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In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Alle lof
is voor Allah, wij prijzen Hem, wij zoeken Zijn hulp, wij zoeken Zijn vergeving
en wij zoeken Zijn leiding. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het kwaad in
onze zielen en het kwaad van onze daden. Want eenieder die Allah leidt, kan
door niemand worden misleid. En eenieder die Hij laat dwalen, kan door
niemand worden geleid. Ik getuig dat er niemand is die het recht heeft om
aanbeden te worden behalve Allah, Die geen partner heeft. En ik getuig dat
Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is. Amma ba'd (voorts):

Inleiding tot de uitleg
Waarom bestuderen wij het Monotheïsme
(at-Tauwheed)?

Allah accepteert geen enkele handeling
behalve daarmee (d.w.z. het
Monotheïsme)

Want Allah heeft ons om die reden
geschapen

Reden voor toename van de beloningen

Niemand zal het Paradijs binnengaan
behalve de Monotheïst

Reden voor leiding (van Allah) en
stabiliteit van de veiligheid

Reden voor het wissen van de zonden

Reden voor Voorspraak (bemiddeling)

Reden voor geruststelling (van het

van de profeet ﷺ

hart)

1 Bron koranverzen: Interpretatie van de betekenis van de Koran: speciale editie (Aboe Ismael en studenten).
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Waarom ervoor gekozen is om met dit schrijfwerk te beginnen en waarom men

hiermee dient te beginnen

Vanwege de aandacht die onze vrome voorgangers en onze geleerden van
Ahloe soennah wal’ jamaa’a aan dit gezegend schrijfwerk schonken en
vanwege de grote gunsten die het bevat. Als gevolg hiervan is dit een basis
geworden waarmee een student van kennis zijn reis van kennis begint en
hier zijn wetenschappelijke studie op voortbouwt. Wij nemen hen dus
daarom als voorbeeld en treden in hun voetsporen in deze methodiek.

Bovendien is deze verhandeling uitermate belangrijk voor elke moslim
vanwege de fundamentele grondslagen en principes die deze bevat, waar
elke moslim met zekerheid in moet geloven, zonder enige twijfel.

Dit schrijfwerk en andere van de sheikh onderscheiden zich van andere
schrijfwerken vanwege de volgende redenen:

Het is

Alle zaken

Goed verzameld,

Spreekt zijn

makkelijk

worden

ingedeeld en

smeekbeden uit

en

voorzien van

genummerd.

voor de

Vervolgens begint

lezer/luisteraar.

duidelijk.

bewijzen.

hij met de uitleg

van elk punt.
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Kennismaking met het schrijfwerk

De drie fundamentele principes kort samengevat: de drie vragen van het graf

Wie is jouw
schepper?

Wat is jouw
godsdienst?

Wie is jouw profeet?

Wat zijn de vruchten die we plukken van het bestuderen van de Drie
Fundamentele Principes?

Door de Drie Fundamentele Principes te bestuderen, ernaar te
handelen en te onderwijzen, en geduldig te zijn met dit alles,
zal een persoon in staat zijn om met succes de drie vragen in
het graf te beantwoorden - met de toestemming van Allah.
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Overzicht
Dit schrijfwerk is onderverdeeld in vijf onderdelen

1.
De vier
essentiële
punten

2.
De drie
essentiële
punten m.b.t.
het
Monotheïsme

3.
Het belang van
het
bestuderen
van het Monotheïsme
(at-Tauwheed)

4.
Drie
Fundamentele
Principes

5.
Conclusie

5
1. De vier essentiële punten

2.
Ernaar
handelen

1.
Kennis

3.
Ernaar
uitnodigen

4.
Volharden
bij het
verkondigen

2. De drie essentiële punten.

Monotheïsme in Zijn
Heerschappij.
(at-Tauwheed ar-Roeboebiyyah &
at-Tauwheed al-Asmaa WasSifaat.)

Monotheïsme in Zijn
aanbidding van
(at-Tauwheed alOeloehiyyah).

Zich distantiëren van
Polytheïsme en haar
beoefenaars.

3. Het belang van het bestuderen van het Monotheïsme

Het Antwoord op de vraag: “Waarom bestuderen we het Monotheïsme?

4. De drie Fundamentele principes

De drie fundamentele principes met haar bewijzen kort samengevat: De drie
vragen van het graf.

Wie is jouw schepper?

Wat is jouw godsdienst?

Wie is jouw profeet?

5. Conclusie
Dit gedeelte begint met het gezegde van de auteur: ’’Nadat de mensen
zijn gestorven, zullen ze worden opgewekt '' tot het einde van het boek.
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TEN EERSTE: DE VIER ESSENTIËLE PUNTEN
In de naam van Allah, de
Barmhartige, de
Genadevolle (1)
Weet (moge Allah u
genade schenken) (2) dat
het verplicht is voor ons
om vier zaken te kennen:
Ten Eerste: Kennis
Kennis hebben over wie
Allah is, wie Zijn profeet
is en het kennen van de
Islamitische religie en
ook de bewijsvoeringen.
Ten Tweede: Naar deze
[verkregen] kennis te
handelen. (3)

(1) De reden waarom de schrijver begint
met al-Basmalah.
In navolging van
de geleerden die
hem zijn voor
geweest en de
vrome
voorgangers van
wie het een
gewoonte was om
hun schrijfwerken
hiermee te
beginnen.

In navolging
van de
Koran en de
profeten
(vrede zij
met hen).

Vragen om
Zijn
zegeningen
middels Zijn
naam alKariem.

(2) Zoals we in de inleiding hebben opgemerkt, is het een gewoonte van de schrijver
om zijn schrijven te beginnen met een smeekbede voor de student van kennis en
Allah [voor hen] vraagt om Zijn barmhartigheid, en dit bewijst het volgende:

De Islam is gebaseerd op
barmhartigheid.

De barmhartigheid van de
geleerden van Ahloe soennah
wal jamaa’a met hun studenten.

Kennis: is het kennen van de waarheid met bewijs en het tegenovergestelde van
onwetendheid.
(3) Het volgende is gezegd over de relatie tussen kennis en het handelen ernaar: “Kennis
maakt contact met handelen, geeft hij [het handelen] geen gehoor dan verdwijnt deze.” Er
zit dus geen voordeel in kennis die niet gepaard gaat met het handelen ernaar. Wanneer
men dus kennis vergaart, is het verplicht om hiernaar te handelen. Een geleerde die niet
naar zijn kennis handelt, zal vóór de afgodenaanbidders worden gestraft.
Een dichter zei:
*En de geleerde die niet handelt naar zijn kennis*
*zal vóór de afgodenaanbidders worden gestraft*
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Voorwaarden en stelregels waar het uitnodigen op gebaseerd
dient te zijn. De belangrijkste zijn:

Ten derde:
Ernaar
uitnodigen

1.
De oproep
dient
oprecht te
zijn voor
Allah.

2.
De oproep
moet
gebaseerd
zijn op
Islamitische
kennis/
wetenschap

3.
Wijsheid
en geduld

4.
rekening
houden met
de situatie
van de
genodigden

Het bewijs voor deze voorwaarden:
De uitspraak van Allah (de verhevene): Zeg: “Dit is mijn weg, ik nodig uit naar Allah
met zekere kennis; ik en degenen die mij volgen. En Verheven is Allah. En ik behoor
niet tot de veelgodenaanbidders.”
{Zeg: Dit is mijn weg}: d.w.z. de wetgeving (Qoer'an & Soennah) waarmee hij [vrede
en zegeningen met hem] kwam.
{Ik nodig uit naar Allah} d.w.z. de oproeper naar Allah is de oprechte die de mensen
met Allah wil verbinden.
{Met zekere kennis}, d.w.z. met kennis, die bestaat uit het Kennis hebben van:

Islamitische
wetgeving

De situatie van de
genodigden

De koers naar de
beoogde
doelstelling

Het is alsof de auteur zegt: “Als je kennis hebt vergaard en hier vervolgens naar
hebt gehandeld, is het vervolgens aan jou om het pad van de profeet ﷺ,
metgezellen en de vrome voorgangers te volgen: Zeg “Dit is mijn weg, ik nodig uit
naar Allah met zekere kennis; ik en degenen die mij volgen.” Het is dus
noodzakelijk [naar Allah] uit te nodigen.
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(1) De auteur noemt na het
uitnodigen: geduld. Het impliceert dat
wie dit pad volgt, zal worden getest

Ten Vierde:

zoals de Profeten en Boodschappers.
Volharden bij het verkondigen
(1).

Het is dan aan hem om geduld op te
brengen.

Het bewijs hiervoor zijn de
woorden van Allah:
{Bij de tijd, Voorwaar de mens
verkeert zeker in (staat van)
verlies. Behalve degenen die
geloven en goede daden
verrichten, en elkaar aansporen
tot de waarheid, en elkaar
aansporen tot geduld} (2)

GEDULD

Taalkundig:

Religieuze betekenis:

zelfbeheersing,

Volharden in zaken

discipline en

en zich onthouden

verdraagzaamheid

van anderen.

Ibn al-Qayyim heeft geduld in drie soorten verdeeld:

Geduld in de
aanbiddingen aan Allah
totdat je deze volbrengt.

Geduld m.b.t.
zondigen.

Geduld in tijden van
leed.

(2) Na het benoemen van de vier essentiële punten, benoemt de auteur het
bewijs vanuit de Koran; soerah Al-Asr. De auteur vermeldt altijd de punten
i.c.m. bewijzen. Waarom?

Om de student op te

Zodat de student een

Zodat de student het

leiden als een volgeling

bewijs heeft waarmee hij

vermogen creëert om

van het bewijsmateriaal

de tegenstander van

de oordelen uit de

en geen blinde volgeling

repliek kan dienen.

bewijzen te halen

van meningen.

gebaseerd op een juiste
basis.
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(1) De bedoeling van imam ash-Shâfi

Ash-Shâfi zei: “Als Allah geen
ander bewijs had geopenbaard
behalve dit hoofdstuk, dan zou
dit voldoende voor hen zijn
geweest”. (1)

is dat deze soera alleen al voldoende
bewijs is om het bewijs aan de
schepsels te verduidelijken, zodat
men kennis vergaart en hiernaar
handelt en uitnodigt en geduldig

al-Boekharie zei: hoofdstuk:

‘kennis alvorens spraak en
handelen’.
Het bewijs hiervoor zijn de
woorden van Allah de
verhevene: {Weet dan (o
Mohammed) dat er geen god is
dan Allah. En vraag om
vergeving voor jouw zonden en
(ook) voor de gelovige mannen
en de gelovige vrouwen}.
Allah benoemde dus eerst
kennis vóór spraak en handelen.
(2)

volhardt.
Als dit het geval is met slechts één
kort hoofdstuk, wat dan te zeggen
over de overige hoofdstukken van de
Koran die vol zitten met bewijzen?!

(2) Imam al-Boekharie heeft een van
de hoofdstukken van zijn boek

"Sahieh al-Boekharie" betiteld als:
"Hoofdstuk: “Kennis alvorens spraak

en handelen". Vervolgens noemde hij
het bewijs. Het is dus verplicht om de
kennis te laten voorafgaan aan spraak
en handelen. Het is verkeerd om te
handelen zonder kennis.
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TEN TWEEDE: DE DRIE ESSENTIËLE PUNTEN M.B.T. HET MONOTHEÏSME

(1) De auteur begon dit deel met een smeekbede ten

Weet, moge Allah u
genade schenken,
dat het verplicht is
voor elke
moslim(a) kennis te
hebben van de
volgende drie
zaken en hiernaar
te handelen. (1)

gunste van de student. De auteur verrichtte drie keer een
smeekbede voor de student in zijn dit schrijfwerk; aan
het begin; toen hij de vier essentiële punten vermeldde,
en hier bij het noemen van de 'Drie belangrijke punten
met betrekking tot het Monotheïsme' en ten slotte
wanneer hij (verderop in het boek) zegt: "Weet, moge
Allah je leiden naar zijn gehoorzaamheid dat Haneefiyyah
het pad is van Ibrahiem [vrede en zegeningen met

hem]…’’

Introductie m.b.t. de drie essentiële punten
Het Monotheïsme

Taalkundige betekenis:
Wahada is een infinitief: atTauwheed (=alleen zijn, uniek zijn) is de
vervoeging.

Religieuze betekenis:
Het aanbidden van alleen Allah de Verhevene
met alles wat specifiek voor Hem is.
Namelijk het Monotheïsme bestaande uit drie
soorten.

Het Monotheïsme is onderverdeeld in drie categorieën

at-Tauwheed ArRoeboebiyyah
Monotheïsme in
Zijn Heerschappij.
Het erkennen dat
alleen Allah schept,
heerst en bezit.

at-Tauwheed AlOeloehiyyah
Monotheïsme in
Zijn aanbidding
Dit houdt in dat
alleen Allah
aanbeden dient te
worden, zodat
een persoon
niemand of niets
anders naast Allah
aanbidt.

at-Tauwheed van de namen en
eigenschappen
Monotheïsme in Zijn Namen en
Eigenschappen.
Dit houdt in: het beschrijven van
Allah, zoals Hij Zichzelf heeft
beschreven in de Koran en zoals
de Profeet  ﷺHem heeft
beschreven, zonder dat er sprake
is van vergelijking (met een van
Zijn schepsels), verdraaiing of
ontkenning.
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Ten eerste: Allah heeft ons
geschapen, voorziet ons en Hij heeft
ons niet verwaarloosd; daarentegen
heeft Hij een boodschapper tot ons
gezonden. Wie hem gehoorzaamt,
zal het Paradijs binnengaan en wie
hem ongehoorzaam is, zal het Vuur
binnengaan, het bewijs hiervoor is
Zijn uitspraak:

* De namen en eigenschappen zijn van Goddelijke
instelling [Tawqifiyyah]. We beperken ons alleen tot
wat er in de koran en de Soennah staat vermeld. Dit
houdt in:

{Voorwaar, Wij hebben naar jullie een
Boodschapper gestuurd, als getuige
tegen jullie, zoals Wij naar farao een
Boodschapper stuurden} (1)

de Koran en wat de profeet  ﷺvan Hem heeft

- Het beschrijven van Allah, zoals Hij Zichzelf heeft
beschreven in de Koran en zoals de Profeet  ﷺHem
heeft beschreven.
- Ontkennen wat Hij van Zichzelf heeft ontkend in
ontkend, zoals: {Sluimer noch slaap overmant
Hem.}, {En Wij werden niet getroffen door
vermoeidheid}, zonder dat er sprake is van
vergelijking (met een van Zijn schepsels),
verdraaiing of ontkenning.

Een overzicht van de drie essentiële punten

Monotheïsme in Zijn
Heerschappij en
Monotheïsme in Zijn
Namen en
eigenschappen.

Monotheïsme in Zijn
aanbidding

Zich distantiëren van
Polytheïsme en haar
beoefenaars

(1) Bij het eerste punt bevestigt de schrijver het Monotheïsme in Zijn
Heerschappij en Monotheïsme in Zijn Namen en eigenschappen. Dit licht hij
toe met [Allah heeft ons geschapen] Hij is dus de Schepper, [voorziet ons] hij
is dus de Voorziener, en [Hij heeft ons niet verwaarloosd] d.w.z. in de steek
gelaten zonder geboden en verboden, [daarentegen heeft Hij een
boodschapper tot ons gezonden.]

De reden dat Allah boodschappers zond [vrede zij met hen]

Om de mensen het bewijs te leveren.
{En Wij zullen [jullie] niet bestraffen
voordat Wij een boodschapper hebben
gezonden [om jullie te waarschuwen]}

Als genade voor de mensheid:
{En Wij hebben jou [o Mohammed]
slechts gestuurd als genade voor de
werelden}

12

Ten Tweede:
Allah staat het niet toe om Hem
te associëren met een ander in
Zijn aanbidding, zelfs niet een
nabije Engel of een gezonden
Profeet. Het bewijs hiervan ligt
in het woord van Allah:
{En waarlijk, de moskeeën zijn
voor [het aanbidden van] Allah
[Alleen]. Roep dus niemand
naast Allah aan} (1)

Het tweede punt bevat de bevestiging
van het Monotheïsme in Zijn
Heerschappij, verheven is Hij.

(1) De auteur zegt: (Allah staat het niet
toe om Hem te associëren met een
ander in Zijn aanbidding): Woorden die
in het Arabisch onbepaald zijn
genoteerd, dus zonder Alif en Laam,
daarvan wordt de betekenis geduid als
algemeen geldend. Dus hier omvat het
alles, een profeet, een heilige, een
djinn, een engel, een rechtvaardige
persoon of wie of wat dan ook. Het
bewijs hiervoor is Zijn uitspraak: {En
waarlijk, de moskeeën zijn voor [het
aanbidden van] Allah [Alleen]. Roep dus
niemand naast Allah aan}.

Er zijn drie uitspraken over de betekenis van het woord ’’Masaajid''
(moskeeën). Allen zijn aanvaardbaar.

Gebedshuizen
gebouwd voor de
vervulling van
aanbidding aan
Allah

De lichaamsdelen
waarmee we
onszelf ter aarde
werpen voor de
sudjoed

Het oppervlak van de
aarde:
"De gehele aarde is mij
toegestaan
als gebedsplaats en als
reinigingsmiddel.”

{...zijn voor [het aanbidden van] Allah [Alleen]. Roep dus niemand naast Allah
aan...} "niemand": Woorden die in het Arabisch onbepaald zijn genoteerd, dus
zonder Alif en Laam, daarvan wordt de betekenis geduid als algemeen geldend
dus hier omvat het alles- (in de Arabische taal). Dit is de reden waarom de auteur
aan het begin van het tweede punt zei: (Allah staat het niet toe om Hem te
associëren met een ander in Zijn aanbidding)" -d.w.z. wie het ook mag zijn, een
profeet, een heilige, een djinn of een rechtvaardige persoon.
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Weet – moge Allah je leiden tot
Zijn gehoorzaamheid – dat het
Monotheïsme (al-Hanifyyah) de
godsdienst is van Ibrahiem:
Bestaat uit het aanbidden van
Allah alleen met een zuiver hart.
En dat is wat Allah alle mensen
heeft bevolen en het is ook de
reden waarvoor Hij hen heeft
geschapen. Zoals Allah de
Verhevene zegt: {En ik [Allah] heb
de djinn en de mens slechts
geschapen om Mij alleen] te
aanbidden} (1)
Het woord «aanbidden»
zeggen «één maken» (2)

wil

En de grootste zaak die Allah heeft
bevolen is Monotheïsme (atTauwheed); dat houdt in dat men
Allah
vereenzelvigt
in
de
aanbidding. (3)

En de grootste zaak die Hij
verbood, is Polytheïsme (Shirk)
wat betekent: anderen met of
naast hem aanbidden.

In het derde punt verduidelijkt de
auteur de verplichting tot het zich
distantiëren van Polytheïsme en haar
mensen.
Het zich distantiëren van Polytheïsme
en haar mensen geschiedt als volgt:

Met het
hart

Met
de
tong

Met de
ledematen

(1) Met het hart, door hun feestdagen en
vieringen af te keuren en in het specifiek
die gepaard gaan met Polytheïsme
[Shirk] en innovaties [bida3].
(2) Met de tong, {Voorwaar ik distantiëer
mij van datgene wat jullie aanbidden} en
{Zeg [o Mohammed]: o jullie
ongelovigen. Ik aanbid niet wat jullie
aanbidden. En jullie aanbidden niet wat
ik aanbid. En ik aanbid [later in de
toekomst] niet wat jullie aanbidden. En
jullie aanbidden [later in de toekomst]

(3) Met de ledematen, door hen niet te
imiteren in hun rituelen, feesten,
kledingstijl of overtuigingen.

niet wat ik aanbid. Voor jullie jullie
godsdienst, en voor mij mijn godsdienst}.
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TEN DERDE: HET BELANG VAN HET BESTUDEREN VAN HET MONOTHEÏSME

Weet – moge Allah je leiden tot Zijn
gehoorzaamheid – dat het
Monotheïsme (al-Hanifiyyah) de
godsdienst is van Ibrahiem:

AL HANÎFIYYA: Het pad van
Ibrahiem [vrede zij met hem)

Bestaat uit het aanbidden van Allah
alleen met een zuiver hart. En dat is
wat Allah alle mensen heeft bevolen en
het is ook de reden waarvoor Hij hen
heeft geschapen. Zoals Allah de
Verhevene zegt: {En ik [Allah] heb de
djinn en de mens slechts geschapen om
Mij alleen] te aanbidden} (1)

Taalkundige
betekenis:
Onttrokken
uit het woord
hanaf wat
‘naar iets toe
neigen’
betekent.

Het woord «aanbidden» wil zeggen
«één maken». (2)

De godsdienst die afwijkt
van het Polytheïsme en
zich stort op het geloof
en Monotheïsme met
een zuivere intentie.
{Voorwaar Ibraahiem was
een leider, [en hij was]
gehoorzaam aan Allah en
een Hanief}
D.w.z. zich toewijden aan
Allah en afwenden van
het Polytheïsme. De
Hanief [persoon] is
degene die telkenmale
terugkeert naar het
Monotheïsme en zich
altijd afwendt van het
Polytheïsme.

En de grootste zaak die Allah heeft
bevolen
is
Monotheïsme
(atTauwheed); dat houdt in dat men Allah
vereenzelvigt in de aanbidding (3)
En de grootste zaak die Hij verbood is
Polytheïsme (Shirk) wat betekent:
anderen met of naast hem aanbidden.

Religieuze betekenis:

(3) De auteur [moge Allah hem genadig
zijn] laat zien waarom we het
Monotheïsme [at-Tauwheed] bestuderen.

De betekenis van at-Tauwheed zoals
eerder vermeld in de inleiding

Eerder zijn we op het belang ervan
ingegaan.

Taalkundige betekenis:

Religieuze betekenis:

Wahada is een infinitief : atTauwheed = (alleen zijn, uniek
zijn) is de vervoeging.

