met je kiezen. En
kijk uit voor nieuwe toegevoegde zaken, want elke nieuwe toegevoegde zaak
is een innovatie en elke bid'ah is dwaling.” [Musnad Ahmad (4/126) en atTirmidhi (2676)]
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In deze hadieth, heeft de Boodschapper van Allah  uitgelegd wie we als voorbeeld
moeten nemen in tijden van verschillen. En hij  heeft ons ook duidelijk gemaakt
dat alles wat indruist tegen de Sunnah zowel in woorden als in daden een innovatie
is en elke innovatie is een dwaling.
Indien we de viering van Mawlid an-Nabawi gaan analyseren, vinden we hiervoor
geen basis in de Sunnah van de Boodschapper van Allah, noch in de Sunnah van de
rechtgeleide Khaliefen. Het is dus van de nieuwe uitgevonden zaken en is een
misleidende bid'ah. Om deze reden is het volgende vers toepasselijk:

ÏΘöθu‹ø9$#uρ «!$$Î/ tβθãΖÏΒ÷σè? ÷ΛäΨä. βÎ) ÉΑθß™§9$#uρ «!$# ’n<Î) çνρ–Šãsù &óx« ’Îû ÷Λäôãt“≈uΖs? βÎ*sù
∩∈∪ ¸ξƒÍρù's? ß|¡ômr&uρ ×öyz y7Ï9≡sŒ 4 ÌÅzFψ$#
(wat vertaald kan worden als) “Als jullie over iets van mening
verschillen, leg het dan voor aan Allah en de Boodschapper, indien jullie in
Allah en de Laatste Dag geloven. Dat is beter en een betere afsluiting.”
(Soerah an-Nisa: 59)
Het terugkeren naar Allah  is het teruggaan naar Zijn Boek en terugkeren naar
de Profeet  betekent verwijzen naar zijn Sunnah van na zijn overlijden. Dus, de
Qor’aan en de Sunnah zijn op het ogenblik van geschillen ons enige referentie.
Dus, waar in de Qor’aan en de Sunnah is er een verwijzing dat het vieren van Mawlid

an-Nabawi toegelaten is?
Het is daarom een vereiste van diegene deze daad of mening goedspreekt om
berouw te tonen aan Allah van deze bid’ah en van andere bida’. En het is een
eigenschap van een gelovige dat hij naar de waarheid zoekt, maar wie koppig en
trots is nadat het bewijs tot hem is gekomen, dan is zijn afrekening bij zijn Heer.
Wij vragen Allah  om ons standvastig te maken in het volgen van Zijn Boek en de

Sunnah van Zijn Profeet totdat we Hem ontmoeten. En moge de Salaah en Salaam
van Allah met onze Profeet Mohammed , zijn familie en metgezellen zijn.
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