Het aanbidden van alleen Allah de Verhevene
met alles wat specifiek voor Hem is.
Namelijk het Monotheïsme bestaande uit drie
soorten.

De auteur zegt: (het woord « aanbidden » wil zeggen « één maken »). En dit is de
uitleg van de edele metgezel Ibn ‘Abbaas [moge Allah tevreden over hem zijn] daar
hij zei: "Elke aanbidding vermeld in de Koran betekent Monotheïsme [atTauwheed] {En aanbid [slechts] Allah} oftewel, aanbid alleen Allah. {O mensen,
aanbid jullie Heer} oftewel, O mensen, aanbid alleen Allah.
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TEN VIERDE: DE DRIE FUNDAMENTELE PRINCIPES

Als er tegen u wordt gezegd; wat
zijn de drie fundamentele principes
die de mensheid verplicht is te
kennen?

(1) De auteur begon met het noemen

Antwoord dan: de dienaar dient
kennis te hebben over wie Allah is,
en het kennen van Zijn godsdienst
en Zijn boodschapper ﷺ. (1)

zijn. Het trekt de aandacht van de

Als u de vraag gesteld krijgt: “Wie
is jouw Heer?” Geef dan als
antwoord: ''Mijn Heer is Allah Die
mij en alle werelden geschapen
heeft en die zijn grootgebracht
door Zijn genade. Mijn aanbidding
is alleen voor Hem, aan niemand
anders wend ik de aanbidding: Het
bewijs hiervoor is dat Allah [de
Verhevene] zegt: {Alle lof zij Allah,
de Heer der werelden.}. (2)
Alles buiten Allah behoort tot de
werelden en ik ben één van de
werelden. (3)

van de drie fundamentele principes
die eigenlijk de drie vragen in het graf

lezer door het te brengen in de vorm
van vragen en antwoorden.

(2) De auteur heeft het eerste
principe verduidelijkt door uit te
leggen dat de Heer en degene die de
aanbidding verdient niemand minder
is dan Allah. Vervolgens citeerde hij
het bewijs dat het woord van Allah is:
{Alle lof zij Allah, de Heer der
werelden.}. De Heer is daarom

degene die aanbeden moet worden.

{Alle lof zij Allah, de Heer der werelden.}
Dit vers bevat de drie categorieën van het Monotheïsme [at-Tauwheed]

{Alle lof}

{zij Allah}

{de Heer}

Bevat het
Monotheïsme van
Zijn Namen en
Eigenschappen

Bevat het
Monotheïsme van
Zijn aanbidding

Bevat het
Monotheïsme van
Zijn Heerschappij

(3) Oftewel: Alles behalve Allah is geschapen. En als geschapene dien ik de
Schepper dankbaar te zijn, Degene die mij gezegend en begunstigd heeft, verheven
is Hij, de Allerhoogste.
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Als je wordt gevraagd: Wat is hetgeen
waarmee je Allah kende?
Zeg dan: “Door Zijn tekenen en schepselen.”

(1) De auteur vermeldt enkele tekens en

Onder Zijn tekenen zijn de nacht en de dag,
evenals de zon en de maan. En onder Zijn
schepselen bevinden zich de zeven hemelen
en de zeven aarden en alles daar binnenin en
alles ertussenin.
Het bewijs hiervoor is dat Allah [de
Verhevene] zegt: {En tot Zijn tekenen
behoren de nacht en de dag, en de zon en de
maan. Kniel niet neer voor de zon en niet
voor de maan, maar kniel neer voor Allah,
Degene Die deze heeft geschapen, als jullie
Hem [daadwerkelijk] aanbidden.}

geen Heer, geen Schepper en niemand is

En Zijn woorden: {Voorwaar, jullie Heer is
Allah, Degene Die de hemelen en de aarde in
zes dagen heeft geschapen. Vervolgens heeft
Hij zich boven de Troon verheven. Hij laat de
nacht de dag bedekken. Het [d.w.z. de nacht]
volgt deze [d.w.z. de dag] snel op. En de zon,
de maan en de sterren zijn op Zijn Bevel
dienstbaar gemaakt [aan jullie]. Weet dat de
schepping en het Bevel aan Hem toebehoren.
Gezegend is Allah, de Heer van de werelden!}
(1)
De Heer is daarom degene die aanbeden
moet worden. Het bewijs hiervoor is dat Allah
[de Verhevene] zegt: {O mensen, aanbid jullie
Heer Die jullie en degenen vóór jullie heeft
geschapen, opdat jullie [Allah] zullen vrezen.
Degene die de aarde tot een bedding voor
jullie heeft gemaakt, en de hemel tot een
overkapping, en water uit de hemel neerzond
en daarmee vruchten voortbracht als
levensonderhoud voor jullie. Ken daarom
geen deelgenoten toe aan Allah, terwijl jullie
weten [dat alleen Hij het recht heeft om
aanbeden te worden]} (2)
Ibn Kathier [moge Allah hem begenadigden]
zei: “Degene die deze dingen heeft
geschapen, is [de Enige] die aanbidding
verdient. (3)

schepsels in het universum die op het
bestaan van Allah wijzen en bewijzen dat er

die het recht heeft aanbeden te worden
behalve Allah. Hij somde de bewijzen uit de
Koran op zoals hiernaast is weergegeven.
• Elk schepsel is een teken van het
bestaan van Allah. Maar de sheikh maakt
een onderscheid tussen een teken en
een schepsel. Want een teken kan
afwisselen, zoals de dag en de nacht. Iets
dat verandert, is sterker in bewijsvoering
dan hetgeen dat niet verandert.

(2) Sommige geleerden hebben over dit
vers in het tweede hoofdstuk van de koran
"al-Baqarah" het volgende gezegd:
“Dit vers bevat de eerste oproep in de
Koran naar het Monotheïsme [atTauwheed]: {O mensen}, en het eerst
gevelde bevel {aanbidt} = aanbid alleen
Allah.
Tevens bevat dit vers het eerste verbod in
de Koran op het bedrijven van Polytheïsme
{Ken daarom geen deelgenoten toe aan
Allah, terwijl jullie weten}
(3) Het feit dat Allah de Enige Schepper is,
vereist dat hij de Enige is Die aanbeden

moet worden.
.
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En tot de verschillende aanbiddingen die
door Allah zijn bevolen behoren:

(1) Islam (Onderwerping aan Allah), alImaan (geloof), al-Ihsane (uitmuntendheid in
aanbidding) daar vallen onder: de smeekbeden
(Du'â), angst (al-Khawf), hoop (Ar-Radjâ),

De auteur doet de woorden van
Ibn Kathier volgen met het
vermelden van aanbiddingen van
het hart en fysieke aanbiddingen
met bewijs vanuit de koran en de
Soennah. Zie het voorbeeld
hieronder.

vertrouwen (at-Tawakkoel), verlangen (arRaghbah), angst (ar-Rahbah), nederigheid (alKhushû '), godsvrees (al-Khashi’ah), terugkeer
naar Allah en continue gedenken (al-Inabah),
verzoek om hulp (al-Isti'ânah), smeek om hulp

De smeekbede is onderverdeeld
in:

(al-Istighathah), toevlucht zoeken bij Allah

De smeekbede
voor een
aanbidding
[praktisch]:
Zoals het
gebed, het
vasten en de
bedevaart.
Dit geschiedt
met de
ledematen.

De smeekbede
voor een
behoefte:
Geschiedt met
de tong, zoals
het zeggen van :
O Allah, vergeef
mij.
of O Allah, wees
mij genadig.

Deze richten

Het oordeel

naar een

hierover vereist

«de smeekbede is de kern van aanbidding»

ander dan

de nodige

Het bewijs hiervoor zijn de woorden van

Allah valt

toelichting. Deze

Allah [de Verhevene]: {En jullie Heer zei:

onder de grote

bestaat uit twee

vorm van

soorten zoals

Polytheïsme

volgt op de

[Shirk].

volgende pagina.

tegen de shaytaan (al-Isti'âdhah), het offeren
(ad-Dhabh), de gelofte (an-Nadhr) en vele
andere vormen van aanbiddingen die door
Allah zijn bevolen. Het bewijs hiervoor is dat
Allah [de Verhevene] zegt: {En waarlijk, de
moskeeën zijn voor [het aanbidden van] Allah
[Alleen]. Roep dus niemand naast Allah aan}.
Wie iets van voorgenoemde aanbiddingen
richt aan een ander dan Allah, wordt daardoor

een polytheïst [Moeshrik] en een ongelovige

Geschiedt dus
mondeling.

[Kaafir]. Het bewijs hiervoor is dat Allah [de
Verhevene] zegt: {En wie naast Allah een
andere god aanroept waarvoor hij geen bewijs
heeft, zijn afrekening is slechts bij zijn Heer, de
ongelovigen zullen nooit succesvol zijn}.
En zoals in de overlevering vermeld staat:

“Roep Mij aan, dan geef Ik gehoor aan jullie.
Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om
Mij te aanbidden, zullen [zeker] vernederd de
Hel binnentreden}
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De smeekbede voor een behoefte is onderverdeeld in twee categorieën

De smeekbede waar niemand toe in
staat is [om te verhoren] behalve Allah
Deze richten naar een ander dan Allah
valt onder de grote vorm van
Polytheïsme [Shirk Akbar].

Dat degene
aan wie de
smeekbede
gericht is, in
leven is.
Dat sluit de
doden dus
uit.

Dat degene
aan wie de
smeekbede
gericht is
aanwezig is.
Dit sluit dus
de afwezige
uit.

Datgene waar mensen toe in staat
zijn om te verlenen
Dit is geldig met voorwaarden:

Degene aan wie
de smeekbede
gericht is, dient
bekwaam te
zijn. D.w.z. in
staat om deze
te
verhoren. Dat
sluit degene uit
die ongeschikt
is en dus niet in
staat is.

Dat we de
persoon naar
wie de
smeekbede
gericht is,
beschouwen
als een
eenvoudige
middel dat van
zichzelf geen
invloed heeft.

Degene die gelooft dat de persoon naar wie hij de smeekbede richt een
verborgen invloed op het universum heeft en in staat is zelf voordeel te
behalen of schade af te weren, begaat Polytheïsme [Shirk].
Let op: we bestuderen hier het oordeel van de handeling. Wat betreft het

oordeel vellen over degene de zich hieraan schuldig maakt, dan is het
vereist om het bewijs te leveren en de misvattingen weg te nemen bij
deze persoon. En het is aan de geleerden om te beoordelen of zo’n
persoon een gelovige of een ongelovige is.
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Mensen kunnen worden onderverdeeld in drie groepen in hun
overtuiging m.b.t. de te gebruiken middelen:

Een groep die iets als

Een groep die iets als een

een middel beschouwt

middel beschouwt wat

wat Allah heeft

Allah niet heeft

aangeduid als een

aangeduid als een

toegestaan middel.

toegestaan middel.

Dit is correct

Dit is een kleine vorm

Een groep die gelooft dat de
middelen invloedrijk zijn op
zichzelf en in staat zijn [zelf]
voordeel te behalen en schade

van Polytheïsme [kleine

af te afweren.

Dit is grote Polytheïsme [grote
Shirk]

Shirk]

Legitieme middelen
Zoals de religieuze bezwering
[Ruqya]. Allah heeft het tot een
middel van genezing gemaakt.

Zintuigelijk waarnemende middelen
Zoals medicijnen. Allah heeft het
tot een middel van genezing
gemaakt.

De overlevering: «de smeekbede is de kern van aanbidding» is een zwakke
overlevering. De authentieke overlevering zijn de woorden van de profeet  ﷺ: « de
smeekbede ís aanbidding ».

Hoe kan de smeekbede een aanbidding zijn?

Het volgende vers duidt hierop: {En jullie Heer zei: "Roep Mij aan, dan geef Ik
gehoor aan jullie. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te
aanbidden, zullen [zeker] vernederd de Hel binnentreden"}
Allah zegt: {Mij te aanbidden}. Dit bewijst dat de smeekbede een aanbidding is.
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Het bewijs voor Vrees zijn de
woorden
van
Allah
de
Verhevene: {Vrees hen niet,
maar vrees Mij als jullie
gelovigen zijn} (1).
En het bewijs voor hoop zijn de
woorden
van
Allah
de
Verhevene: {Dus wie op de
ontmoeting met zijn Heer hoopt,
laat
hem
goede
daden
verrichten en geen enkele
deelgenoot toekennen in de
aanbidding van zijn Heer} (2).

(1) Vrees: Is een gevoel dat
ontstaat wanneer we

geconfronteerd worden met wat
ons kan vernietigen, schaden of
kwetsen. En Allah heeft ons
verboden om (de bondgenoten
van) de Shaytaan te vrezen en
beval ons om alleen Hem te
vrezen.

(2) Hoop: is de wens van een persoon voor iets waarvan het verkrijgen nabij is of
niet (realiseerbaar). Hoop die gepaard gaat met nederigheid en onderwerping,
mag alleen voor Allah verworven worden; deze richten aan iemand anders dan
Hem behoort tot de grote vorm van Polytheïsme [Shirk Akbar]. De
prijzenswaardige hoop komt alleen van degene die Allah gehoorzaamt en hoopt
op de beloning, of iemand die berouw heeft van zijn zondes en hoopt dat deze
geaccepteerd wordt. Maar hopen zonder daden getuigt van arrogantie en is een
verwerpelijke manier van wensen.
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Vrees bestaat uit drie categorieën:

Vrees in de
aanbidding gepaard
met verering.

Een natuurlijk vrees
[angst]
aangeboren,.

Verboden vrees
[angst].

Zoals de vrees van
een dienaar voor een
ander schepsel wat
gepaard gaat met
nederigheid,
onderwerping en
verering. Deze
categorie is verplicht
te richten naar alleen
Allah; deze richten
naar een ander dan
Allah valt onder grote
Polytheïsme [Shirk
Akbar].

Zoals de angst van de

Zoals wanhopen aan

mens voor vuur, de

de Genade van Allah.

vijand of een roofdier,

Of angst waarbij een

Deze vorm van vrees
is toegestaan.

dienaar gehoorzaam
is aan een ander en
dit resulteert in
ongehoorzaamheid
aan de Schepper.
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(1) Vertrouwen [at-Tawakkoel]
Het bewijs voor ’Vertrouwen’
(at-Tawakkoel) is het woord van
Allah [de Vehevene]: {En stel
jullie vertrouwen in Allah als
jullie gelovigen zijn}.

Taalkundig:
Je vertrouwen in
iets leggen en
erop rekenen

En Zijn uitspraak: {En wie zijn
vertrouwen in Allah stelt, Hij is
dan Voldoende voor hem} (1).
En het bewijs voor Hoop (arRaghba), Vrees (ar-Rahba) en
Nederigheid (al-Khuchû’, is de
uitspraak van Allah: {Waarlijk, zij
haastten zich in (het verrichten
van) het goede en zij riepen Ons
aan met hoop en vrees, en zij
stelden
zich
nederig
op
tegenover Ons} (2).

Religieuze betekenis :
Het is de ware
afhankelijkheid van
Allah, terwijl men op
Hem vertrouwt en de
toegestane middelen
gebruikt.

Vertrouwen: De voorwaarden

Waarachtig
heid
In het
rekenen op
Allah [de
Verhevene].

Geloven
Van het feit
dat Allah
nakomt wat
Hij heeft
beloofd.

Slechts
toegestane
middelen
gebruiken.

(2) Hoop: Is het verlangen iets te bereiken waar we van houden.
Vrees (Al-Khuchû’): Is een emotie die inhoudt dat je wilt ontsnappen aan wat je vreest. Het gaat
daarom vergezeld met een daad. Het is dus een angst die gepaard gaat met een daad. Dit is het
verschil tussen vrees en angst.

Nederigheid: Is jezelf nederig opstellen tegenover de Grootheid van Allah door je te
onderwerpen aan Zijn universele en wetgevende Bepaling.
Het is noodzakelijk voor de reiziger naar Allah, de Perfecte en de Meest Verhevene, om angst
en hoop te combineren. Het is niet correct om een van hen teveel te benadrukken maar men
dient een evenwicht te bewaren. Angst en hoop moeten beiden aanwezig zijn zoals de vleugels
van een vogel, zonder welke het niet kan vliegen. Het verliezen van hoop in Allah zal een
persoon moedeloos maken, en het verliezen van vrees voor Allah zal een persoon arrogant.
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En het bewijs voor (Vrees) is de
uitspraak van Allah: {En vrees hen niet,
maar vrees Mij} (1).

(1) Vrees: dit houdt vrees in die gebaseerd is op

kennis van de grootheid van De Gevreesde [d.w.z.
Allah].

En het bewijs voor (al-Inaabah) is de

(2) al-Inaabah: d.w.z. terugkeren naar Allah door

uitspraak van Allah: {En keer

Hem te gehoorzamen en het zondigen te vermijden

berouwvol terug naar jullie Heer en

{En keer berouwvol terug}, terugkeren, {naar jullie

onderwerp jullie aan Hem} (2).

Heer en onderwerp jullie aan Hem}, laat je zaken

Het bewijs voor (al-Isti'ânah) is de

aan Allah [de Verhevene] over. Want jij bent een

uitspraak van Allah: {U alleen
aanbidden wij, en U alleen vragen wij
om hulp}.

dienaar van Hem en een dienaar dient zijn Meester
te gehoorzamen. En Allah is zijn meester zoals de

profeet  ﷺzei: ‘’De Meester is Allah.’’

En in de overlevering: «Als je hulp

(3) al-Isti'ânah: d.w.z. het vragen om hulp. : {U

zoekt, zoek deze dan bij Allah» (3).

alleen aanbidden wij, en U alleen vragen wij om

En het bewijs voor (al-Isti’adha) is de

hulp}. In dit vers geeft deze volgorde van

uitspraak van Allah: {Zeg (o

zinconstructie een beperking aan. En dit duidt op

Mohammed): Ik zoek toevlucht bij de

het beperken van iets. Er staat dus eigenlijk het

Heer van de morgenstond}.

volgende: ‘’Wij aanbidden niets behalve U, en

En Zijn uitspraak: {Zeg (o Mohammed):

zoeken geen hulp bij een ander dan U.’’

Ik zoek toevlucht bij de Heer van de

(4) Al-Isti’adha: d.w.z. het zoeken van bescherming

mensen} (4).

bij Allah. Dit wordt gedaan tegen het kwade. {Zeg (o

Het bewijs voor (al-Istighatha) is de

Mohammed): Ik zoek toevlucht} oftewel, wenden

uitspraak van Allah: {(Gedenk) toen

tot en klampen aan.

jullie je Heer om hulp vroegen en Hij

jullie antwoordde} (5).

(5) al-Istighatha: d.w.z. het vragen om hulp in geval
van nood en [vrees voor] ondergang of vernietiging.

Het bewijs voor (ad-Dabh) is de
uitspraak van Allah: {Zeg (o
Mohammed: Voorwaar, mijn gebed,
mijn offer, mijn leven en mijn dood zijn
voor Allah, de Heer van de werelden.
Hij heeft geen deelgenoten}.
En vanuit de Soennah : «Allah
vervloekt degene die offert in de

naam van een ander dan Allah» (6).

al-Isti’ânah en al-Isti’adha en al-Istighatha
en bemiddeling kunnen worden gevraagd
van de schepsels in het datgene waar ze toe
in staat zijn met inachtneming van vier
voorwaarden: diegene moet in leven zijn,
aanwezig, in staat en beschouwd worden
als een aanleiding.
(6) ad-Dabh: Het wegnemen van een
dierlijk ziel door het laten vloeien van bloed
op een speciale methode.
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Het offeren is in drie categorieën verdeeld

En het bewijs voor (anNadr) is de uitspraak van
Allah:
{zij zijn degenen die hun
geloften vervullen en zij
vrezen een Dag waarvan
het kwaad wijdverspreid
zal zijn} (1).

Het offer
gebracht voor
Allah zoals:
-Het offer
voor de
bedevaartgan
ger (al-Hedy)
- Het offer
voor het
slachtfeest
(Eid al-Adha)
-Het offer als
gift (aalmoes)

Het offer dat
gebracht is voor
een andere dan
Allah uit liefde
en verering
zoals:
Een offer wat
gebracht wordt
voor de djinns
en de doden.
Deze vorm
behoort tot de
grote vorm van
Polytheïsme
(Shirk Akbar)

Het
toegestane
offer zoals
Het offeren
van een
schaap voor
eigen gebruik.
Het offer om
de gasten te
vereren
Het offer voor
zakelijke
aangelegenhe
den

 Opmerking: Er zijn meer belangrijke details over het offer dat in "het boek van
het Monotheïsme" [kitaab at-Tauwheed] zal worden verduidelijkt met de wil
van Allah.
(1) Betekenis van (an-Nadr)

Taalkundig:
gelofte en dwang



Religieuze betekenis:
Jezelf iets opleggen wat niet
verplicht is

Opmerking: an-Nadr kent verschillende categorieën en voorwaarden en
boetedoeningen, waarvan de details verder worden verduidelijkt in "het
boek van het Monotheïsme« [kitaab at-Tauwheed]
Soorten van (an-Nadr)

an-Nadr voor Allah



an-Nadr voor een ander dan Allah

De auteur heeft deze daden van aanbidding als voorbeelden en niet als
beperkt aantal genoemd. Er zijn vele andere daden van aanbidding die niet
zijn genoemd. Wat moet worden onthouden is dat degene die een van deze
aanbiddingen of anderen aan een ander dan Allah wijdt, zich schuldig heeft
gemaakt aan Polytheïsme [Shirk].
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Het tweede principe: Kennis

(1) De auteur is overgegaan op het tweede

hebben van de Islam middels

fundament, dat is de kennis van de dienaar

de bewijzen. Islam betekent

van zijn religie. Hij begon met het definiëren

overgave aan Allah middels at-

van de Islam door te zeggen:

Tauwheed en onderwerping
aan Hem in de aanbidding uit
gehoorzaamheid, en zich

Het eerste niveau: Islam

distantiëren van Polytheïsme
en haar volgelingen.

Dit betekent overgave aan Allah middels atTauwheed en onderwerping aan Hem in de

Bovendien heeft de religie drie

aanbidding uit gehoorzaamheid, en zich

niveaus: Islam, Imaan en

distantiëren van Polytheïsme en haar

Ihsaan, en elk van deze niveaus

volgelingen.

steunt op pilaren: Het eerste
Niveau: Islam. (1).
De Islam bestaat uit vijf
pilaren:
Getuigen dat er geen ware god
is die het recht heeft
aanbeden te worden behalve

Dit is de definitie van de Islam. Dat je je
zaken aan Allah overlaat, omdat je
slechts een dienaar bent. En een dienaar
onderwerpt zich aan zijn meester. En "De
Meester is Allah", zoals de Profeetﷺ
zei.
Vervolgens verdeelde de auteur de religie
onder in drie Niveau’s:

Allah (2) en getuigen dat
Mohammed Zijn
Boodschapper is, het gebed
onderhouden, de Zakaat

al-Islam

al-Imaan

afdragen, de maand Ramadan
vasten en de bedevaart naar
het heilige huis van Allah doen.

(2) De Islam bestaat uit vijf pilaren
waarvan de eerste luidt: De getuigenis.

al-Ihsaan
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De auteur vermeldt hier het bewijs voor
Het bewijs voor de getuigenis is het
woord van Allah: {Allah getuigt dat
er geen god is dan Hij en (ook) de
Engelen en de bezitters van kennis
(getuigen hiervan). Hij onderhoudt
met rechtvaardigheid. Er is geen
god dan Hij, de Almachtige, de
Alwijze.}

het eerste gedeelte van de getuigenis ‘er is

De betekenis is dat er geen ware
god is die het recht heeft om
aanbeden te worden behalve Allah.
Dus:

worden behalve Allah.

("Er is geen god"): dit ontkent [de
legitimiteit van] alles wat aanbeden
wordt buiten Allah om, en ("behalve
Allah"): bevestigt het alleenrecht in
de aanbidding van Allah zonder een
deelgenoot in Zijn aanbidding, net
zoals dat Hij geen deelgenoot in de
schepping heeft.
En deze interpretatie wordt
toegelicht door de volgende
woorden van Allah: {En (gedenk)
toen Ibrahiem tegen zijn vader en
zijn volk zei: ”Voorwaar, ik
distantieer mij van datgene wat
jullie aanbidden. Behalve (van)
Degene Die mij heeft geschapen.
Waarlijk, Hij zal mij leiden”} En hij
maakte het (d.w.z. tot zijn uitspraak)
tot een blijvend Woord onder zijn
nakomelingen, opdat zij zullen
terugkeren. (2)

geen ware god behalve Allah’ en legt
vervolgens de betekenis ervan uit
namelijk:
Niemand heeft het recht om aanbeden te

De zuivere getuigenis moet op het
volgende gebaseerd zijn
.
Ontkenning
(an-Nafji)

Bevestiging
(al-Itbaath)

«Er is geen god»: bevat ontkenning.
«Behalve Allah»: bevat bevestiging.
Deze zinconstructie geeft een beperking tot
en een bevestiging aan; het beperkt en
bevestigt aanbidding voor Allah alleen en
ontkent het voor een andere dan Hem.
Dit is de reden waarom de auteur zegt: "En
deze interpretatie wordt toegelicht door Zijn
woorden:
{En (gedenk) toen Ibrahiem tegen zijn vader
en zijn volk zei: ”Voorwaar, ik distantieer mij
van datgene wat jullie aanbidden. Behalve
(van) Degene Die mij heeft geschapen.}
{Voorwaar, ik distantieer mij van datgene
wat jullie aanbidden} dit betekent: Er is geen
god.

{Behalve (van) Degene Die mij heeft
geschapen} betekent: Behalve Allah.
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En Zijn woorden:
{Zeg [o Mohammed]: ”O lieden
van het Boek, kom tot een
rechtvaardig woord tussen ons
en jullie; dat wij naast Allah
niemand aanbidden en dat wij
niets als deelgenoot aan Hem
toekennen en dat wij elkaar niet
als goden [ter aanbidding]
aannemen naast Allah." Als zij
zich dan afwenden, zeg dan:
Getuig dat wij waarlijk moslims
zijn}. (1)

Als iemand dan zegt: de
betekenis van «er is geen
God behalve Allah» houdt
in: Niemand wordt
aanbeden behalve Allah.»

Hierop antwoorden wij dat dit
een valse uitleg is, omdat we
met deze uitleg accepteren wat
naast Allah wordt aanbeden.
Aan de andere kant, als we "het
recht heeft" of "in waarheid"
toevoegen, betekent dit dat we
alles verwerpen dat aanbeden
wordt behalve Allah, en dat
niemand het verdient aanbeden
te worden behalve Allah.

 Als iemand dan zegt: « er is geen God behalve Allah » betekent dit dan: er
is geen schepper behalve Allah?
Dan is ons antwoord: Hoewel de bewering op zichzelf waar is, is het niet de
betekenis van ‘er is geen god behalve Allah'. Deze betekenis bevestigt alleen
de heerschappij van Allah. De ongelovigen naar wie de profeet ﷺals
boodschapper was gezonden, getuigden daar namelijk ook van, desondanks
heeft dit hun niet de Islam doen binnentreden.

(1) {Zeg [o Mohammed]: ”O lieden van het Boek, kom tot een rechtvaardig
woord tussen ons en jullie"}. Dit vers toont de valsheid van de oproep naar
eenheid van religies.
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Het bewijs voor de Getuigenis
dat
Mohammed
de
Boodschapper is van Allah:
{Voorzeker,
er
is
een
Boodschapper uit jullie midden
tot jullie gekomen. Het valt hem
zwaar dat jullie lijden. Hij
bekommert zich om jullie. Voor
de gelovigen [is hij] zachtaardig
[en] genadevol} (1).
De betekenis van de getuigenis

dat
Mohammed
de
boodschapper van Allah is,
houdt
in:
zijn
geboden
gehoorzamen, geloven in zijn
boodschap, verbieden wat hij
heeft verboden, en Allah slechts
aanbidden d.m.v. wat Hij heeft
voorgeschreven (2).

(1) De auteur citeerde dit vers als een
bewijs voor de getuigenis dat
Mohammed [vrede en zegeningen zij
met hem] de Boodschapper van Allah is.
Allah bevestigde dit in het vers door dit
driemaal te benadrukken:.
(2) De auteur legde de betekenis uit van
de getuigenis dat Mohammed de
Boodschapper van Allah is en dat het
verplicht is voor elke moslim om deze
getuigenis waar te maken door:
‘De Boodschapper in zijn geboden te
gehoorzamen, te geloven in zijn
boodschap, te verbieden wat hij heeft
verboden, en Allah slechts te aanbidden
d.m.v. wat hij heeft voorgeschreven en
verduidelijkt.’

« Mohammed is de Boodschapper van Allah, houdt in » :
Dat hij een dienaar is en het dus niet verdient aanbeden te worden en een
boodschapper is die niet verloochend mag worden, en dit betekent:

Dat wij hem
gehoorzamen
in alles wat
hij heeft
bevolen
Want hij
brengt de
boodschap
over van
Allah.

Geloven in
zijn
boodschap
Omdat hij
waarachtig
is en
onbetwist.

Verbieden wat
hij heeft
verboden
Door hetgeen
wat de
boodschapper
heeft
verboden aan
de kant laat.

En Allah slechts
aanbidden d.m.v.
waar hij [vrede
en zegeningen zij
met hem] mee
gekomen is
Dit bevat een
weerlegging op
de Moebtadi3a
[mensen van
innovatie].
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Het bewijs voor het Gebed, de
Zakaat en het Monotheïsme zijn de
woorden van Allah [de Verhevene]:
{En
zij
werden
uitsluitend
opgedragen om niets anders dan
[alleen] Allah te aanbidden, terwijl zij
hun godsdienst [zuiver] aan Hem
toewijden, als Monotheïst. En [zij
werden opgedragen om] het gebed
te onderhouden en de Zakaat af te
dragen. En dat is de rechte
godsdienst}. (1)
Het bewijs voor het Vasten, zijn de
woorden van Allah [de Verhevene]:

(1) De tweede pilaar: Het onderhouden
van het gebed [as-Salaah]:
Een aanbidding bestaande uit handelingen
en spraak wat begint met de Takbier
[Allahoe Akbar} en eindigt met de Tasliem
[Asalaamoe Alaikoem]. Het gebed is direct
verplicht gesteld na de nachtelijke
hemelvaart van de boodschapper van
Allah.
De derde pilaar: Het
armenbelasting [Zakaat].

geven

van

Taalkundige betekenis: groei en zuivering.
Deze bestaat uit twee soorten: De Zakaat
over het lichaam en de Zakaat over het
eigen bezit.

{O jullie die geloven, het vasten is
jullie voorgeschreven, zoals het
voorgeschreven was aan degenen
vóór jullie, opdat jullie Allah zullen
vrezen}. (2)

(2) De vierde pilaar: Het vasten [as-Siyaam]

Het bewijs voor de Hadj, zijn de
woorden van Allah [de Verhevene]:

Het aanbidden van Allah door je te
onthouden van dat wat het vasten
verbreekt, met een oprechte intentie vanaf
de dageraad tot aan zonsondergang. Het
vasten behoort tot een van de grootste
aanbiddingen, dit omdat het de drie
soorten geduld omvat. En het feit dat Allah
de beloning van het vasten aan Zichzelf
toegerekend heeft, toont ook het belang
ervan aan.

{En het is de mensen verplicht
gesteld om voor Allah de hadj naar
het Huis te verrichten, voor wie in
staat is om daarnaartoe te gaan. Wat
betreft degene die niet gelooft,
voorwaar, Allah heeft geen behoefte
aan de werelden}. (3)

Taalkundige betekenis: jezelf van iets
onthouden.
Religieuze betekenis:

(3) De vijfde pilaar: De bedevaart [al-Hadj]:
Taalkundige betekenis: voornemen.
Religieuze betekenis: Het aanbidden van Allah door de uitvoering van rituelen
volgens de methode vermeld in de Soennah [overleveringen] van de Profeet ﷺ.
Tevens is het is een religieuze verplichting voor alle moslims, eens in het leven te
hebben verricht.
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Het Tweede niveau: al-Imaan

Het Tweede niveau:
al-Imaan bestaat uit meer dan
zeventig of zestig vertakkingen. De
hoogste gradatie is het zeggen van:

“Er is geen ware god die het recht
heeft aanbeden te worden, behalve
Allah”, en de laagste is het
verwijderen van iets hinderlijks van de
weg. En schaamte is een onderdeel
van Imaan.
Het bewijs voor deze pilaren:
{Het is geen vroomheid dat jullie je
gezichten naar het oosten en het
westen wenden, maar vroom is wie
gelooft in Allah en het Hiernamaals en
de Engelen en de Boeken en de
profeten}.
Het
bewijs
voor
[Voorbeschikking]:

al-Qadar

{Waarlijk, Wij hebben alles met alQadar geschapen}.

En de uitspraak van Allah: {Bij wie
van jullie is hierdoor het geloof
vermeerderd?} is een bewijs dat het
geloof toeneemt. Dus als het
toeneemt, neemt het ook
noodzakelijkerwijs af. De
vermindering van het geloof is
specifiek vermeld in de woorden
van de profeet ﷺ: Nooit heb ik een
vrouw gezien gebrekkig in
verstand en geloof dan jullie…).
Imaan neemt dus af.

Taalkundige betekenis: Het
erkennen van en geloven in iets.
Religieuze betekenis: Het bevat
de uitspraak van de tong
(geloofsverklaring), waar het hart
van overtuigd is en die door de
ledematen wordt bevestigd, deze
neemt toe [als gevolg van
gehoorzaamheid] of neemt af
[als
gevolg
van
ongehoorzaamheid].
De religieuze betekenis van
Imaan moet verplicht aan deze
vijf elementen voldoen. Als een
van hen wegvalt, dan valt deze
buiten de religieuze definitie van
Imaan bij Ahloe soennah wal
jamaa’a.
Wat is het bewijs voor deze
vijf elementen?
De profeet  ﷺzei: ”De hoogste
gradatie is het zeggen van, ‘er
is geen ware god die het recht
heeft aanbeden te worden
behalve Allah.” Dit is het
bewijs voor de uitspraak van de
tong (Getuigenis).
En de laagste is het
verwijderen van iets
hinderlijks van de weg. Dit is
het bewijs voor het handelen
met de ledematen.
En schaamte is een onderdeel
van Imaan. Dit is het bewijs
voor het bevestigen [overtuigen]
met het hart.
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De zes pilaren van al-Imaan

Het
geloven
in Allah

Het
geloven
in de
Engelen

Het
geloven
in de
boeken

Het
geloven in
de
boodschap
pers

Het
geloven
in de
Laatste
Dag

Het geloven in
de
Voorbeschikkin
g
zowel het
goede als het
kwade ervan.

De tweede pilaar: Het geloven in de Engelen

Het geloven in
het bestaan van
Allah
En dit geschiedt
middels vier
zaken:

Het verstand
Het verstand kan
zich onmogelijk
het bestaan
voorstellen
zonder een
schepper.
{Of zijn zij uit
niets geschapen,
of zijn zij (zelf)
de scheppers?}

Het geloven in
at-Tauwheed arRoeboebiyyaah

Het geloven in
at-Tauwheed aloeloehiyaah

Gevoelsmatig
In moeilijke
tijden en nood
hef je je handen
op richting de
hemelen
zeggende: “O
Heer” en dan zal
je zien dat met
Allah’s Wil deze
moeilijkheid van
jou is
weggenomen.

Het geschapen
instinct in de mens
Ieder kind wordt
geboren met de
fitrah (geschapen
instinct) om de
eenheid van hun
Heer te erkennen),
het zijn de ouders
die het grootbrengen
tot een Jood,
Christen of Magiër
(vuuraanbidders).

Het geloven in
at-Tauwheed
al-Asmaa wasSifaat

Islamitische
wetgeving
Ibn alQayyim zei
dat er geen
vers in Allah’s
Boek staat,
zonder dat
het een
bewijs van atTauwheed
bevat.
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De tweede pilaar: Het geloven in de Engelen
Engelen behoren tot de onzichtbare wereld. Allah heeft ze uit het licht geschapen. Ze
gehoorzamen Allah en zijn Hem niet ongehoorzaam. Ze hebben zielen {Heilige Geest},
en lichamen {Hij maakte de Engelen tot Gezanten met vleugels, twee, drie of vier},
verstand en een hart {“Totdat de angst uit hun harten is verdwenen, zullen zij (d.w.z.
sommige Engelen) zeggen: “Wat heeft jullie Heer gezegd?”}.

Wij geloven in hen, en in hun namen waarvan Allah ons op de hoogte heeft gesteld
(zoals Jibriel, Mikael, Israfiel, etc.), en in hun kenmerken {die Allah niet ongehoorzaam
zijn in (het uitvoeren van) wat Hij hun beveelt. En zij doen wat hun opgedragen
wordt} en hun taken (zoals 'troondragers') en (ook geloven wij) in alle informatie die
overgeleverd is over hen op een uitgebreide en gedetailleerde manier.
De derde pilaar: Het geloven in de Boeken
Het is verplicht te geloven dat zij [de boeken] werkelijk de woorden van Allah zijn en
niet figuurlijk, dat zij geopenbaard zijn en ongeschapen zijn, en dat Allah aan elke
Boodschapper een Boek heeft geopenbaard. Wij geloven hierin en in hun namen
waarover Allah ons heeft bericht. De informatie en de voorschriften daarin op een
uitgebreide en gedetailleerde manier, zolang ze niet worden vervangen [Abrogatie= anNasg]. Wij geloven dat de Koran alle voorgaande boeken, de Thora, Evangelie, de
Psalmen, de Bladzijden van Ibrahiem en Moesa [vrede en zegeningen zij met hen
allen], heeft vervangen [geabrogeerd].

De vierde pilaar: Het geloven in de Boodschappers

Het is verplicht te geloven dat zij menselijke wezens zijn met geen van de kenmerken van
heerschappij. Het zijn dienaren die geen aanbidding verdienen. Allah heeft hen gezonden
en een openbaring gegeven. Hij heeft hen gesteund met tekenen en wonderen. Ze
hebben hun taak oprecht vervuld, de volkeren geadviseerd, de boodschap overgebracht
en voor Allah gestreden met alle moeite. We geloven in elk van hen, hun namen, hun
kenmerken, hun verhalen op een uitgebreide en gedetailleerde manier. En de eerste
Profeet was Adam [vrede en zegeningen zij met hem]. En de eerste Boodschapper was
Noeh en het zegel der profeten is Mohammed  ﷺ.En dat alle eerdere wetgevingen zijn
vervangen door die van Mohammed [vrede en zegeningen zij met hem]. En tot de vijf
boodschappers met vastberadenheid [Oeloe al-Azm] die in de hoofdstukken ash-Shoura
en al-Ahzaab zijn vermeld behoren: Mohammed ﷺ, Noeh, Ibrahiem, Moesa en 'Iesa
[vrede zij met hen allen].
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De vijfde pilaar: Het geloven in de Laatste Dag

Dit houdt geloven in alles waarover de profeet  ﷺons heeft bericht van wat
er na de dood zal gebeuren, zoals: de beproeving van het graf, het blazen
op de bazuin, de ontwaking uit de graven, de weegschalen, de mappen (die
de daden van de dienaren bevatten), de brug [die tussen het paradijs en de

hel in staat], het bassin, de Voorspraak, het paradijs, de hel, het zien van de
gelovigen van hun Heer op de dag van de opstanding en in het paradijs, en
anderen zaken die behoren tot het ongeziene.

De zesde Pilaar: Het geloven in de Voorbeschikking, zowel het goede
als het kwade ervan. En deze dient aan vier zaken te voldoen:

Kennis
Het geloof
dat de Kennis
van Allah
alles omvat,
elke zaak,
groot en klein
tot in de
details.

Het
Voorgeschrevene
Geloven dat Allah
alles schriftelijk
heeft vastgelegd
tot aan Het Uur.

De Wil
Geloven dat
wat Allah
wil gebeurt, en
dat wat
Hij niet wil, niet
gebeurt. De
dienaar heeft
een wil, maar
die hangt af van
de wil van
Allah.

De Schepping
Geloven dat de
dienaar en zijn
handelingen
geschapen zijn,
zoals al het
bestaande, het
bewijs hiervoor:
{Allah is de
Schepper van alle
zaken} en Zijn
uitspraak: {Terwijl
Allah jullie en wat
jullie doen (d.w.z.
wat jullie
uithouwen) heeft
geschapen}.
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Het derde niveau:
al-Ihsaan: En deze bestaat uit één
pilaar: Dat je Allah aanbidt alsof je

Hem ziet en als je Hem niet ziet,
dan ziet Hij jou wel.
Het bewijs hiervoor is de uitspraak
van de Verhevene: {Voorwaar,
Allah is met degenen die (Allah)
vrezen en degenen die weldoeners
zijn}.
En Zijn uitspraak: {En stel je
vertrouwen in de Almachtige, de
Meest Genadevolle. Degene die
jou ziet wanneer jij (op) staat (voor
het
nachtgebed).
En
jouw
omwentelingen (ziet) onder de
neerknielenden
(d.w.z.
jouw
bewegingen in het gebed)}.
En Zijn uitspraak:
{En er is geen zaak (d.w.z.
aanbidding) die jij (o Mohammed)
verricht, en geen voordracht die jij
daaruit (d.w.z. uit de Koran) houdt,
en geen daden die jullie (d.w.z. de
mensen) verrichten, of Wij zijn
daar Getuigen van terwijl jullie
daarmee bezig zijn}.

Het derde niveau: al-Ihsaan

Het is het hoogste niveau van de
religie bestaande uit één pilaar
waaruit twee niveaus voortvloeien
namelijk:

Een
observerende
aanbidding
(Moechahada)
Deze vorm is een
aanbidding van
liefde, hoop en
verlangen naar
wat bij Allah is.
Zoals de
aanbidding van
de profeten en
de
boodschappers
[vrede en
zegeningen zij
met hen]. Het is
mogelijk dat
andere mensen
dit niveau ook
bereiken.

Een
aanbidding
gepaard met
bewustzijn
(Moraqaba)
Deze vorm is
een
aanbidding
bestaande uit
Angst en
Vrees.
En om dit
niveau maakt
elke moslim
zich zorgen.

Verduidelijking:
Dit betekent niet dat degene die deze graad heeft bereikt alleen liefde voor
Allah heeft en hij geen angst voelt. Echter is liefde op dit niveau de krachtigste
drijfveer die de dienaar tot aanbidding drijft. Zoals de profeet  ﷺzei: “Zou ik niet
een dankbare dienaar moeten zijn?”
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Het bewijs uit de Soennah: De bekende
overlevering van Jibriel verhaald door Omar:
“Toen wij op een dag bij de Boodschapper van
Allah zaten, verscheen er een man voor ons met
melkwitte kleding, en gitzwart haar. Er was geen
teken van reizen aan hem af te zien en niemand
van ons kende hem. Hij ging voor de Profeet ﷺ
zitten, plaatste zijn knieën tegen zijn knieën, legde
zijn handen op zijn dijen en zei: ,,O Mohammed,
licht mij in over (de betekenis van) de Islam?”
De Profeet  ﷺantwoordde: ,,De Islam houdt in dat
je getuigt dat niets of niemand het recht heeft
aanbeden te worden, behalve Allah en dat
Mohammed de Boodschapper is van Allah, (en) dat
je het gebed onderhoudt, (en) dat je de
zakaah (armenbelasting) uitgeeft en dat je (tijdens
de maand) Ramadan vast en de
hadj (bedevaart) naar het Huis (de Kacbah in
Mekka) verricht, indien je daartoe in staat bent.”
Hierop zei hij: ,,Je hebt juist gesproken.” Wij waren
verbaasd dat hij hem (eerst iets) vroeg en (daarna
zijn antwoord) goedkeurde.
Daarna vroeg hij: ,,Bericht mij over (de betekenis
van) de Imaan?” Hij (de Profeet ) ﷺantwoordde:
,,Dat je gelooft in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken,
Zijn Boodschappers, de Laatste Dag en dat je
gelooft in de Voorbeschikking, zowel het goede
ervan als het slechte.” Hij zei: “Je hebt juist
gesproken.”
Hij vroeg (vervolgens):,, Bericht mij over (de
betekenis van) de Ihsaan?” Hij antwoordde: ,, Dat
je Allah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet
ziet, dan ziet Hij jou wel.”
Hij (de man) vroeg: Bericht mij over
het (Laatste) Uur?’ (De Profeet ) ﷺantwoordde:
,,Daarover heeft de ondervraagde niet meer
kennis dan de ondervrager.” Toen vroeg hij: Vertel
mij (dan) over haar tekenen?” Hij antwoordde:
,,Dat de slavin haar meesteres zal baren en dat je
ziet dat blootsvoetse, naakte en behoeftige
schapenhoeders wedijveren in het bouwen van
hoge gebouwen.”
Hierna ging hij (de man) weg en ik (Omar) bleef
enige tijd zitten. Toen vroeg hij (de Profeet) ﷺ: ,,O’
Omar, weet jij wie die ondervrager was?” Ik
antwoordde:,, Allah en Zijn Boodschapper weten
het het best.” Hij zei: Dat was Jibriel, hij kwam om
jullie het geloof onderwijzen.”

Deze overlevering is een bewijs voor
de niveaus van het geloof, de Islam,
Imaan en Ihsaan.
De woorden van de profeet ﷺ:
“Daarover heeft de ondervraagde
niet meer kennis dan de
ondervrager”, bewijst dat niemand de
komst van het Uur kent behalve Allah.

De betekenis van de woorden
van de profeet ﷺ:
“Dat de slavin haar meesteres
zal baren”
Overvloed van
ongehoorzaamheid aan ouders

De verspreiding van slavernij

Verandering van de
standaarden
Een (koning) meester zal
getrouwd zijn met een slavin
die vervolgens een kind baart,
die op zijn beurt meester wordt
van zijn moeder na de dood van
zijn vader.
“en dat je ziet dat blootsvoetse,
naakte en behoeftige
schapenhoeders wedijveren in het
bouwen van hoge gebouwen.”
Ook dit betekent een verandering
van de standaarden. De situatie
van deze arme verandert van
armoede naar een overdreven
rijkdom.
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Leerstellingen uit de overlevering van Jibriel [vrede zij met hem]
1.

Een student moet zes rechten (plichten) in acht nemen: voor zichzelf als
persoon, voor zijn leraren, voor de plek waar hij studeert, voor zijn
medestudenten, voor zijn boek en de wetenschap die hij heeft bestudeerd.

De eigenplicht van de student tegenover zichzelf: kennis [vergaren] is aanbidding en vereist dus

oprechtheid en navolging van de profeet ﷺ. Anders gezegd: conformiteit. Volg het pad van de
Vrome Voorgangers zoals het zou moeten zijn, blijf constant in de eerbiedige vrees voor Allah, de
permanente naleving van Zijn Voorschriften, wees nederig en ontdoe jezelf van trots en
arrogantie.
Wees snel tevreden [al-Qanaa’a] en beoefen az-Zuhd [d.w.z. het verlaten van wat je geen
voordeel brengt in het hiernamaals]. Respecteer de Islamitische moralen, versier je met de
kenmerken van mannelijkheid, sla luxe af, laat weelde los, vermijd onzinnige bijeenkomsten,
wees zachtaardig, blijf standvastig en verifieer [d.w.z. berichten]. Wees vervuld met een
onverzadigbare ambitie om te leren, wees hongerig naar kennis, reis ervoor, houd deze kennis
schriftelijk bij, memoriseer en herhaal het gememoriseerde. Probeer een goed begrip te krijgen
door elk wetenschappelijk onderwerp terug te brengen naar hun basis. Zoek de hulp van Allah en
versier jezelf met wetenschappelijke eerlijkheid en waarachtigheid. Het schild van de student is
door te zeggen (ik weet het niet), waken over het eigen kapitaal (de tijd), ontspannen door (de
boeken van de "algemene cultuur") te lezen, een verificatiemeting uit te voeren en controle,
doornemen van uitgebreide werken. Weet hoe je vragen op een correcte wijze stelt, luister goed,
begrijp en praktiseer vervolgens. Debateer zonder strijd en met het doel de waarheid te willen
bereiken. Herhaal je kennis met anderen [in gezamenlijke kring]. Begeef je tussen het Boek en de
Soennah en de wetenschappen. Beheers de hulpmiddelen van elk vak. Handel naar je kennis en
vlucht van het willen betreden van bepaalde hoge posities en het zoeken naar beroemdheid en
het verlangen naar het wereldse. Denk positief over anderen en wees kritisch naar jezelf. Kennis
werpt zijn vruchten (door de waarheid te verkondigen, het goede te bevelen en het verwijtbare
te

verbieden, terwijl de voordelen en nadelen worden afgewogen, de verspreiding van

wetenschap en het goede liefhebben), gebruik de bekendheid ervan om de moslims te helpen en
voorbede te doen voor hen. Trots zijn; door je kennis te beschermen, pas [al-Moedaarah]
adequaatheid en [al-Moedaahanah] vleierij toe,

zet jezelf niet in de frontlinie voordat je

gekwalificeerd bent. Neem een correct standpunt tegenover de mogelijke fouten van geleerden
en hun interne verschillen. Weer misvattingen af. Wijs sektarisme, partijdigheid of totale
loyaliteit hieraan verbinden af.
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Toelichtig:
Voor zijn leraar [geleerde]:
Wees niet extreem in het prijzen en overdrijven van de geleerden en uw leraren. Dit
was namelijk -zoals verderop duidelijk zal worden- de eerste aanleiding van Shirk
[Polytheïsme] op aarde. Men dient zich neutraal op te stellen tussen
buitensporigheid en nalatigheid in.
Toelichtig:
Voor de studieplek:
Dit betekent de plaats waar men onderwijs geniet. Men dient deze ook zijn rechten
te geven.
Toelichtig:
Ten opzichte van de studiegenoten:
Allah zegt: {Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de mensen is voortgebracht} en
zoals de profeet ﷺzei: “Niemand van jullie gelooft (werkelijk) totdat hij voor zijn
broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst.”
Toelichtig:
Ten opzichte van zijn boek:

Door over het boek te waken. Want Allah [de Verhevene] heeft ons gezegend met
deze boeken en daarom is het noodzakelijk om hierover te waken.
Toelichtig:
Ten opzichte van [de] kennis [die men vergaart]:
Door deze grondig te bestuderen en te beheersen en te memoriseren en door het
veelvuldig te herzien en ernaar te handelen, aangezien het verplicht is voor degene
die kennis heeft om ernaar te handelen. Vervolgens nodigt hij uit naar deze kennis
want het [d.w.z. deze kennis] is een zegen. En mede daarom moet men dankbaar zijn
voor deze zegening.

1.
2.
3.

Het behoort tot de fatsoensnormen bij het stellen van vragen dat men een
vraag stelt die nuttig en informatief voor hem is.
Een student van kennis dient zichzelf te sieren met goede
karaktereigenschappen en hierover te waken.
Na de dood van de profeet  ﷺzeggen we niet: "Allah en zijn boodschapper
weten het beste". Maar men dient: "Allah Weet het beste" te zeggen.
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Het derde principe: Het kennen
van jullie Profeet Mohammed ﷺ.
Zijn naam is Mohammed, de zoon
van Abdoellah, de zoon van
Abdoel-Moettalib, de zoon van
Haasjim. En Haashim stamt af van
de Arabische Quraish-stam. De
Arabieren zijn de afstammelingen
van Ismaël, de zoon van Ibrahiem,
de boezemvriend van Allah,
[vrede en zegeningen met hen].
Hij leefde drieënzestig jaar,
waarvan veertig voordat hij een
profeet werd, en drieëntwintig als
een profeet en boodschapper. Hij
was vermaand tot profeet met
Lees! [Iqra] en bereikte de status
van een boodschapper toen hij de
openbaring van het vers van
soera al-Moeddatthir ontving. Zijn
geboortestad is Mekka en hij
emigreerde naar Madinah.

Deze paragraaf bevat een korte
beschrijving van de profeet ﷺ, zijn naam,
afstamming, leeftijd en een glimp van zijn
prediking.

Het is noodzakelijk om enkele
feiten over onze
Profeet  ﷺte kennen

Zijn naam en
stamboom
Zijn naam is
Mohammed, de zoon
van Abdoellah, de
zoon van AbdoelMoettalib, de zoon
van Haasjim. En
Haashim stamt af van
de Arabische
Qoeraish-stam. De
Arabieren zijn de
afstammelingen van
Ismaël, de zoon van
Ibrahiem, de
boezemvriend van
Allah, [vrede en
zegeningen zij met
hen].

Zijn leeftijd
Hij leefde 63
jaar, waarvan
40 jaar
voordat hij een
profeet werd,
en 23 jaar als
een profeet en
boodschapper

Zijn profetische missie was verdeeld in 2 tijdsperioden:

Verblijfsduur in Mekka
Deze duurde 13 jaar

Verblijfsduur in Madinah
Deze duurde 10 jaar

Is hij een profeet of een boodschapper?
Hij was vermaand tot profeet met het vers {Lees!} en werd een boodschapper met "alMoeddatthir".
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Allah stuurde hem als waarschuwer
tegen Polytheïsme en oproeper naar
Monotheïsme.

Een beknopte samenvatting van zijn
biografie [vrede zij met hem]

Het bewijs hiervoor zijn de woorden
van Allah: {O jij (Mohammed), de
omwikkelde (in gewaden). Sta op en
waarschuw. En verheerlijk jouw
Heer. En reinig jouw kleding. En blijf
weg van de afgodsbeelden. En geef
niet uit om er meer voor terug te
krijgen. En wees geduldig voor jouw
Heer}.

De prediking tijdens de Mekkaanse
periode was vooral gericht op het
Monotheïsme [at-Tauwheed], afwijzing
van Polytheïsme en oprechtheid van
aanbidding voor Allah alleen. Deze
oproep duurde 13 jaar.

De betekenis van het vers {Sta op en
waarschuw}: is waarschuwen voor
Polytheïsme en oproepen naar het
Monotheïsme.

En {En verheerlijk jouw Heer},
Verheerlijk
Hem
middels
Monotheïsme.
Wat betreft {En reinig jouw kleding},
d.w.z.: zuiver uw daden van alle
vormen van Polytheïsme.
{En blijf weg van de afgodsbeelden}
door deze te boycotten: d.w.z. deze
te verlaten, zich van hen en hun
volgelingen te distantiëren.
Hij predikte het Monotheïsme
gedurende tien jaar. Na het tiende
jaar werd hij tot de hemel verheven
en op dat moment werden de vijf
dagelijkse gebeden voorgeschreven.

Vervolgens kreeg hij de opdracht om
naar Madinah te emigreren. Zijn oproep
naar het Monotheïsme ging ook hier
gewoon door naast de openbaring van
andere religieuze wetten zoals regels
m.b.t. de aanbiddingen, zakelijke
transacties en de dagelijkse zaken van
het leven.
Wie zijn biografie leest, zal opmerken
dat de oproep tot het Monotheïsme
constant was totdat Allah zijn ziel nam.
Hierin is een duidelijke en krachtige
weerlegging tegen degenen die de lering
van at-Tauwheed aan mensen
minimaliseren, bewerend dat het
bestuderen van at-Tauwheed slechts een
paar minuten nodig heeft.

Hij bad vervolgens drie jaar in Mekka
en werd vervolgens bevolen om naar
Madinah te emigreren.

De schrijver [moge Allah hem begenadigen] zegt: “…werd hij tot de hemel
verheven …", leert ons het volgende:
1. Over hetgeen waar de profeet  ﷺons over heeft bericht, wat betreft het
ongeziene, dienen wij te zeggen: Wij geloven hierin en zijn ervan overtuigd en
onderwerpen ons hieraan.
2. Het belang van de verplichte gebeden, omdat Allah [de Verhevene] deze
verplicht heeft gesteld in de hemel.
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De emigratie [al-Hijrah] houdt in dat men een
land van Polytheïsme verlaat om naar een
Islamitisch land te verhuizen.

Emigratie is onderverdeeld
in 3 categorieën

Het emigreren van een polytheïstisch land
naar een Islamitisch land is een verplichting
voor deze gemeenschap en dat zal zo blijven
tot het aanbreken van het Uur.
Het bewijs hiervan ligt in het woord van Allah:
{Waarlijk, degenen van wie de zielen door de
Engelen worden weggenomen, en die zichzelf
onrecht hebben aangedaan, zij (d.w.z. de
Engelen) zullen (tegen hen) zeggen: “In welke
toestand verkeerden jullie?” Zij zullen
antwoorden: ”Wij werden vanwege onze
zwakte op aarde onderdrukt.” Zij (de Engelen)
zullen zeggen: “Was de aarde van Allah dan
niet ruim genoeg voor jullie om daarop te
emigreren?” Hun verblijfplaats zal de Hel zijn.
En dat is een slechte Eindbestemming. Behalve
de zwakkeren onder de mannen, de vrouwen
en de kinderen die niet in staat zijn de
onderdrukking te weren, noch een uitweg te
vinden. Zij zijn dan degenen die Allah wellicht
zal
vergeven,
en
Allah
is
Meest
Vergevingsgezind, Meest Genadeschenkend}.
Allah, zegt ook: {O Mijn dienaren die geloven,
voorwaar, Mijn aarde is ruim. Dus aanbid
alleen Mij}.
Al-Baghawi [Moge Allah hem begenadigen]zei:
"De reden dat dit vers werd geopenbaard, is
dat sommige moslims in Mekka bleven en niet
emigreerden. Desondanks heeft Allah hen toch
als gelovigen beschouwd. Het bewijs voor
emigreren [vanuit de Soennah] zijn de
woorden van de Profeet  ﷺ: "Emigratie zal
niet stoppen voordat berouw wordt
aanvaard. En berouw zal [net zo lang] worden
aanvaard totdat de zon opkomt vanuit het
westen."

De
emigratie
van een
land van
ongeloof
naar een
Islamitisch
land
Deze is
verplicht

De emigratie
van Mekka
naar
Madinah
Hier is geen
sprake meer
van sinds de
inname van
Mekka.

Het verlaten
van alles wat
Allah ons
heeft
verboden
Zowel de
handelingen,
plegers,
tijden als
plaatsen.

Toelichting
Handelingen: alles wat Allah heeft
verboden, met Polytheïsme aan het
hoofd.
Plegers: zoals ongelovigen en
huichelaars e.a.

Tijden: feestdagen van ongelovigen.
Plaatsen: de plaatsen van feesten van
de ongelovigen.

De acceptatie van berouw wordt
tegengehouden door een van deze
twee zaken:

1. Door zonsopgang vanuit het westen.
2. Op het moment van overlijden: {En (de aanvaarding van) het berouw geldt echter niet
voor degenen die slechte daden (blijven) verrichten, totdat de dood zich bij één van hen
aandient en hij dan zegt: ”Voorwaar, nu toon ik berouw”, noch voor degenen die sterven
als ongelovigen.”}
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Toen hij zich in Madinah vestigde,
werd hij bevolen met de rest van de
Islamitische wetgeving, zoals de
Zakaat (1), vasten, de hadj, de Jihad,
de Adhaan [oproep tot het gebed],
het bevel om het goede te gebieden
en kwade te verbieden, en nog vele
andere wetgevingen.

Hij ging op deze manier door
gedurende
10
jaar
tot
zijn
uiteindelijke
dood
[vrede
en
zegeningen van Allah zij met hem]. (2)

Maar zijn religie blijft, en dit is zijn
religie. Er is geen goedheid of hij heeft
zijn volgelingen ernaar gedirigeerd, en
geen kwaad, of hij heeft hen ertegen
gewaarschuwd. Van het goede richtte
hij
zich
op:
at-Tauwheed
[Monotheïsme] en alles waar Allah
van houdt en tevreden mee is. En van
het kwaad waarvoor hij ons
waarschuwde; Shirk [Polytheïsme] en
alles waar Allah een hekel aan heeft
en verafschuwt. (3)

(1) Sheikh Ibn Uthaymeen vermeldt
het volgende: 'Zakaat werd voor het
eerst verplicht gesteld in Mekka, maar
het bedrag dat men moet bereiken
voordat het verplicht wordt om te
betalen en hoeveel verplicht is om te
betalen werd pas bepaald in Madinah.
(2) De Profeet  ﷺstierf op het 10e jaar
na de migratie en werd begraven in het
huis van 'Aisha [moge Allah tevreden
met haar zijn].
(3) Er is geen goedheid in dit wereldse
of het Hiernamaals, of de Profeet ﷺ
heeft de gemeenschap ernaar
gedirigeerd, en geen kwaad of hij heeft
hen ervoor gewaarschuwd.
Het is essentieel dat we getuigen dat
de Profeet  ﷺzijn [toe] vertrouwen
heeft vervuld, zijn boodschap heeft
overgebracht, deze gemeenschap heeft
geadviseerd en werkelijk heeft
gestreden omwille van Allah, totdat hij
ons op een duidelijk pad heeft gelaten,
zo helder als de dag, niemand wijkt
ervan af, of hij is gedoemd.

De verboden zonden gerangschikt

Grote Shirk
Zet een
persoon uit de
Islam

Kleine Shirk
Zet een
persoon niet
uit de Islam

Grote zonden
Alles waar een
specifieke straf
voor is
voorgeschreven

Kleine zonden
Alle verboden
zaken waar geen
specifieke straf
voor is
voorgeschreven
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(1) De profeet  ﷺwerd naar de gehele
Allah stuurde hem naar de gehele
mensheid en maakte
gehoorzaamheid aan hem
verplicht voor de mensheid en
Djinn.
Het bewijs: {Zeg (o Mohammed):
“O mensen, voorwaar, ik ben voor
jullie allen de Boodschapper van
Allah} (1)

mensheid gezonden. Hierdoor zijn alle
wetgevingen vóór hem afgeschaft. Dus
de Joden en Christenen in de tijd van
de profeet  ﷺen in onze tijd geldt: als
de boodschap van de Islam hen heeft
bereikt en ze deze niet accepteren,
dan worden ze beschouwd als

En Allah heeft de religie voltooid.
Het bewijs:{Op deze dag heb Ik
jullie godsdienst voor jullie
vervolmaakt, en Mijn Gunst aan
jullie voltooid en de Islam voor
jullie uitgekozen als godsdienst}.
(2)

ongelovigen, zelfs als ze zich bevinden

En het bewijs voor zijn dood
[vrede en zegeningen met hem] :
{Voorwaar, jij (o Mohammed) zult
sterven en waarlijk, zij zullen
(ook) sterven}

1 (Zeg (o Mohammed ): “O lieden van

op hetgeen waar Moesa en Iesa (moge
Allah tevreden men hen zijn) zich op
bevonden. Het bewijs hiervoor is het
woord van Allah:

het Boek, kom tot een rechtvaardig
woord tussen ons en jullie; dat wij
naast Allah niemand aanbidden en dat
wij niets als deelgenoot aan Hem
toekennen}

3 “Bij Degene in Wiens hand de ziel
van Mohammed is, er bestaat geen
jood of christen, die van mij hoort en
sterft zonder te geloven in hetgeen

waarmee ik gezonden ben, of hij zal
van de inwoners van de hel zijn.”

2 {Bestrijd degenen die niet in Allah en
de Laatste Dag geloven en (degenen)
die dat wat Allah en Zijn boodschapper
hebben verboden niet verbieden en die
niet volgens de ware godsdienst
geloven onder degenen aan wie het

(2) Dit vers is een bewijs tegen degenen Boek is gegeven}
die innoveren in de religie.
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Wanneer de mensen sterven, zullen ze worden
opgewekt: {Daaruit (d.w.z. uit aarde) hebben Wij
jullie geschapen. En daarin laten Wij jullie terugkeren.
En daaruit zullen Wij jullie een andere keer
(nogmaals) voortbrengen}. En Zijn uitspraak: {En Allah
heeft jullie (net als de planten) uit de aarde
voortgebracht. Vervolgens doet Hij jullie daarin
(d.w.z. in de aarde) terugkeren, en brengt Hij jullie er

5. conclusie
(1) De hele mensheid zal de dood
proeven zonder uitzondering, en ze
zullen herrijzen voor een grootse
dag, de Dag des Oordeels, dat is het
moment van afrekening, vervolgens
zullen zij worden vergolden voor
hun daden.

(op de Dag der Opstanding weer) uit voort.} Na de
opwekking zullen ze verantwoordelijk worden
gehouden en of worden beloond of gestraft voor hun
daden. Het bewijs hiervoor is : {En aan Allah behoort
datgene wat zich in de hemelen en datgene wat zich
op de aarde bevindt toe, opdat Hij degenen die het

(2) Degene die de dag van
Wederopstanding en afrekening
verloochent, is een ongelovige, omdat
hij een pilaar van de pilaren van alImaan heeft ontkend.

slechte verrichten zal vergelden vanwege dat wat zij
hebben verricht. En (opdat) Hij degenen die het
goede verrichten zal belonen met het Goede (d.w.z.
met het Paradijs)} (1) , Wie de opwekking
verloochent, is een ongelovige en het bewijs is Zijn
woord: {Degenen die niet geloven beweren dat zij
niet opgewekt zullen worden . Zeg (o Mohammed):
“Welzeker, bij mijn Heer! Jullie zullen zeker worden
opgewekt. Vervolgens zullen jullie zeker bericht
worden over dat wat jullie deden. En dat is

gemakkelijk voor Allah}, (2) En Allah stuurde alle
boodschappers als brengers van blijde tijdingen en
waarschuwers. Allah zegt: {Boodschappers (die) als
verkondigers van verheugende Tijdingen en (als)
Waarschuwers (zijn gestuurd)}. De eerste van hen is
Noeh [vrede zij met hem}, en de laatste is
Mohammed {vrede en zegeningen zij met hem}, en
hij (Mohammed) is het zegel van de profeten. Het
bewijs dat Noeh de eerste van de boodschappers is,

zijn de woorden van Allah: {Voorwaar, Wij
openbaarden aan jou (o Mohammed), zoals Wij
openbaarden naar Noeh, en de Profeten na hem}. (3)

(3) Noeh was de eerste boodschapper
en het bewijs hiervoor is: {Voorwaar, Wij
openbaarden aan jou (o Mohammed),
zoals Wij openbaarden naar Noeh, en de
Profeten na hem}. En de eerste profeet
was Adam. Het bewijs: De profeet ﷺ
werd gevraagd over Adam of hij een
profeet was waarop hij antwoordde:
“Een profeet tegen wie gesproken was
[door Allah].” En de laatste profeet en
boodschapper is Mohammed ﷺ. Het
bewijs is het woord van Allah:
{Mohammed is geen vader van één van
jullie mannen, maar (hij is) de
Boodschapper van Allah en de zegel der
Profeten}. En iedereen die beweert een
profeet of boodschapper na hem te zijn
is een leugenaar en een ongelovige. En
degene die in deze bewering gelooft, is
ook een ongelovige.
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Allah heeft het verplicht gesteld voor alle
dienaren om de Taaghoet te verwerpen en om
alleen in Allah te geloven. Ibn al-Qayyim zei: “De

Taaghoet is alles waarmee een persoon de
limieten overschrijdt – of dit nu is in aanbidding
[van alles naast Allah], het volgen [overdrijven in
personen] of in gehoorzaamheid [van leiders}”.
En naar elk volk zond Allah een boodschapper,
van Noeh tot aan Mohammed [vrede en
zegeningen zij met hem] die hun volk bevolen
Allah Alléén te aanbidden en hun verbood valse
goden te aanbidden. Het bewijs is Zijn gezegde:
{En voorzeker, Wij hebben naar iedere
gemeenschap een boodschapper gezonden (die

verkondigde): “Aanbid Allah en vermijd de
Taaghoet},
Er zijn veel soorten Taaghoet, waarvan de
voornaamste er vijf zijn: Iblies – moge Allah hem
vervloeken – en wie aanbeden wordt en hier
tevreden mee is, wie mensen oproept om hem te
aanbidden, en iedereen die beweert het
onzichtbare te kennen, en wie regeert met wat
anders dan Allah heeft geopenbaard.
Het bewijs is Zijn uitspraak: {Er is geen dwang
in de godsdienst. Voorzeker, de Leiding is duidelijk
van de dwaling te onderscheiden. Wie de
Taaghoet verwerpt en in Allah gelooft, heeft
voorzeker het meest krachtige houvast gegrepen}.
Dit is de correcte betekenis van 'er is geen ware
god die het recht heeft op aanbidding behalve
Allah', en in de overlevering: "De hoofdzaak is de

Islam en de steunpilaar ervan is het gebed en het
hoogtepunt hiervan is de jihad.”

Allah zond boodschappers en profeten als
brengers van blijde tijdingen en
waarschuwers; allen riepen op naar atTauwheed en waarschuwden tegen Shirk.
Het bewijs is Zijn uitspraak: {En voorzeker,
Wij hebben naar iedere gemeenschap een
boodschapper gezonden [d.w.z. volk]
“Aanbid Allah [d.w.z. aanbid alleen Hem]
en vermijd de Taaghoet} [d.w.z. verwerp
de Taaghoet en plaats deze aan een kant
en plaats jezelf aan de andere kant. Dit is
de beste manier [in verwoording] om
daarvan weg te blijven, en het bevat de
juiste methode van het distantiëren van
de Shirk-plegers en haar volgers.
En Allah heeft het verplicht gesteld voor
alle dienaren om de Taaghoet te
verwerpen en om alleen in Allah te
geloven. En het verwerpen van de
Taaghoet gaat voor het geloven in Allah,
zoals Allah zegt: {Wie de Taaghoet
verwerpt en in Allah gelooft}
Taaghoet betekent: de
grensoverschrijding van een dienaar
m.b.t. de "aanbidding" zoals het
aanbidden van bomen of stenen. Of een
Taaghoet m.b.t. "volgen": zoals een
kwaadaardige geleerde die een verboden
zaak toelaat. Of een Taaghoet m.b.t.
"gehoorzaamheid" zoals een corrupte
heerser die Allah ongehoorzaam is. Er zijn
veel soorten Tawaaghiet, waarvan de
voornaamste er vijf zijn: Iblies, moge Allah
hem vervloeken,[de sheikh vervloekt hem
hier ter berichtgeving], en iemand die
aanbeden wordt en hier tevreden mee is
en wie mensen oproept om hem te
aanbidden, en iedereen die beweert het
onzichtbare te kennen, en degene die
regeert met iets anders dan Allah heeft
geopenbaard.
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Regeren met iets anders dan wat Allah heeft geopenbaard

Grote vorm van ongeloof

Kleine vorm van ongeloof

Wanneer men ervan overtuigd is dat de
wetten van Allah gelijk zijn aan de
mensgemaakte wetten of dat
mensgemaakte wetten beter zijn dan de
wetten van Allah.

Wanneer men overtuigd is dat
mensgemaakte wetten vals zijn maar
hiernaar handelt vanwege begeerte of uit
liefde voor status of om andere redenen.

De middenweg van Ahloe Soenna in de omgang met niet-moslims?
De mensen zijn onderverdeeld in drie categorieën m.b.t. hun relatie met NietMoslims:
De middenweg van Ahloe
soennah :
- Niet associëren met hun feesten
en ceremoniën
- Beloftes jegens hen naleven
- Niet onderdrukken of onrecht
aandoen
- Toegestaan handel te drijven
met hen
- Uitnodigen tot het
Monotheïsme (at-Tauwheed).

Een extreme
categorie mensen
die hen:

Een andere

Onderdrukken en
zich schuldig maken
aan plundering,
fraude, mishandeling
en moord.

dat met de

extreme:

ongelovigen

samengaat in hun
feesten, vieringen
en ceremoniën.

Conclusie:
Het is noodzakelijk voor iedere intelligente persoon dit geweldig schrijfwerk te
overpeinzen en zorgvuldig te bestuderen en dit extra aandacht te geven vanwege het
grote profijt wat het bevat aan fundamenten en waaraan elk individu behoefte heeft
in het graf.

En Allah weet het het beste, en vrede en zegeningen zij met
Mohammed, diens familieleden en metgezellen
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Test jezelf

Kies het juiste antwoord tussen de haakjes:
1. Waarom begint de auteur zijn schrijfwerken met al-Basmala?

2. De Drie Fundamentele Principes zijn in feite de vragen in het graf (juist/fout).

3. De auteur verricht een smeekbede voor de lezer in dit boek en vermeldde dit op (twee
plaatsen of 3 plaatsen)?

4. De boeken van de auteur onderscheiden zich van anderen door: (hun simpelheid, de
punten worden in het algemeen vermeld voordat details worden verstrekt, vermelding
van bewijzen uit de Koran en Soennah, verricht smeekbede[s] voor de student, weerlegt
de misvattingen van vandaag de dag. Veel geleerden hebben zijn boeken en schrijfwerk
uitgelegd. Het vermeldt belangrijke vragen en de antwoorden daarop, Allah plaatste
acceptatie voor zijn boeken in de harten van Ahloe soennah . Al het bovenstaande).

5. We zouden dit schrijfwerk kunnen onderverdelen in (5 of 6) categorieën.

6. Het bestuderen van at-Tauwheed is: Fard Kifaayah = collectieve verplichting of Fard ‘Ain
= individuele verplichting).

7. Het bewijs voor de vier essentiële punten is (soera al-Asr of soera Al- Ichlaas).
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Test jezelf

9.

Geduld is verdeeld in: (twee of 3 soorten)?

10. De betekenis van Imam ash-Shâfi’s verklaring over soera al-Asr is: (Het is voldoende
bewijs om de dienaren te overtuigen of er is geen behoefte aan de rest van de

Koran)?
11. Degene die gelooft in 1 van de 3 soorten van at-Tauwheed wordt niet beschouwd als
een Monotheïst: (Waar/ Niet waar).
12. Jezelf distantiëren van Shirk en zijn plegers geschiedt met: (het hart, spraak en
daden) of (van de daden en de plegers) of (beiden)?
13. {En waarlijk, de moskeeën zijn voor [het aanbidden van] Allah [Alleen]. Wat wordt er
bedoeld met moskeeën: (de Gebedshuizen gebouwd ter vervulling van de
aanbidding aan Allah) of (De lichaamsdelen waarmee we onszelf ter aarde werpen

voor de sudjoed) of (beiden)?
14. De methode van de Selef is: (bewijsvoeren alvorens overtuigd zijn) of (overtuigd zijn
alvorens bewijs te voeren)?
15. Dwalende moslimgeleerden lijken op: (Joden) of (Christenen).
16. Dwalende aanbidders [onder de moslims] lijken op: (Joden) of (Christenen).
17. De drie essentiële punten zijn hetzelfde als de drie fundamentele principes: (juist of
fout).
18. De smeekbede is onderverdeeld in: (smeekbede voor behoefte en de smeekbede

voor de aanbidding), of (de smeekbede middels de ledematen en mondelinge
smeekbede).
19. De smeekbede van behoefte is onderverdeeld in: (2) of (4) categorieën.
20. De mensen zijn in hun overtuiging m.b.t. de wereldse middelen [d.w.z. Sabab]
verdeeld over (twee extremen en een middenmoot) of (grote Shirk en kleine Shirk) of
(toegestane middelen)?
21. Wat zijn de vier voorwaarden om hulp te zoeken bij mensen [Al-Istighâtha}?
22. De betekenis van 'Laa ilaaha illa Allah’ is: (Allah is in staat om te scheppen) of (Er is

geen god behalve Allah) of (Er is geen ware god behalve Allah) of (al het voorgaande).
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5. conclusie

23. Eenheid van religies is: (Toegestaan) of ( een grote zonde) of (ongeloof)?
24. Wat zijn de algemene bewijzen die op het bestaan van Allah duiden? (vier) of (veel meer)?
25. Hebben de engelen harten? (Ja/nee)
26. De relatie tussen at-Tauwheed [het Monotheïsme] en al-Imaan [geloven] is dat al-Imaan een ruimer
begrip kent en at-Tauwheed een detail daarvan is? (goed/fout)?
27. De pilaren van al-Imaan zijn: (5) of (6) of (8)?
28. Een Moeshriek [polytheist heeft een aandeel in de aanbiddingen: (juist/fout)?
29. Wie aanbeden wordt naast Allah maar hier niet tevreden mee is: (is een Taaghoet/geen Taaghoet)?
30. Het beheer van het universum en het neerzenden van regen behoort tot de at-Tauwheed van: (1. at-

Tauwheed Ar-Roeboebiyyah) of (2. at-Tauwheed Al-oeloehiyyah) of (3. at-Tauwheed Al-Asmaa WasSifaat)?
31. Hetgeen wat at-Tauwheed (de verplichte vorm) ongeldig maakt is: (Grote Shirk/kleine Shirk/Bid’a).
32. De grootste verplichting [voor de dienaren] is om plichtsgetrouw te zijn tegenover de ouders:
Waar/Niet waar?
33. De ergste zonden zijn overspel en het onrechtmatig nemen van een ziel die Allah verboden heeft:
(juist/fout)?
34. De nachtelijke hemelvaart van de profeet  ﷺvond plaats vanaf Mekka tot Baitul Maqdis: (juist/fout).
35. De profeet {vrede en zegeningen zij met hem} is gezonden naar: (de mensheid / de djinns en

mensheid).
36. De profeet ﷺ: (is overleden / profeten sterven niet).
37. Wie de opstanding verwerpt, is gevallen in de: (kleine vorm van ongeloof / grote vorm van ongeloof)?
38. De profeten hebben: (dezelfde religie / elke profeet heeft zijn eigen religie)?
39. Emigratie blijft verplicht: (Niet langer geldig na de inname van Mekka / geldig tot de Dag des
Oordeels).
40. Hijrah betekent: emigreren van een land van ongeloof naar een Islamitisch land / het verlaten van alles
wat Allah ons verboden heeft)?
41. De Islam is compleet, met uitzondering van wat nog opgemaakt kan worden uit de visioenen van de
rechtschapenen?
42. Het richten van een aanbidding naar een ander dan Allah is: (kleine Shirk / grote Shirk)?
43. Men moet onderscheid maken tussen een algemeen oordeel en het toepassen ervan op een individu:
(juist / fout)?
44. De eerste boodschapper was: (Noeh - vrede zij met hem-) of (Adam -vrede zij met hem-)?
45. Mohammed  ﷺis een: (Profeet/boodschapper)?

Uitleg van de vier Grondregels
Inzake Shirk

Vertaald naar het Nederlands

لفضيلة الشيخ هيثم بن جميل سرحان
SHEIKH HAYTHAM BIN MOHAMMED BIN JAMIEL SARHÂN

Vertaling: Mustapha Ait Ichou
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In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de meest Genadevolle

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Alle lof is voor
Allah, wij prijzen Hem, wij zoeken Zijn hulp, wij zoeken Zijn vergeving en wij zoeken
Zijn leiding. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het kwaad in onze zielen en het
kwaad van onze daden. Want eenieder die Allah leidt, kan door niemand worden
misleid. En eenieder die Hij laat dwalen, kan door niemand worden geleid. Ik getuig
dat er niemand is die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, Die geen
partner heeft. En ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is. Amma
ba'd (voorts):

Inleiding tot de uitleg

De vier Grondregels is het boek dat op de tweede plaats komt in het rijtje boeken
die de student van kennis dient te bestuderen. Er zijn verschillende redenen
waarom wij de aandacht ook op dit schrijfwerk gevestigd hebben, waaronder:

Het is een advies van de geleerden

In navolging van de vrome
voorgangers

Het is een verkorte versie van het
schrijfwerk ’het wegnemen van de
twijfel’ [Kashf as-Shoeboehaat]

Het bevat weerleggingen op de
misvattingen van de Polytheïsten
van dit tijdperk

We beginnen met dit schrijfwerk alvorens we starten met het schrijfwerk
’het wegnemen van de twijfel’ [Kashf as-Shoeboehaat] zodat geen enkele
misvatting bij de student van kennis blijft hangen.
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Overzicht
Dit schrijfwerk is onderverdeeld in drie categorieën

De inleiding

Het belang van het
bestuderen van het
Monotheïsme

De Grondregels
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Ten eerste: de introductie (de elementen tot Gelukzaligheid)

(1) De reden waarom de auteur
begint met de naam van Allah:
In de naam van
Allah, de
Barmhartige, de
Genadevolle (1)
Ik vraag Allah, de
Nobele Heer van de
Grote Troon, dat Hij
u beschermt in deze
wereld en het
Hiernamaals, (2) en
dat Hij u gezegend
maakt waar u ook
gaat en staat. (3)

In
navolging
van de
Koran en
de
boodschap
pers en de
profeten
(vrede zij
met hen).

In navolging van de
geleerden die hem
zijn voor geweest en
de vrome
voorgangers van wie
het een gewoonte
was om hun
schrijfwerken
hiermee te
beginnen.

Vragen om
Zijn
zegeningen
middels Zijn
naam alKariem.

(2) Na de vermelding van (al-Basmalah), begon de auteur (moge Allah hem
begenadigen) zoals gewoonlijk zijn introductie met een smeekbede voor de
student van de kennis. Dit is een bewijs van de interesse en liefde die hij heeft
voor de studenten en dat hij Allah vraagt dat al het goede hen toekomt.
(3) loyalen van Allah zijn degenen die geloof en vroomheid bezitten.
Sheikh al-Islam Ibn Taimia zei: "Hij die een gelovige en vrome is, zal de loyale van
Allah zijn." Het bewijs hiervoor is het woord van Allah [de Verhevene]:
{Weet dat de loyale aan Allah waarlijk vrees noch treurnis zullen kennen}.
Degenen die geloofden en (Allah) vreesden}.
Zegening (al-Barakah): ontwikkeling en vermeerdering.
at-Tabarroek: het vragen om zegeningen en vermeerdering.
De gezegende (al-Mubarak): degene die ervan profiteert, waar hij ook is.
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at-Tabarroek is onderverdeeld in twee categorieën

En je tot degenen

laten behoren die
dankbaar zijn
wanneer ze

Toegestane Tabarroek

gegeven wordt.
(1)

Islamitisch toegestaan
Zoals het gebed in almasdjid al-Haraam
(Mekka) en de moskee
van de. profeetﷺ

Verboden Tabarroek
wat noch gevoelsmatig
noch door wetgeving
wordt ondersteund. Het
is een soort
ondergeschikt
Polytheïsme.

Gevoelsmatig
Zoals Islamitische kennis en de smeekbede. Men
kan zegeningen verkrijgen door de [opgedane]
kennis van een persoon en zijn smeekbede. Dit is
een zegen omdat we het hebben ervaren. Als
voorbeeld: de schrijfwerken van Sheikh al-Islam
of van andere grote geleerden waarin Allah
zegeningen heeft geplaatst en waar de
gemeenschap van profiteert.

(1) Zegeningen zijn een beproeving van Allah, het bewijs hiervan zijn er velen
waaronder: {En Wij stellen jullie op de proef met het goede en het slechte, als

beproeving}, en {En toen hij (Sulaymaan) het voor zich zag staan, zei hij: “Dit is
een Gunst van mijn Heer om mij te beproeven of ik dankbaar of ondankbaar
zal zijn. En wie dankbaar is, is slechts dankbaar ten bate van zichzelf. En wie
ondankbaar is; waarlijk mijn Heer is Rijk (d.w.z. vrij van alle behoeften), Meest
Edel.” en {En wat betreft de mens, wanneer zijn Heer hem beproeft, en hem
eert en hem begunstigt, dan zegt hij: “Mijn Heer heeft mij begunstigd.”
En in de overlevering: “Voorwaar, Allah wilde een leproos, een kale en een

blinde van de Kinderen van Israël beproeven.”
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Gunsten van Allah zijn verbonden met at-Tauwheed ar-Roeboebiyyah en atTauwheed al-Oeloehiyyah en daarvoor dankbaarheid tonen is verdeeld in twee
categorieën:

Verbonden zijn met Allah
voordat men begunstigd wordt

Dit vergt van de dienaar dat hij
een overtuiging en een sterk
geloof heeft dat Allah [de
Verhevene] de Bezitter van
zegeningen is (al-Moen'im).
Dus dient jouw hart verbonden
te zijn met Hem [Alléén] en
dient men het goede slechts van
Hem te vragen.
Net zoals dat het paradijs alleen
van Allah kan worden gevraagd
omdat Hij de Bezitter [ervan] is,
kunnen ook de gunsten en
voorzieningen alleen aan Hem
worden gevraagd.

{En stel je vertrouwen (o
Mohammed) in de Levende Die
niet sterft}.
{Waarlijk, degenen die jullie
naast Allah aanbidden zijn niet
in staat om jullie van
levensonderhoud te voorzien.
Zoek dus (jullie)
levensonderhoud bij Allah}
d.w.z. dus niet bij anderen {en
aanbid Hem, en wees Hem
dankbaar}.

Dankbaarheid tonen na
begunstigd te zijn en dit
geschiedt middels:

Het hart

Door oprecht
geloof en
volledige
overtuiging en
onderwerping
dat Allah de
Voorziener is
en de
Gunstgever en
dat alle
Gunsten
afkomstig zijn
van Allah [de
Verhevene]

De tong

Door de
zegeningen
van Allah te
citeren, Hem
daarvoor
dankbaar te
zijn en te
prijzen.
Op basis van
Zijn woorden:
{En verkondig
het ten
behoeve van
uw Heer}

De ledematen

Door de
zegeningen
te gebruiken
in wat Allah
behaagt,
naast het
verrichten
van goede
daden [die
jou
dichterbij
Allah
brengen] en
het
vermijden
van
verboden
zaken. Dit
alles in
navolging
van Zijn
bevelen.
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(1) Want geduld [opbrengen] is verplicht volgens de
consensus van de geleerden.
En geduldig (1) is
wanneer hij wordt

Mensen zijn onder te verdelen in vier categorieën (op
hoe zij reageren) wanneer zij getroffen worden door
een ramp [beproeving]

getest en berouw
toont wanneer hij
zondig is.
Afschuw

Geduld

Tevredenheid

Dankbaarheid

Afschuw: Deze tonen is verboden en behoort tot de grote zonden en
geschiedt middels:

Het hart

De tong

De ledematen

Afschuw van het hart: Ibn al-Qayyim legt uit dat als sommige mensen hun onvrede niet
zouden durven te uiten met woorden, maar wel met het hart voelen, dat slechte vermoedens
over hun Heer erop na houdt. Ze zeggen in hun hart: “Mijn Heer heeft mij onrecht

aangedaan, Hij heeft mij onthouden”. Dus ga bij jezelf na, ben jij hier vrij van? Als dat zo is,
dan ben je zeker een grote schade bespaard gebleven.
Afschuw met de tong: door kreten, klaagliederen, het zeggen van “wee mij en mijn verlies”,
vloeken en schelden.
Afschuw met de ledematen: door op de wangen te slaan, de kleren te verscheuren en aan het
haar te trekken.

Geduld: dit is verplicht en daar bestaat een Idjmaa3 [unanimiteit onder de geleerden] over.
Het is de plicht om geduld op te brengen met het hart, tong en ledematen. Imam Ahmed zei:
”Geduld is bijna 90 keer geciteerd in de Koran, het is unaniem verplicht. Het is de helft van het
geloof, want de helft van het geloof bestaat uit geduld en de andere helft is dankbaarheid.“
[Madaaridj as-Saalikien- Ibn al-Qayyim].
Tevredenheid: Dit is aanbevolen.
Dankbaarheid: Dit is aanbevolen en het beste niveau en het compleetst.
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Ten tweede: De vier grondregels

Weet, moge Allah u leiden naar Zijn gehoorzaamheid, dat de religie van Ibrahiem “alHanifiyyah" inhoudt dat je Allah oprecht aanbidt, zoals Allah zegt: {En Ik (Allah) heb de
djinn en de mens slechts geschapen om Mij (alleen) te aanbidden} (1) .
Wanneer u weet dat Allah u heeft geschapen om Hem te aanbidden, weet dan dat er
pas sprake van een aanbidding is als het gepaard gaat met Monotheïsme, net zoals er
pas sprake is van een gebed als dit gepaard gaat met reiniging. Dus wanneer
Polytheïsme zich vermengt met de aanbidding raakt het bederft, net zoals de reinheid
bederft wanneer deze zich vermengt met een onreinheid.
En als je weet dat wanneer Polytheïsme zich vermengt met een aanbidding dat deze
aanbidding bederft en daardoor ongeldig wordt, en het (d.w.z. Polytheïsme) jou voor
eeuwig in het hellevuur doet belanden, besef je wat het belangrijkste is wat je dient te
weten, in de hoop dat Allah jou zal redden van dat web, namelijk het Polytheïsme
waarover Allah zegt: {Waarlijk, Allah vergeeft niet dat er deelgenoten aan Hem worden
toegekend, maar daarbuiten vergeeft Hij (alles aan) wie Hij wil.}
En dit geschiedt door kennis te hebben van vier regels die Allah heeft vermeld in Zijn
boek:
De eerste Grondregel:
Weet dat de ongelovigen tegen wie de Boodschapper van Allah streed, erkennen dat
Allah de Schepper en de Bevelhebber is, en deze erkenning [van hun] daarvan niet
heeft geleid tot hun binnentreden van de Islam. Het bewijs hiervoor zijn de woorden
van Allah: {Zeg: "Wie voorziet jullie van de hemel en de aarde? Of Wie is Degene Die
de macht over het gehoor en het zicht heeft? En wie brengt de levende voort uit de
dode en Wie brengt de dode voort uit de levende? En Wie regelt alle zaken?” Zij zullen
zeggen: “Allah.” Zeg dan: “Zullen jullie (Allah) dan niet vrezen?” (2).

(1) De auteur, moge Allah hem genadig zijn, verduidelijkt waarom we at-Tauwheed
bestuderen.
(2) De ongelovigen naar wie onze Profeet  ﷺwerd gestuurd, waren een volk dat in atTauwheed ar-Roeboebiyyah geloofde en toch bestreed onze Boodschapper (vrede en
zegeningen zij met hem) hen. Dit komt omdat het geschil tussen hen en onze Profeet  ﷺin
at-Tauwheed al-Oeloehiyyah was. Dus iedere persoon die een aanbidding naar een ander
dan Allah richt is een polytheïst en een ongelovige.
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De tweede grondregel:
Zij (de Polytheïsten) zeggen: "Wij smeekten
hen niet en riepen hen niet aan behalve om

(1) De Polytheïsten proberen hun

toenadering en Voorspraak (bij Allah) te

daden te legitimeren door te stellen

verkrijgen.“

dat ze zich niet wenden tot de de
valse goden behalve om toenadering

En het bewijs voor ‘toenadering’ zijn de

en Voorspraak te zoeken (bij Allah).

woorden van Allah: '' En degenen die naast

En dit was genoeg reden voor onze

Hem loyalen nemen (zeggende): "Wij

Profeet  ﷺom hen ongelovigen te

aanbidden hen slechts, opdat zij ons nader

verklaren en ze op basis hiervan te

tot Allah zullen brengen.” Waarlijk, Allah zal

bestrijden.

tussen hen oordelen over datgene waarover
zij (van mening) verschilden. Voorwaar, Allah

(2) Taalkundige betekenis van

leidt degene die een ongelovige leugenaar is

Voorspraak: “afkomstig van

niet." (1)

verbinden. En van iets dat één is

En het bewijs voor 'Voorspraak' (shafa’ah)

twee te maken."

zijn de woorden van Allah: "En zij aanbidden

Religieuze betekenis van

naast Allah dat wat hen niet kan schaden of

Voorspraak: Bemiddelen voor een

baten, en zij zeggen: “Zij zijn onze

ander in een poging voordeel te

bemiddelaars bij Allah.”

behalen of schade te weren.

En er zijn twee soorten Voorspraak:
geweigerde en ontkende Voorspraak
(shafa'ah al-manfiyya) en bevestigde en
toegestane Voorspraak (shafa'ah almuthbata) (2).
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Soorten Voorspraak

Toegestane Voorspraak
Deze vorm wordt van Allah
gevraagd en kent drie
voorwaarden
1.Toestemming van Allah
2. Tevredenheid van Allah
over de bemiddelaar.
3. Tevredenheid van Allah
over degene voor wie
bemiddeld wordt.

Voorspraak waar een schepsel
toe in staat is. Deze Is
toegestaan en kent vier
voorwaarden
1. Aanwezigheid (iemand die
ver weg is, valt er dus
buiten)
2. Levende (een dode valt
hier buiten)
3. In staat zijn
4. Gezien te worden als een
oorzaak (sabab)

Specifiek voor de Profeet ﷺ

De grote
Voorspraak
(op de Dag
van de
opstanding)

Voorspraak
voor zijn
oom Aboe
Taalib om
zijn straf te
verlichten
in het
hellevuur

Voorspraak
Om de
poorten
van het
paradijs te
openen

Verboden Voorspraak
die de koran ontkend
(verboden) heeft.
Het soort wat van een
ander dan Allah wordt
gevraagd waar diegene
niet toe in staat is. Het
oordeel over deze is dat
het grote ongeloof is
(Shirk Akbar)

Algemeen - Voor de profeten,
boodschappers, engelen,
Monotheïst en individuen en
kinderen

Voorspraak
om de rang
van de
Monotheïsten te
verheffen
in het
paradijs.

Voorspraak
voor wie
het
hellevuur
verdient
onder de
Monotheïst
om deze
niet binnen
te treden

Voorspraak
voor de
Monotheïst
die het
hellevuur in
zijn gegaan
om deze
eruit te
laten halen
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En er zijn twee soorten Voorspraak: geweigerde en ontkende Voorspraak (shafa'ah
al-manfiyya): Voorspraak wat van een ander dan Allah wordt gevraagd en waar
niemand toe in staat is behalve Allah. Het bewijs hiervoor zijn de woorden van Allah:
{O jullie die geloven, geef uit van datgene waarmee Wij jullie hebben voorzien,
voordat er een Dag komt waarop er geen handel, noch boezemvriendschap, noch
Voorspraak zal zijn. En de ongelovigen, zij zijn de onrechtplegers}
En bevestigde en toegestane Voorspraak (shafa'ah al-muthbata): Voorspraak die van
Allah wordt gevraagd. Dit te mogen doen is een eer voor de bemiddelaar en voor
degene voor wie er bemiddeld wordt. Het komt slechts degene toe over wie Allah
tevreden is over zijn spraak en handelen en wie Hij daar toestemming voor geeft,
zoals Allah zegt.

De derde grondregel:
De profeet  ﷺverscheen onder een volk dat
onderling verschilde in wat ze aanbaden. Onder
hen waren er die engelen aanbaden, profeten en
vrome mensen, stenen en bomen, en anderen de
zon en de maan. Ondanks dit bestreed de
Boodschapper van Allah hen allemaal zonder
onderscheid tussen hen te maken. Het bewijs
hiervoor zijn de woorden van Allah: {En bestrijd
hen totdat er geen Fitna meer is en de godsdienst
aan Allah toebehoort}.
En het bewijs voor het verbod op [het aanbidden
van] de zon en de maan is: {En tot Zijn Tekenen
behoren de nacht en de dag, en de zon en de
maan. Kniel niet neer voor de zon en niet voor de
maan, maar kniel voor Allah, Degene die deze
heeft geschapen, als jullie Hem daadwerkelijk)
aanbidden}.
En het bewijs voor het verbod op [het aanbidden
van] de Engelen: {En hij beveelt jullie niet (om) de
Engelen en de Profeten als goden te nemen}.

Dit grondbeginsel is een
duidelijk bewijs in het
weerleggen van degenen die
zeggen: "Shirk komt alleen
voor bij het aanbidden van
afgoden, en dat religieuze
bewijzen specifiek
geopenbaard zijn voor het
aanbidden van afgoden en
andere valse goden die
duidelijk zichtbaar waren in
de tijd van de profeten".
Echter heeft de Profeet ﷺ
geen onderscheid gemaakt
tussen hen, maar hij verzette
zich tegen alle valse goden,
en beschouwde ze allen als
Tawaaghiet, en bestreed hen
zodat de [volledige] religie
uitsluitend zuiver en alleen
voor Allah werd gehouden.
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En het bewijs voor het verbod op [het aanbidden van] de
profeten: {En (gedenk) wanneer Allah zal zeggen: “O Iesa. Zoon
van Maryam, heb jij tegen de mensen gezegd: “Neem mij en mijn
moeder als twee goden (ter aanbidding) aan naast Allah:” Hij

(Iesa) zal zeggen: “Verheven bent U. Het schikt mij niet om
datgene te zeggen waar ik geen recht op heb. Als ik dat had
gezegd, dan had U dat zeker geweten. U weet wat in mij
(verborgen) is en ik weet niet wat in U (verborgen) is. Waarlijk,
Alleen U bent op de hoogte van het onwaarneembare}.
En het bewijs voor het verbod op [het aanbidden] van vrome
mensen: {Degene die zij aanroepen, zoeken (zelf) naar het middel
dat hen nader tot hun Heer brengt. En zij wensen Zijn Genade en

zij vrezen Zijn Bestraffing. Waarlijk, de Bestraffing van jouw Heer is
iets om waakzaam voor te zijn}.
En het bewijs voor het verbod op [het aanbidden] van bomen en
stenen: {Hebben jullie al-Laat en al-Oezza gezien? En Manaat, de
andere, de derde?}.
Aboe Waaqid al-Laithi verhaalde dat toen de Boodschapper van
Allah [vrede en zegeningen zij met hem] naar Hoenain ging, hij

een boom passeerde die de afgodendienaars Dhaata Anwaatien
noemden waaraan zij hun wapens hingen. Zij (de metgezellen)
zeiden: "O Boodschapper van Allah! Maak een Dhaata Anwaatien
voor ons zoals zij een Dhaata Anwaatien hebben…. “.
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De vierde grondregel:

(1) De auteur [moge Allah hem
genadig zijn] verduidelijkt in dit

De Polytheïsten van onze tijd begaan een
Polytheïsme [Shirk} dat erger is dan dat
van de Ouden [vroegere polytheisten],
omdat de Ouden alleen in aangename
tijden met Allah verbonden waren. Aan
de andere kant aanbaden zij Allah
oprecht in moeilijke tijden. Wat betreft
de Polytheïsten van onze tijd, zij begaan
constant Shirk, zowel in aangename
tijden als in tijden van moeilijkheden en
rampspoeden.

grondbeginsel de ernstige positie
van de Polytheïsten van onze tijd,
want deze laatstgenoemde zijn in
grotere Polytheïsme vervallen
dan de eerste Polytheïsten. Dit is
te wijten aan het feit dat de
Polytheïsten van deze tijd
constant Shirk begaan, zowel in
tijden van welvaart als in tijden
van moeilijkheden en
rampspoeden. Maar de vroege

Allah zegt: {Wanneer zij dan aan boord
gaan van het schip, roepen zij (alleen)
Allah aan, terwijl zij hun godsdienst
(zuiver) aan Hem toewijden. Maar
wanneer Hij hen (vervolgens) veilig aan
land brengt, kennen zij deelgenoten aan
Hem toe} (1)
En Allah weet het het beste. En vrede en
zegeningen zij met Zijn dienaar en
boodschapper Mohammed, diens familie
en metgezellen.

Polytheïsten begingen alleen
Shirk in tijden van welvaart.
Daarom, als het zo is dat de Shirk
van de ongelovigen in de tijd van
de Profeet  ﷺnaar wie hij werd
toegezonden minder was en
Allah hen als ongelovigen heeft
bestempeld. Wat dan te zeggen
over diegenen die Shirk begaan
zowel in goede tijden als in
slechte tijden? Inderdaad, op hen
is deze term nog meer van
toepassing.

Afschuw tonen bij beproevingen:
het oordeel hierover is dat het
behoort tot de grote zonden en
zelfs kan leiden tot kleine shirk.
Afschuw hebben geschiedt met het
hart, tong en ledematen.
Geduldig zijn bij beproevingen: het
oordeel over Geduld is dat het
verplicht is. Hierover bestaat een
Idjmaa3 [unanimiteit onder de
geleerden]. Het is de plicht om
geduld op te brengen met het hart,
tong en ledematen.

De vier Grondbeginsen

De inleiding

Dankbaarheid tonen wanneer men begunstigd wordt.

De elementen tot Gelukzaligheid

Voorbeeld: dankbaar zijn voor de
gunst van geld. Door deze uit te
geven in hetgeen Allah tevreden
stelt.
Voorbeeld: dankbaar zijn voor de
gunst van kennis, door mensen te
onderwijzen.

Geduldig zijn wanneer men beproefd
wordt

Dankbaarheid tonen met de
ledematen: door gebruik te maken
van de gunsten van Allah voor waar
ze voor zijn bestemd.

Gunsten zijn beproevingen. Het bewijs hiervoor is: {En Wij stellen jullie op de proef met het goede en
het slechte, als beproeving}

{En toen hij (Sulaymaan) het voor
zich zag staan, zei hij: “Dit is een
Gunst van mijn Heer om mij te
beproeven of ik dankbaar of
ondankbaar zal zijn.

Dankbaar zijn voor de gunsten van Allah

Dankbaarheid tonen met de tong:

Heeft betrekking op at-Tauwheed al-Oeloehiyyah

Men dient Allah dankbaar te zijn
met zijn hart. Dit geschied d.m.v
erkenning en overtuiging [van het
hart] dat alles waar men mee
begunstigd is van Allah afkomstig is
en van niemand anders.

Soorten mensen wanneer zij getroffen
worden door
een ramp [beproeving]

Het Paradijs wordt slechts gevraagd
van Allah die deze bezit. En dit geldt
ook voor de voorzieningen.
Daarom dient men verbonden te
zijn met Allah.

Heeft betrekking op
at-Tauwheed
ar-Roeboebiyyah
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Gevolgen zoeter dan honing
Tevreden zijn: is aanbevolen. Het behoort tot de
totale tevredenheid van een dienaar dat hij weet
dat alles wat hem overkomt afkomstig van Allah is
en alles wat Allah voor hem bepaald heeft goed
voor hem is.
Dankbaar zijn: is het hoogste niveau en meest
geliefde en is een eigenschap van de dankbare
dienaren.

De eerste grondregel:Weet dat de ongelovigen die tegen de
Boodschapper van Allah streden, (at-Tauwheed ar-Roeboebiyyah
erkenden en at-Tauwheed al-Oeloehiyyah ontkenden, en deze
erkenning [van hun] heeft niet geleid tot hun binnentreden van de
Islam.
De tweede grondregel: de ongelovigen aanbaden afgodsbeelden met
het argument toenadering te zoeken tot Allah.
De derde grondregel: De profeet  ﷺverscheen onder een volk dat
onderling verschilde in wat ze aanbaden. Zij maakten zich allen
schuldig aan shirk.
De vierde grondregel:
De Polytheïsten van onze tijd begaan een Polytheïsme [Shirk} dat
erger is dan dat van de Ouden [vroegere polytheisten].

De vier Grondbeginsen

al-Hanifiyyah: het pad van Ibrahiem [vrede zij met
hem] , betekent dat Allah jou heft geschapen om
Hem te aanbidden. Er is pas sprake van een
aanbidding as het gepaard gaat met Monotheisme.
En wanneer Shirk in aanraking komt met een
aanbidding bederft deze. Het gevolg hiervan is dat
het de daden vruchteloos maakt en de pleger voor
eeuwig in het hellevuur doet vertoeven. Het is
tevens het belangrijkste waar men kennis van moet
hebben.

Waarom bestuderen we atTauwheed.
En het gevaar van Shirk

Wanneer men zondigt vraagt men om vergeving.
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Test jezelf

Het soort handeling

Gunsten zijn een beproeving
Het bewijs dat de ongelovigen de
overtuiging hadden in ar-Roeboebiyyah
Toenadering zoeken
Verboden Voorspraak
Het bewijs voor het verbod op het
aanbidden van de zon en de maan
Het bewijs voor het verbod op het
aanbidden van de Engelen
Het bewijs voor het verbod op het
aanbidden van de Profeten
Het bewijs voor het verbod op het
aanbidden van vrome mensen
Het bewijs voor het verbod op het
aanbidden van stenen en bomen
Het bewijs dat de polytheisten zuiver
waren in hun aanbidding naar Allah in
moeilijke tijden en [alleen] Shirk
pleegden in aangename tijden

Het bewijs tegen Polytheïsme [Shirk]

Het bewijs vanuit de Koran
of de Soennah
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Beantwoord onderstaande naar wat je weet



Waarom bestuderen we at-Tauwheed?

1
2

3
4
5
6
7
8
9


Waarom bestuderen we de 4 grondbeginselen?

1
2
3
4


De 4 grondbeginselen zijn onder te verdelen in?

1
2
3


Vat de vier grondbeginselen samen.
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 Waarom bestuderen we niet het boek Kashf as-Shoeboehaat [het

wegnemen van de twijfels]?



Noem de Elementen van gelukzaligheid

1
2
3
 Wat houd al-Hanifiyyah in?

 Wat zijn de vruchten van het bestuderen van deze vier Grondbeginselen?

 Wie zijn de Loyalen aan Allah? Wat is het bewijs en waarom?

 Dankbaar zijn voor een gunst. Geef een voorbeeld.

 Hoe en met wi dient een dienaar verbonden te zijn?

 Noem de soorten mensen wanneer zij getroffen worden door een ramp
[beproeving] met bewijs.
1
2
3
4
 Uit hoeveel soorten bestaat Voorspraak?

 Noem de voorwaarden voor de toegestane Voorspraak.
1

2

3

 Voorspraak kent twee soorten die ook weer onderverdeeld worden in
verschillende soorten. Licht alles toe zoals je het geleerd hebt uit het
boekje.
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 Het eerste
Grondbeginsel

 Het eerste
Grondbeginsel

 Het derde
Grondbeginsel

• Het vierde
Grondbeginsel
• Wat is het
oordeel over een
aanbidding
wanneer deze
besmeurd raakt
met shirk?

Een uitleg van het schrijfwerk

‘Waarschuwing van de mensen van Imaan in
wat ze doet treden uit de Islam’

تحذير أهل اإليمان
بأشياء تخرج المسلم من اإلسالم

لفضيلة الشيخ هيثم بن جميل سرحان
SHEIKH HAYTHAM BIN MOHAMMED BIN JAMIEL SARHÂN

Vertaling: Mustapha Ait Ichou
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Tenietdoeners van de
Islam
Sheikh ul-Islam zegt:

De Eerste: Shirk in de aanbidding. Allah zegt: {Waarlijk, Allah vergeeft niet dat
er deelgenoten aan Hem worden toegekend, maar daarbuiten vergeeft Hij (alles
aan) wie Hij wil}. En {Waarlijk, degene die deelgenoten aan Allah toekent, Allah
heeft het Paradijs zeker voor hem verboden, en het hellevuur zal zijn
verblijfplaats zijn. En voor de onrechtplegers zijn er geen helpers}. En tot Shirk in
de aanbidding behoort: Het offeren voor een ander dan Allah zoals degene die
offert voor de djinn of voor een graf [d.w.z. de dode].

De Tweede: Hij die tussen hem en Allah tussenpersonen plaatst die
hij aanroept, en aan wie hij om Voorspraak vraagt en in wie hij zijn
vertrouwen stelt en op zichzelf vertrouwt, is een ongelovige en hierover
is een ijdmaa3 [unanimiteit onder de geleerden].

De derde: Wie de ongelovige Polytheïsten niet beschouwt als
ongelovigen, of twijfelt aan hun ongeloof, of hun leer goedkeurt, is een
ongelovige.

De vierde: Iedereen die gelooft dat een andere leiding dan die
van Mohammed beter is dan zijn leiding, of dat het oordeel van
anderen beter is dan zijn oordeel - zoals degene die het oordeel
van de tawaaghiet verkiest boven zijn oordeel - is een ongelovige.

De vijfde: Degene die een afkeer heeft van iets waarmee de
boodschapper is gekomen, is een ongelovige, zelfs als hij hiernaar
[d.w.z. waar hij mee gekomen is] handelt.
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De zesde: Hij die spot met iets wat onderdeel uitmaakt van de
religie van de boodschapper, of met iets waar de beloning van
Allah of Zijn straf aan is verbonden, is een ongelovige. Het bewijs
is het woord van Allah [de Verhevene]: {Zeg, waren jullie Allah,
Zijn Tekenen en Zijn Boodschappers aan het bespotten?
Verontschuldig julliezelf niet. Voorzeker, jullie zijn ongelovig
geworden, nadat jullie gelovig waren}.
De zevende: Toverij [as-Sihr]: Degene die het beoefent of
goedkeurt, is een ongelovige. {Maar geen van beiden onderwees
iemand (dergelijke dingen) totdat zij hadden gezegd: “Wij zijn slechts
een beproeving, wees dus niet ongelovig.”}
De achtste: Het helpen van de polytheisten of te ondersteunen
tegen de moslims. Het bewijs hiervan is het woord van Allah: {En wie
van jullie hen als Awliyaa’ neemt, waarlijk hij behoort dan tot hen.
Voorwaar, Allah leidt het onrechtvaardig volk niet.
De negende: Hij die ervan overtuigd is dat het mogelijk en
toegestaan is voor sommige mensen om de wetten van Mohammed
te omzeilen, zoals dat het geval was voor al-Khadir met de wetten
waar Moesa mee kwam, is een ongelovige.
De tiende: Degene die zich afwendt van de religie van Allah de
Allerhoogste, door geen [Islam] kennis te vergaren of het geleerde
niet in praktijk brengt. En het bewijs hiervoor is het woord van Allah
de Verhevene: {En wie is er onrechtvaardiger dan degene die
herinnerd wordt aan de Tekenen van zijn Heer, en zich hier dan van
afwendt? Waarlijk, Wij zullen wraak nemen op de misdadigers}.
En er is geen verschil m.b.t. deze handelingen, tussen degene die
ze voor de grap doet, serieus of uit angst; behalve degene die
gedwongen wordt, is verontschuldigd. Elk van deze handelingen is
een van de gevaarlijkste dingen en het meest verspreide. Het is
daarom noodzakelijk dat de moslim alert is en daarvoor vreest. We
zoeken bescherming bij Allah tegen de oorzaken van Zijn toorn en de
pijn van Zijn straf en alle lof zij Allah en op Zijn beste der schepselen
Mohammed en zijn familie en metgezellen.
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Uitleg

Inleiding van de schrijver

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Weet
dat de tenietdoeners van de Islam bestaan uit tien soorten

Waarom beginnen de geleerden hun schrijfwerken
met al-basmalah
In navolging
van het boek
van Allah en de
profeten en de
boodschappers

Zich baserend
op de
overlevering
"Elke
belangrijke
onderneming
..." ondanks de
zwakte van
deze
overlevering.

In navolging
van de vrome
voorgangers
[moge Allah
hen
begenadigen]

Vragen om Zijn
zegeningen
middels Zijn
naam, Allah.

Wanneer er sprake is van een
opsomming in de Koran & Soennah
Als we in de teksten van de Koran en
de Soennah niets vinden wat boven
een genoemd aantal gaat, dan geldt
dit als een bewijs en voegen we hier
niets aan toe, zoals de pilaren van de
Islam en de pilaren van geloof [alImaan] zoals vermeld staat in de
overlevering van Jibriel [vrede zij met
hem].

Aan de andere kant, als we in de teksten
van de Koran en de Soennah extra
elementen vinden voor dit aantal, dan
geldt dit niet als bewijs. D.w.z. dat we
andere elementen kunnen toevoegen die
in de Koran en de Soennah worden
genoemd, zoals: het woord van de
profeet  ﷺ: “vijf zaken behoren tot de
Fitrah ..." en in een ander voorbeeld
“Vermijd de zeven vernietigende zonden
... "
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Waarom wordt de opsomming soms genoemd wanneer deze niet
belastend is?
Dit maakt deel uit van de goede pedagogie van de profeet ﷺ. Hij wilde
dat de gesprekspartner zich herinnerde wat hij op dat moment citeerde,
zodat hij zich later deze elementen van op een makkelijke manier zou
onthouden. Zoals het woord van de profeet  ﷺ: “Er zijn drie dingen
waarvoor ik een eed afleg en jullie mee toespreek. Dus onthoud het:
“een Sadaqa doet niets tekort op het bezit... ". En op deze manier gaat
de schrijver door.
Waarom bestuderen we deze tenietdoeners?
Om ze te vermijden en ze niet te plegen. Het bestuderen ervan brengt
dus een aanzienlijk voordeel met zich mee. Het is net als het leren van
de handelingen die de woedoe en het gebed ongeldig maken, zodat het
niet ongeldig wordt. Hoedaifah [moge Allah tevreden met hem zijn] zei:
"Mensen vroegen Allahs Boodschapper over het goede en ik vroeg hem
naar het kwade uit angst dat het me zou treffen."
Wat zijn de tenietdoeners van de Islam?
Dit zijn handelingen die de Islam van een persoon ongeldig maken en een
persoon uit de Islam doet treden en in groot ongeloof doet vallen. Islam
betekent namelijk: onderwerping aan Allah door Monotheïsme, overgave
aan Hem door gehoorzaamheid te tonen en het zich distantiëren van
Polytheïsme en zijn volgelingen.

De betekenis:
Dit is wat een
moslim uit de
Islam zet en in
groot ongeloof
[al-Koefr alAkbar] doet
verkeren.
(Moge Allah ons
beschermen en
behoeden).

Waarom noemen
geleerden ze soms
(nawaqid), of
(moefsidaat) of
(moebtilaat)?
Dit om
eentonigheid
tegen te gaan. De
betekenis van al
deze termen is
namelijk hetzelfde.

Is sprake
van een
(ijdmaa’)
overeenstemming
tussen de
geleerden
over deze
tenietdoeners?
Ja.

Zijn de
tenietdoeners
beperkt tot tien
in aantal?
Nee.
Waarom zegt de
schrijver dan dat
het er tien zijn?
Omdat deze tot
de gevaarlijkste
behoren en om
dezen te
memoriseren.
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Kunnen we over het algemeen de
tenietdoeners in aantal vastleggen?
Met de tong
Zoals het
beledigen van
Allah de
verhevene of
de
boodschapper
of de religie

Met de
ledematen
Zoals
tovenarij

Met het hart
Zoals de
overtuiging
hebben dat
voordeel
behalen bij
een ander dan
Allah mogelijk
is

Twijfelen over het
ongeloof van de
Joden en
Christenen die de
boodschap van de
profeet  ﷺheeft
bereikt en geen
moslim zijn
geworden

Heeft de profeet  ﷺal deze tien tenietdoeners genoemd? Wat
is het bewijs?
Ja, de profeet  ﷺheeft ze allemaal geciteerd. Elke vernietiger
kent zelfs een specifiek bewijs in de Koran en de Soennah.
Allah [de Verhevene] heeft gezegd: {En zo zetten Wij de
Verzen uiteen, zodat de weg van de misdadigers duidelijk
wordt gemaakt}.

Kan iedereen die een persoon heeft gezien of kennis heeft
vernomen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan één van de
tenietdoeners, hem als een afvallige veroordelen?
Nee, het is noodzakelijk om terug te keren naar erkende
geleerden en religieuze rechtbanken om een bepaalde
persoon als ongelovige te verklaren. De profeet  ﷺzei: "Als
iemand tegen zijn broeder zegt: 'O ongelovige', dan keert het
zich tegen een van hen. '
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Welke geleerden hebben op dit gebied iets geschreven?
Elke geleerde die op het gebied van jurisprudentie heeft
geschreven, heeft de tenietdoeners vermeld in het hoofdstuk
over afvalligheid. De auteur is echter de eerste die een
afzonderlijk schrijven aan dit onderwerp heeft gewijd.
Is er een verschil m.b.t. de tenietdoeners tussen de persoon [die
deze begaat] en de handeling?
Jazeker en dit is verplicht. Niet iedereen die een daad van
ongeloof begaat, is daarmee per definitie ongelovig. Het is van
groots belang bij het oordelen over een persoon [of deze een
ongelovige is geworden] om bewijsmateriaal vast te stellen ter
verduidelijking en misvattingen weg te nemen. Het doel van de
auteur is niet om individuen als ongelovigen te veroordelen, maar
wil verduidelijken en waarschuwen voor deze tenietdoeners. En
dit is een oprecht advies van hem.

Wat dient een persoon in acht te nemen na het bestuderen
van deze tenietdoeners ?
Het is aan de moslim om daarvoor op zijn hoede te zijn en het
te vrezen [om er in te vallen] en men dient anderen ertegen
te waarschuwen. Ook is het noodzakelijk om terug te keren
naar erkende geleerden en religieuze rechtbanken om
een bepaalde persoon als ongelovige te verklaren. Allah zegt:
{Voorzeker, er is een Boodschapper uit jullie midden tot jullie
gekomen. Het valt hem zwaar dat jullie lijden. Hij bekommert
zich om jullie. Voor de gelovigen (is hij) zachtaardig (en)
genadevol{128} Maar als zij zich afwenden, zeg dan (o
Mohammed): “Allah volstaat voor mij. Er is geen god dan Hij.
In Hem stel ik mijn vertrouwen en Hij is de Heer van de
geweldige Troon.”}
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De Eerste Tenietdoener

Shirk in de aanbidding. Allah zegt: {Waarlijk, Allah vergeeft niet dat er
deelgenoten aan Hem worden toegekend, maar daarbuiten vergeeft Hij
(alles aan) wie Hij wil}. En {Waarlijk, degene die deelgenoten aan Allah
toekent, Allah heeft het Paradijs zeker voor hem verboden, en het
hellevuur zal zijn verblijfplaats zijn. En voor de onrechtplegers zijn er
geen helpers}. En tot Shirk in de aanbidding behoort: offeren voor een
ander dan Allah, zoals wie offert voor de djinn of voor een graf [d.w.z. de
dode].

Soorten Polytheïsme [Shirk]
Grote Shirk,
en op deze doelt de schrijver
Wat inhoudt dat een persoon gelooft dat
iemand anders dan Allah de capaciteit heeft
om de gang van zaken in het universum te
veranderen of dat hij profijt kan scheppen
en het kwade kan weren.
Deze soort Shirk
- Doet een persoon uit de Islam
treden.
- Maakt de daden vruchteloos.
- Doet een persoon voor eeuwig in
de hel vertoeven.
- Het wordt in de Islam als een
’Grote’ zaak benoemd.
- Wanneer de term "Polytheïsme" of
"ongeloof" voorkomt in de koran met
een ‘Alief’ en een ‘Laam’ dan wordt
er de grote Shirk mee bedoeld.

Kleine Shirk
Zaken als een legitiem middel
beschouwen, terwijl Allah die niet als
legitiem heeft gemaakt. En alle zaken
die leiden tot Grote Shirk vallen onder
de kleine Shirk.

- Doet een persoon niet uit de
Islam treden
- Maakt alleen de daden
vruchteloos die gemengd gaan
met Shirk
- Doet een persoon niet voor
eeuwig in de hel vertoeven.
- Het wordt in de Islam als een
‘kleine’ zaak benoemd.
- Wanneer de term
"Polytheïsme" of "ongeloof"
voorkomt in de koran zonder
een ‘Alief’ en een ‘Laam’ dan
wordt er de kleine Shirk mee
bedoeld.
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Kan grote Shirk worden vergeven?
Het kan niet worden vergeven als iemand in die toestand sterft, Allah zegt: {Waarlijk, Allah
vergeeft niet dat er deelgenoten aan Hem worden toegekend, maar daarbuiten vergeeft Hij
(alles aan) wie Hij wil.} En ook Zijn woorden: {Zeg: “O Mijn dienaren die buitensporig zijn
geweest tegenover zichzelf (door het begaan van zonden), wanhoop niet aan de Genade van
Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. Waarlijk, Hij is de Meest Vergevensgezinde, de
Meest Genadevolle.”} dit klopt, zolang de zon niet is opgekomen uit het westen zoals de
profeet  ﷺzei: "Emigratie zal niet ophouden totdat aanvaarding van berouw ophoudt.” En
aanvaarding van berouw houdt niet op totdat de zon opkomt uit het westen.” Of als iemand de
dood treft.. Allah zei: {En (de aanvaarding van) het berouw geldt echter niet voor degenen die
slechte daden (blijven) verrichten, totdat de dood zich bij één van hen aandient en hij dan zegt:
“Voorwaar, nu toon ik berouw”.}

De verboden categorieën gerangschikt
Grote Shirk
En dit is de
voornaamste

Kleine Shirk

Aantal
Dit is niet
vastgesteld
maar men
kan de
stelregel
[hierboven
vermeld]
daarvoor
hanteren

Het oordeel over wie deze
begaan
- Hij is een gelovige met minder
geloof, of gelovig naar gelange
zijn geloof, zondaar [Faasiq]
door zijn zonde.
- We houden van hem
overeenkomstig zijn geloof en
we verafschuwen hem
vanwege zijn zonden.
- Men dient zo’n persoon te
boycotten op het moment van
de zonde.

Komt na de
grote Shirk
en is erger
dan de
grote
zonden

De grote zonden
Stelregel: Dit zijn allemaal daden waar
een straf aan verbonden is zoals
vloeken, het bevel tot distantiëren van
de overtreder, of tot de ongelovigen/
polytheisten gerekend wordt, niet als
moslim beschouwd of vergeleken
wordt met een van de slechtste der
dieren [in zijn handelen]

Niveaus
Deze lopen
uiteen op
basis van de
woorden van
de profeet
ﷺ: “Zal ik
jullie over de
grootste van
de grote
zonden
vertellen?”

Kleine zonden
Alles wat de
Islam
verboden
heeft en geen
specifieke straf
op staat

Regelgeving
Het is verplicht
berouw te tonen
van de zonden. De
profeet  ﷺzei: ”Als
degene die
schreeuwt [over
een overledene],
zich niet bekeert
vóór zijn dood ..“
en “..indien de
grote zonden
vermeden
worden.”
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Soorten offer[s]

Offer Voor Allah
De voorgeschreven
vorm zoals: het offer

van een pelgrim
wanneer hij de hadj
verricht [alhedy],
offer van Eid al-Adha
en het offer als
aalmoes [Sadaqa].

Offer voor een ander
dan Allah uit liefde

en ter Prijzing. En op
deze categorie doelt
de schrijver.
Het brengen van een
offer voor de djinn
of de doden in hun
graven is grote
Polytheïsme [Shirk

Akbar].

Toegestaan offer
Zoals vlees voor eigen
consumptie of het
verwelkomen van
gasten of voor de
handel, verkoop, etc.
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De tweede Tenietdoener

Hij die tussen hem en Allah tussenpersonen plaatst die hij aanroept, en aan wie hij om
Voorspraak vraagt en in wie hij zijn vertrouwen stelt [buiten Allah om] en op zichzelf
vertrouwt, is een ongelovige. En hierover is een Idjmaa3 [unanimiteit onder de geleerden].

Categorieën van Voorspraak

Waar niemand toe in staat is, behalve in Allah.

(shafa'ah al-muthbata)
Bevestigde en toegestane
Voorspraak
Deze vorm heeft Allah
bevestigd en wordt
slechts van Allah gevraagd
en kent drie voorwaarden:
1. Toestemming van Allah
2. Tevredenheid van Allah
over de bemiddelaar.
3. Tevredenheid van Allah
over degene voor wie
bemiddeld wordt.

(shafa'ah al-manfiyya)
Verboden Voorspraak
die de Koran ontkend
(verboden) heeft. En
hierop doelt de schrijver.
Het soort Voorspraak wat
van een ander dan Allah
wordt gevraagd waar
diegene niet toe in staat
is. Het oordeel over deze
is dat het grote ongeloof
is (Shirk Akbar).

Specifiek voor de Profeet ﷺ
1. De grote Voorspraak (op de Dag
van de opstanding)
2. Voorspraak voor zijn oom Aboe
Taalib om zijn straf te verlichten in
het hellevuur.
3. Voorspraak om de poorten van het
paradijs te openen.

Voorspraak waar een
schepsel toe in staat is te
verlenen. Is toegestaan en
kent vier voorwaarden.
1. Aanwezigheid (iemand
die ver weg is valt er
dus buiten en kan niet
gevraagd worden).
2. Levende (een dode valt
hier buiten).
3. In staat zijn. Wie niet in
staat is valt er buiten.
4. De gevraagde dient
gezien te worden als
een oorzaak (sabab).

Algemeen - Voor de profeten, boodschappers,
engelen, Monotheïst en individuen en kinderen
1. Voorspraak om de rang van de Monotheïst
te verheffen in het paradijs.
2. Voorspraak voor wie het hellevuur verdient
onder de Monotheïst om deze niet binnen te
treden.
3. Voorspraak voor de Monotheïst de het
hellevuur in zijn gegaan om deze eruit te
laten halen.
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De derde Tenietdoener
Wie de ongelovige Polytheïsten niet beschouwt als ongelovigen, of twijfelt
aan hun ongeloof, of hun leer goedkeurt, is een ongelovige.
De status van Polytheïsten in de Islam:
Iedereen die de boodschap van de profeet  ﷺheeft ontvangen en niet in hem
gelooft, heeft grote ongeloof begaan en is een ongelovige. Allah zegt: {En wie een
andere godsdienst dan de Islam zoekt, het zal niet van hem geaccepteerd worden
en hij behoort in het hiernamaals tot de verliezers}.
Worden de mensen van het boek beschouwd als Polytheïsten?
Ja, mensen van het boek [Ahloel-Kitaab] die niet in de profeet  ﷺgeloofden worden
als polytheisten beschouwd. Allah zegt: {Bestrijd degenen die niet in Allah en in de
Laatste Dag geloven en (degenen) die dat wat Allah en Zijn boodschapper hebben
verboden niet verbieden en die niet volgens de ware godsdienst geloven en onder
degenen aan wie het Boek is gegeven, totdat zij gedwongen al-Djizyah betalen en
nederig zijn}.
De profeet  ﷺzei: “Bij Degene in Wiens hand de ziel van Mohammed is, er bestaat
geen Jood of Christen, die van mij hoort en sterft zonder te geloven in hetgeen
waarmee ik gezonden ben, of hij zal van de inwoners van de hel zijn.”

Betekent dit dat we onze toezeggingen jegens hen niet nakomen?
Het is onze verantwoordelijkheid om onze beloften jegens hen na te komen om de
liefde van Allah te verkrijgen. Allah zegt: {Zolang zij het (verbond) met jullie
nakomen, kom het dan (ook) met hen na. Waarlijk, Allah houdt van de
godsvruchtigen}. En de mensen zijn onderverdeeld in drie categorieën m.b.t. hun
relatie met Polytheïsten:

Een extreme
categorie mensen die
hen
Onderdrukken en zich
schuldig maken aan
plundering, fraude,
mishandeling en
moord.

De middenweg van Ahloe soennah
- Niet associëren met hun feesten
en ceremoniën
- Beloftes jegens hen naleven
- Niet onderdrukken of onrecht
aandoen
- Toegestaan handel te drijven
met hen
- Uitnodigen tot het
Monotheïsme (at-Tauwheed).

Een andere
extreme
dat met de
ongelovigen
samengaat in
hun feesten,
vieringen en
ceremoniën.
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De vierde Tenietdoener

Iedereen die gelooft dat een andere leiding dan die van Mohammed ﷺ
beter is dan zijn leiding, of dat het oordeel van anderen beter is dan zijn
oordeel, zoals degene die het oordeel van de tawaaghiet verkiest
boven zijn oordeel; die is een ongelovige.

De verschillende categorieën m.b.t het regeren met iets anders dan de openbaring.

Degene die ervan overtuigd is dat het
verplicht is om het oordeel van Allah

Degene die het oordelen met de

toe te passen en dat toepassen het

wetten van de tawaaghiet en de

meest geschikt is voor de mensen en

mensgemaakte wetten boven de

voor het land, maar de voorkeur geeft

wetten van Allah stelt, met de

aan het oordeel van de tawaaghiet en

overtuiging dat de wetten van Allah

deze toepast uit begeerte, liefde voor

niet geschikt zijn, is schuldig aan groot

macht of om soortgelijke redenen heeft
klein ongeloof begaan [Koefr doena

ongeloof [al-Koefr al-Akbar] dat hem
uit de Islam doet treden.

Koefr] en hij is daarmee een zondige
[Faasiq}. En als hij deze wetten toepast
om het recht van een moslim te
ontnemen, dan is hij onrechtvaardig.
Tevens kan het zijn dat hij in groot
ongeloof vervalt en dit hem uit de Islam
doet treden.

Allah zegt: {Zij (d.w.z. de Joden en
Christenen) namen hun rabbijnen en
hun priesters als goden (ter
aanbidding) naast Allah}.
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De vijfde Tenietdoener

Degene die een afkeer heeft van iets waarmee de
boodschapper is gekomen, is een ongelovige, zelfs als hij
hiernaar [d.w.z. waar hij mee gekomen is] handelt.

Het bewijs voor deze tenietdoener
Allah zegt: {Dat is omdat zij verafschuwen wat Allah heeft neergezonden.
Daarom heeft hij hun daden verloren laten gaan} en Zijn uitspraak {Maar
nee, bij jouw Heer! Zij zullen niet geloven totdat zij jou (o Mohammed)
tussen hen laten oordelen over hun geschillen, en vervolgens geen enkele
vorm van weerstand in zichzelf ondervinden tegen datgene wat jij oordeelt

en zij zich (daaraan) volledig overgeven} en Zijn uitspraak: {En wie Allah wil
leiden , (voor diegene) verruimt Hij zijn borst voor de Islam. En wie Hij wil
laten dwalen, (voor diegene) vernauwt Hij zijn borst en laat (Hij) deze
bedrukt zijn, alsof hij naar de hemel probeert te klimmen. Zo legt Allah de
straf op aan degenen die niet geloven}.
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Liefde en afschuw omwille van Allah

Liefde omwille van Allah (verplicht)

Houden van

Houden van

Houden van

Houden van

daden die Allah

degenen naar deze

bepaalde

plaatsen waar

tevreden stellen

tevredenheid

tijdszones zoals

Allah van houdt

handelt zoals de

Laylatoel Qadr en

boodschappers,

het derde

Profeten, Engelen,

gedeelte van de

metgezellen en

nacht.

en waar de Islam
mee gekomen is,
zoals het
Monotheïsme

zoals Makkah en
de Profetische
stad al-Madinah

elke Monotheïst.

[at-Tauwheed].

Afschuw omwille van Allah (verplicht)

Afschuw voor daden

Afschuw voor bepaalde

Afschuw voor

die Allah ontevreden

tijdszones zoals het

bepaalde plaatsen

stellen en door de

tijdstip waarin de zon

zoals plaatsen van

Islam verboden zijn,

aanbeden word.

Shirk.

zoals Shirk.

Valt een vrouw buiten de Islam indien zij polygamie verafschuwt?
Wat de werkelijkheid is van haar afschuw is niet vanwege het feit dat deze
voorgeschreven is, maar vanwege het feit dat ze het niet wenst dat haar echtgenoot
polygamie praktiseert. Het dient haar dus niet verweten te worden.
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De zesde Tenietdoener

Degene die spot met iets wat onderdeel uitmaakt van de religie van de
boodschapper, of met iets waar de beloning van Allah of Zijn straf aan is

verbonden, is een ongelovige. Het bewijs is het woord van Allah [de Verheven]:
{Zeg, waren jullie Allah, Zijn Tekenen en Zijn Boodschappers aan het bespotten?
Verontschuldig julliezelf niet. Voorzeker, jullie zijn ongelovig geworden, nadat
jullie gelovig waren}.
De spotter [met het geloof]

Zijn berouw wordt

Zijn betekenis en het oordeel
Spotten: het belachelijk maken van iets. Degene

aanvaard op voorwaarden:

die [de religie] bespot of beledigt is een ongelovige

• Door Allah te prijzen
zoals Hij dit verdient.

en heeft een groot ongeloof en verzet begaan dat
hem uitsluit van de Islam. Zijn eindbestemming is

•

Zijn afkeur uit van de

het hellevuur voor eeuwig daarin vertoevend. Bij

godslasteringen die hij

Allah is onze toevlucht. Hij die godslastering hoort,

heeft begaan.

moet het veroordelen en de plaats verlaten waar

• Dat zijn berouw duidelijk

het is gepleegd. Dit geldt ook voor wie getuige is

is en zijn waarachtigheid

van godslastering of wie het aanhaalt zonder het

bekend en zichtbaar is.

te verwijten. Allah zegt: {En voorzeker, Hij heeft in
Zijn Boek aan jullie neergezonden, dat als jullie
horen dat de Verzen van Allah verloochend en
bespot worden, jullie niet met hen (d.w.z. met de
verloochenaars en bespotters) moeten blijven
zitten, totdat zij op een ander onderwerp
overgaan. Voorwaar, (als jullie met hen blijven
zitten) dan zullen jullie net als hen zijn.)
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De zevende Tenietdoener: Toverij
[as-Sihr]

Degene die het beoefent of goedkeurt, is een ongelovige. {Maar geen van beiden
onderwees iemand (dergelijke dingen) totdat zij hadden gezegd: “Wij zijn slechts een
beproeving, wees dus niet ongelovig.”}

Tovenarij

Het oordeel over

Kenmerken van tovenaar
• Wijkt af van de wettige Ruqya (religieuze bezwering).

tovenarij
as-Sihr behoort tot

•

[onverstaanbaar/onduidelijk].

de Grote vorm van
ongeloof [al-Koefr al-

Schrijft talismannen en spreekt in onbegrijpelijke formules

• Claimt invloed van de sterren, en leest in kopjes en uit
handpalmen [de toekomst]. [een sterrenlezer]

Akbar]. Allah zegt:

• As-Sarf (doet echtparen scheiden), al-’Atf (brengt mensen

{Maar geen van
beiden onderwees

[verliefdheid/houden van] bij elkaar zonder toestemming of

iemand (dergelijke

medeweten).
• Blaast op knopen.

dingen) totdat zij
hadden gezegd: “Wij

• Vraagt de zieke om een handeling te verrichten die
tegenstrijdig is met de Islam, zoals het verlaten van het

zijn slechts een

gebed of het niet uitspreken van de naam van Allah tijdens

beproeving, wees

het offer[en].

dus niet ongelovig.”}

• Vraagt de naam van de moeder van de patiënt.
•

Beweert kennis van het onzichtbare te hebben.

Het oordeel van het bezoeken van een tovenaar
Of men ze bezoekt, of een bericht stuurt of kijkt naar hun tv-kanalen, websites en
tijdschriften die horoscopen bevatten. Het gebed van iemand die een tovenaar
raadpleegt, wordt veertig dagen niet aanvaard zoals in de overlevering is vermeld. En
indien hij gelooft wat de tovenaar zegt, vervalt hij in ongeloof. De profeet  ﷺzei:
"Degene die naar een waarzegger gaat en hem gelooft in wat hij beweert, is
ongelovig geworden in wat aan Mohammed is geopenbaard."

Behalve degene die kennis bezit en naar hem toe gaat om hem te berispen.
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an-Noeshrah
Het verlossen van een zieke van as-Sihr . Deze is verdeeld in twee categorieën:

Toegestaan
Hierbij gebruikt men Koran &
Soennah, smeekbeden en toegestane
medicijnen.

Verboden
Als het iets van Sihr bevat, zoals de
profeet  ﷺzei: “Het behoort tot de
handelingen van de Shaytaan.”

Een weerlegging op degene die beweert dat het toegestaan is om Sihr met Sihr
te ontbinden
1. Dit druist in tegen de Koran en de Soennah en de methode van de vrome
voorgangers.
2. Dit verzwakt het gebruiken van de Koran en de smeekbeden die in de
Soennah worden vermeld als een geneesmiddel.
3. Het versterkt de positie van tovenaars en bevordert verspreiding van de Sihr

onder de mensen.
4. Men vervangt zekerheid van genezing middels de Koran en de Soennah, voor
iets twijfelachtigs, namelijk Sihr.
5. Degene die an-Noeshrah uitvoert, moet dichter bij de duivel komen door te
doen waar hij (d.w.z. De duivel) van houdt.
6. Als de getroffene door as-Sihr geduld toont, zal hij met het paradijs worden
beloond zoals de profeet  ﷺte kennen gaf.
7. Bestrijden van as-Sihr met as-Sihr vermeerdert alleen de Sihr van de

getroffene.
8. De profeet  ﷺwas getroffen door as-Sihr en genas niet door Sihr, maar
gebruikte de wettelijk vastgestelde Ruqya.
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De achtste Tenietdoener

Het helpen van de Polytheïsten of te ondersteunen tegen de moslims. Het
bewijs hiervan is het woord van Allah: {En wie van jullie hen als Awliyaa’ neemt,

waarlijk hij behoort dan tot hen. Voorwaar, Allah leidt het onrechtvaardig volk
niet.

Polytheïsten ondersteunen tegen de moslims
Het is een plicht voor de moslim om de Polytheïsten, hun religie en de
ongelovigen af te wijzen. Net zoals het een plicht voor hem is om zich te
verbinden met de belijders van het Monotheïsme en om van hun religie te
houden. Degene die van ongeloof houdt, het ermee eens is, het steunt en de
[positie van de] Polytheïsten versterkt, heeft een groot ongeloof gepleegd dat
hem uitsluit van de Islam.
Het ondersteunen van de Polytheïsten bestaat uit twee soorten:

Een soort die leid tot ongeloof en

Een soort die leid tot een ongeloof die

afvalligheid

niet uit de Islam doet treden

Door de Polytheïsten te steunen tegen

Dit is wanneer dit niet wordt

de moslims uit liefde voor hen en

gemotiveerd door de liefde voor de

afschuw tegen de moslims,

Polytheïsten en de afschuw voor de

verlangend naar de zegeviering over

moslims, maar om wereldse belangen.

de moslims.
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De negende Tenietdoener

Hij die ervan overtuigd is dat het mogelijk en toegestaan is
voor sommige mensen om de wetten van Mohammed  ﷺte
omzeilen, zoals dat het geval was voor al-Khadir met de wetten
waar Moesa mee kwam, is een ongelovige.

Hij die ervan overtuigd is dat het mogelijk en
toegestaan is voor sommige mensen om de wetten van
Mohammed  ﷺte omzeilen:
Zo’n persoon is een ongelovige en heeft een groot
ongeloof begaan dat hem uit de Islam doet treden. En
hierover is een consensus onder de geleerden. Wie zich
hieraan schuldig maakt wordt verzocht de Islam opnieuw te
omarmen en oprecht berouw te tonen. Tevens worden hem
de bewijzen voorgedragen en verduidelijkt. Allah zegt: {Zeg
(0 Mohammed): ‘O mensen, voorwaar, ik ben voor jullie
allen de Boodschapper van Allah} en de profeet  ﷺzei: "Als
mijn broeder Moesa zou hebben geleefd, zou hij geen
andere keuze hebben gehad dan mij te volgen”. Hier vallen
ook de mensen van het boek onder die boodschap heeft
bereikt, omdat zij Polytheïsten zijn zoals we eerder hebben
verduidelijkt in het boek.
Heeft al-Khadir de wetten van Moesa overtreden?
Dit is niet bewezen. Indien het wel het geval was, komt
dat omdat al-Khadir zeker geen deel uitmaakt van zijn
[Moesa’s] gemeenschap [d.w.z. van zijn wetten]. Want de
profeten werden allen naar hun eigen volk gezonden, terwijl
onze profeet  ﷺnaar de hele mensheid werd gezonden.
Niemand kan daarom zijn wetgeving overschrijden.
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De tiende Tenietdoener

Degene die zich afwendt van de religie van Allah [de Verhevene], door geen
Islamkennis te vergaren of het geleerde niet in praktijk brengt. Het bewijs

hiervoor is het woord van Allah [de Verhevene]: {En wie is er onrechtvaardiger
dan degene die herinnerd wordt aan de Tekenen van zijn Heer, en zich hier dan
van afwendt? Waarlijk, Wij zullen wraak nemen op de misdadigers}.

Zich afwenden van de religie van Allah [de Verhevene]
De profeet  ﷺzei: "Hij met wie Allah het goede voorheeft, schenkt Hij
begrip van de religie." Wat betreft degene met wie Allah niet het goede
voorheeft, deze zal zich afwenden van deze godsdienst en in onachtzaamheid
verkeren m.b.t. het vergaren kennis. Allah zegt: {En wie is er onrechtvaardiger
dan degene die herinnerd wordt aan de Tekenen van zijn Heer, en zich hier dan
van afwendt? Waarlijk, Wij zullen wraak nemen op de misdadigers}. En deze
misdadigers zullen de bewoners van de hel zijn,
moge Allah ons beschermen.

Het oordeel over het afwenden van de religie
Als hij zich afkeert van de profeet  ﷺmet zijn gehoor en zijn hart, niet in hem
gelooft, maar hem verloochent, hem niet loyaal is maar ook niet vijandig, doch
totaal geen interesse heeft in zijn boodschap, heeft een groot ongeloof begaan
dat hem uitsluit van de Islam. Allah zegt: {En wanneer er tegen hen wordt

gezegd: “Kom tot datgene wat Allah heeft neergezonden en tot de
Boodschapper”, dan zie je dat de hypocrieten (de mensen) volledig van jou (o
Mohammed) afhouden}. En ook zegt Allah: {En wie zich afwendt van het
gedenken van zijn Heer, Hij zal hem een (voor eeuwig) oplopende Bestraffing
doen binnetreden (d.w.z. de Hel).
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Afsluiting van de schrijver
En er is geen verschil m.b.t. deze handelingen, tussen
degene die ze voor de grap doet, serieus is of uit angst;
behalve degene die gedwongen wordt, is verontschuldigd. Elk
van deze handelingen is een van de gevaarlijkste dingen en
het meest verspreide. Het is daarom noodzakelijk dat de
moslim alert is en daarvoor vreest. We zoeken bescherming
bij Allah tegen de oorzaken van Zijn toorn en de pijn van Zijn
straf en alle lof zij Allah, en Zijn beste der schepselen
Mohammed  ﷺen zijn familie en metgezellen.
Er is geen verschil (in oordeel) aangaande de tenietdoeners, het soort mensen
of hun beweegredenen

Als grap
Dit is een
persoon die
een
tenietdoener
begaat en
vervolgens
beweert dat
hij slechts
een grap
maakte.

Serieus
meent
Dit is een
persoon die
een
tenietdoener
bewust
begaat en
geen enkel
geldig excuus
heeft.

Uit Angst
Dit is degene die ten onrechte beweert dat hij
een tenietdoener heeft begaan uit angst voor
schade aan zijn eigendom of aan hem als
persoon, zonder te zijn gedwongen. Allah zegt:
{En onder de mensen zijn er (sommigen) die
zeggen: “Wij geloven in Allah.” Maar als hem
schade wordt berokkend, omwille van Allah,
beschouwt hij de beproeving van de mensen
als de Bestraffing van Allah. En wanneer de
Overwinning van jouw Heer komt, zullen zij
(d.w.z. de hypocrieten) zeker zeggen:
“Voorwaar, wij waren met jullie (d.w.z. wij
hielpen jullie).” Is Allah niet beter op de hoogte
van dat wat er zich in de borsten van de
werelden (d.w.z. van de mensen en de djinns)
bevindt?
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Onder dwang
Degene die genoodzaakt is om een tenietdoener van de religie
te begaan, wordt hiermee geen ongelovige. De voorwaarden die
hieraan gebonden zijn om geëxcuseerd te worden zijn:
1 - Dat er werkelijk sprake is van dwang. Angst en toneel zijn
geen excuus.
2- De handelingen van het hart mogen slechts gericht worden
naar Allah. Als iemand bijvoorbeeld word gedwongen om 1
metgezel uit te schelden en hij schelt ze vervolgens allemaal uit
dan wordt hij niet geëxcuseerd.
3- Doe al het mogelijke om het (d.w.z. ongeloof te begaan) te
omzeilen en niet direct te zijn door bepaalde woorden te
gebruiken die niet duidelijke ongeloof bevatten.
4- Degene die gedwongen wordt om ongeloof te begaan dient
het te ontkennen met zijn hart. Dat wil zeggen, hij spreekt
ongeloof uit met de tong terwijl het geloof in het hart bewaard is
gebleven.
5- Dat hetgeen waartoe hij gedwongen wordt geen schadelijke
invloed berokkent aan anderen, of misleiding bevat voor de
mensen.
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Belangrijke mededelingen
Ten eerste: De bedoeling van de auteur met dit schrijfwerk is niet om de gemeenschap tot
ongelovigen te verklaren. Het doel ervan is alleen om mensen te wijzen op het bestuderen
van deze tenietdoeners, zodat ze op hun hoede zullen zijn en angst hebben om ze te begaan.
En indien dit het geval is, is hun geloof [Imaan] correct en worden ze beschermd tegen
pijnlijke straffen [d.w.z. de hel]. Tevens dienen ze anderen te waarschuwen, vanwege het
grote gevaar dat ze vormen. Daarom dient men er kennis van te hebben, zodat men er vrees
voor zal ontwikkelen.
Ten Tweede: De angst van een moslim voor het Polytheïsme wordt behaald door kennis te
vergaren. De profeet  ﷺzei: "Hij met wie Allah het goede voorheeft, schenkt Hij begrip van
de religie".
Kennis vergaren is een van de grootste en meest eervolle verplichtingen. Deze kennis is als
een schild tegen Polytheïsme, innovaties en zonden. Hoe meer de kennis van een persoon
over zijn Heer toeneemt, des te meer neemt ook zijn besef toe dat zijn Heer hem observeert
in zijn daden en spraak. En hoe meer zijn kennis toeneemt, hoe meer zijn oprechtheid
toeneemt, en zijn geloof vervolmaakt. Sommige geleerden zeiden: We vergaarden kennis

niet omwille van Allah, maar Allah wilde niet anders dan dat het alleen voor Hem zou zijn.

[dit betekent dat ze oprecht waren in het vergaren van kennis].
Ten derde: Het is verboden om een bepaald individu tot ongelovige te verklaren nadat hij
een tenietdoener heeft begaan, behalve als het vastgelegd is en het bewijs aan hem
geleverd [verduidelijkt] is en de misvattingen zijn weggenomen en de procedure in acht
genomen is voordat men een oordeel mag vellen. En alleen Islamitische leiders of degene
die door hem daarvoor zijn aangesteld, zoals rechters etc., zijn hiervoor bevoegd. Het
gewone volk heeft dit recht niet, noch om zich uit te spreken over deze onderwerpen.
Ten vierde: De auteur eindigde zijn schrijfwerk met een smeekbede: "Wij zoeken

bescherming bij Allah tegen de oorzaken van Zijn toorn en de pijn van Zijn straf". Dit toont
zijn goede intentie en zijn zachtaardigheid aan voor de lezer. En deze methode hanteert hij
in al zijn andere schrijfwerken, moge Allah hem genadig zijn en hem een immense beloning
schenken.
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Test jezelf
1.

Waarom beginnen de geleerden hun schrijfwerken met al-basmalah?

2.

Wat betekent een ‘tenietdoener van de Islam’?

3.

Is er een consensus onder de geleerden over deze tenietdoeners?

4.

Zijn de tenietdoeners vastgelegd in aantal?

5.

Waarom zegt de schrijver dat het er tien zijn?

6.

Soms wordt er een opsomming genoemd in de Koran en de Soennah, is
deze dan belastend en mag er [dan] iets aan toegevoegd worden of niet?

7.

Waarom wordt er soms een opsomming genoemd in de Koran en de
Soennah, terwijl deze niet belastend is?

8.

Geef een voorbeeld van een opsomming genoemd in de Koran of de
Soennah die belastend is.

9.

Geef een voorbeeld van een opsomming genoemd in de Koran of de

Soennah en niet belastend is.
10. Is de schrijver van mening dat er meer dan tien tenietdoeners bestaan?
11. Uit welke woorden van de Schrijver is dat op te maken?
12. Kunnen we deze tenietdoeners over het algemeen vastleggen?
13. Waarom bestuderen we deze tenietdoeners?
14. Hebben andere geleerden op dit gebied geschreven behalve de schrijver?
15. Is er een verschil m.b.t. de tenietdoeners tussen de persoon [die deze
begaat] en de handeling?

16. Wat is de reden van dit onderscheid?
17. Is het de bedoeling van de schrijver om de mensen tot ongelovigen te
verklaren?

94

18. Wat dient een persoon in acht te nemen na het bestuderen van deze
tenietdoeners ?
19. Op welke [vorm] van Shirk doelde de schrijver?
20. Hoe maken we onderscheid tussen grote en kleine Shirk?
21. Wordt het berouw van degene die grote Shirk heeft begaan aanvaard?

En in welke gevallen wordt dit niet aanvaard?
22. Wat is erger, kleine Shirk of de grote zonden?
23. Wat is het criterium voor het definiëren van een grote zonde?
24. Zijn de grote zonden vastgelegd in aantal?
25. Wat is het oordeel over degene die een grote zonde begaat? En dient
men van deze persoon te houden of die juist te verafschuwen?
26. Vergezelt men degenen die grote zonden begaan?
27. Lopen de grote zonden uiteen in niveaus? Wat is daarvoor het bewijs?

28. Worden grote zonden vergeven door het verrichten van goede daden, of
is het absoluut noodzakelijk om daarvoor berouw te tonen?
29. Hoeveel categorieën verboden zijn er?
30. Hoeveel categorieën Shirk bestaan er?
31. Hoeveel soorten offers zijn er?
32. Wanneer is een soort offer grote Shirk?
33. Wat zijn de soorten van Voorspraak?
34. Wat betekent ‘Vertrouwen’ [at-Tawakkoel]?
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35. Is het juist om te zeggen: ‘ik vertrouw op die en die? Goed/Fout?
36. Wat dient hij wel te zeggen?
37. Wat is het bewijs voor het ongeloof van de Polytheïsten
[Moeshrikien]? En zijn de lieden van het boek (d.w.z. Joden en

Christenen) ook ongelovigen?
38. Betekent dit dat we onze toezeggingen jegens hen niet nakomen?
39. De mensen zijn onderverdeeld in drie categorieën m.b.t. hun relatie
met Polytheïsten. Welke zijn dit?
40. Wat zijn de categorieën m.b.t. regeren met iets anders dan de
openbaring van Allah?
41. Wat is het oordeel over het houden omwille van Allah?
42. Van wie dienen we te houden omwille van Allah en wie dienen we te

afschuwen omwille van Allah?
43. Tot welke categorie van ongeloof [al-Koefr] behoort degene die de
spot drijft?
44. Is er een kans voor berouw voor de spotter met de Islam? Zo ja, wat
zijn de voorwaarden die daaraan verbonden zijn?
45. Wat is het oordeel over het beledigen van de profeet ? ﷺ
46. Wat is het oordeel over degene die dit aanhoort of getuige van is?
47. Wat is het bewijs dat een Tovenaar [Saahir] een ongelovige [Kaafir] is?

48. Wat zijn de kenmerken van een Tovenaar [Saahir]?
49. Wat is het oordeel over het bezoeken van een Tovenaar [Saahir]?
50. Wat zijn de verschillende manieren van het benaderen van een
Tovenaar [Saahir]?
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51. Wat zijn de soorten van an-Noeshra?

52. Hoe kunnen we degene weerleggen die het ontbinden van Sihr met Sihr
toestaat?

53. Wat is het oordeel over het steunen van de ongelovigen?

54. Is het mogelijk en toegestaan voor sommige mensen om de wetten van
Mohammed  ﷺte omzeilen?

55. Week al-Khadir af van de wetten waar Moesa mee kwam?

56. Wat is het oordeel over het zich afwenden van de Islam?

57. De schrijver maakte geen onderscheid tussen de redenen waarom iemand een
tenietdoener begaat. Wat bedoelt de schrijver met degene die een
tenietdoener uit angst begaat?

58. Iemand die een tenietdoener begaat onder dwang is geen ongelovige onder
voorwaarden. Welke voorwaarden zijn dit?

59. Wat is de reden dat de schrijver zijn schrijfwerk afsluit met een smeekbede?

60. Hoe kan een moslim Polytheïsme vrezen?

