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[al-Qawloel-Moefied fie Adillatit-Tauwhied] 

 
Door Shaych Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab 

ibn `Alie al-Yamanie al-Wassaabie al-`Abdilie 
 
 
 

 
De Iemaam van Jemen, de Vernietiger van Innovatie, Aboe `Abdoer-Rahmaan 
Moeqbiel Ibn Haadie al-Waadi`ie (d. 1422H) – rahiemehoellaah heeft gezegd: 
“En zeker heb ik de verhandeling van onze edele broeder Abie Ibraahiem 
Mohammed Ibn `Abdoel-Wahhaab al-Wassaabie, genaamd al-Qawloel-Moefied 
fie Adillatit-Tauwhied, overzien. En na het te hebben overzien, prees ik Allaah, 
de Glorieuze, voor het vinden (verkiezen) van iemand onder onze Jemenitische 
Geleerden, iemand die datgene uitvoerde wat Allaah voor hem verplicht had 
gesteld met betrekking tot het verspreiden van Tauwhied onder onze 
Jemenitische gemeenschap…” al-Qawloel-Moefied (blz. 13). En Shaych Moeqbiel 
zei over de auteur van dit boek: “Wat betreft Aboe Ibraahiem, hij is Shaych 
Mohammed Ibn `Abdoel-Wahhaab al Wassaabie al-`Abdilie. Hij heeft het leren 
(ta`liem) en de uitnodiging naar Allaah en het schrijven tot stand gebracht.” Al-
Qawloel-Moefied (blz. 14). 
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De betekenis van Laa ilaaha Illa Allaah:  
 
Dat wil zeggen, er is geen ware godheid naast Allaah. En wanneer iets anders 
dan Allaah wordt aanbeden, dan is dit vals. En Allaah de Verhevene zegt:   
 

“Dat is omdat Allaah de Waarheid is en omdat wat zij naast Hem aanroepen 
vals is en omdat Allaah de Verhevene de Grootste is.” [Soeratoel-Hadj (22): 62] 

en [Soerah Loeqmaan (31):30] 
 
En Allah de Verhevene zegt: 
 

“Dus weet dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden 
behalve Allaah…” [Soerah Mohammed (47):19] 

 
 
Voorwaarden van Laa ilaaha illa Allaah: 
 
De eerste voorwaarde: Kennis met de betekenis van bevestiging en 
ontkenning, het verwerpen van onwetendheid. 
 
Allaah de Verhevene zegt: 
 

“Dus weet dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden 
behalve Allaah…” [Soerah Mohammed (47):19] 

 
En op gezag van `Uthmaan Ibn `Affaan (radiallaahoe 'anhoe): “De Boodschapper 
van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd:  
 

“Degene die sterft terwijl hij weet dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te 
worden behalve Allaah, treedt het Paradijs binnen.”’’1

 
De tweede voorwaarde: Zekerheid welke twijfel verwerpt. 
 
Dat is wanneer zijn uitspreker bewust is van de betekenis van dit woord met 
volledige zekerheid (yaqienan djaaziman). Want, voorwaar geloof (iemaan) 
volstaat niet, behalve met ‘zekere kennis’, en geen ‘vermoede kennis’. Dus wat 
wanneer er twijfel in sluipt? 
  
Allaah de Verhevene zegt:  
 

                                                 
1 Overgeleverd door Moslim (nr. 26) 
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“Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen die in Allaah en Zijn 
Boodschapper geloven, die vervolgens niet twijfelen en die met hun 
bezittingen en hun levens strijden op de Weg van Allaah. Zij zijn de 

waarachtigen.”[Soeratoel-Hoedjoeraat (49):15] 
 
Hij stelde dus de voorwaarde aan de oprechtheid van hun iemaan (geloof) in 
Allaah en Zijn Boodschapper dat zij niet aarzelen (yartaaboe). Dat wil zeggen dat 
ze geen twijfels hebben. En wat betreft degene die twijfelt, die behoort tot de 
huichelaars –Wal-‘Ijaadhen Billaah- degenen waarover Allaah de Verhevene 
heeft gezegd: 
 

“Voorwaar, degenen die niet in Allaah en de Laatste Dag geloven en wiens 
harten twijfelen vragen jou om vrijstelling omdat zij in hun twijfels 

verzonken zijn (Sa’die).” [Soeratoet-Tauwbah (9):45] 
 
En op gezag van Abie Hoerayrah (radiallaahoe 'anhoe): “De Boodschapper van 
Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd:  
 

“Wie jij dan ook ontmoet achter deze muur, getuigend dat niets of niemand het recht 
heeft om aanbeden te worden behalve Allaah, en er zeker van is in zijn hart, geef hem dan 

het blijde tijding van het Paradijs.”” 2
 
Hij stelde dus als voorwaarde voor het binnentreden van het Paradijs dat de 
uitspreker hiervan zekerheid in zijn hart moet hebben, zonder erover te twijfelen. 
En als de voorwaarde afwezig is, dan is hetgeen waarvoor de voorwaarde 
gesteld is ook afwezig! 
 
De derde voorwaarde: Acceptatie van wat verlangd wordt door dit 
woord van het hart en de tong, het verwerpen van afwijzing. 
 
Allaah de Verhevene zegt:  
 

“Voorwaar, toen er tot hen gezegd werd: 'Laa ilaaha illa Allaah,' waren zij 
hoogmoedig. En zij zeggen: 'Voorwaar moeten wij onze goden laten vanwege 

een bezeten dichter?'” [Soerah-Saffaat (37):35-36] 
 
En op gezag van Abie Moesaa al-Ash`arie (radiallaahoe 'anhoe): “De 
Boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem) zei:  
 

“...Dat is de gelijkenis van iemand die de Religie van Allaah begreep en profiteerde van 
hetgeen waarmee ik  met leiding en kennis gezonden ben. En hij leerde en onderwees. En 

                                                 
2 Overgeleverd door Moslim (nr. 31) 
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de gelijkenis van degene die hier niet van profiteerde en de Leiding van Allaah waarmee 
ik gezonden ben niet accepteerde”” 3

 
De vierde voorwaarde: Onderwerping en overgave welke een 
verwerping van verlating bewijst. 
 
Allaah de Verhevene zegt: 
 

“En wie zijn aangezicht overgeeft aan Allaah, terwijl hij een weldoener 
(moehsin) is: waarlijk, die heeft het stevige houvast gegrepen.” [Soerah 

Loeqmaan (31): 22] 
 
En de betekenis van ‘zijn aangezicht overgeeft’ is: zich onderwerpt.  
 
En ‘moehsin’ betekent moewahhied (iemand die getuigt van Tauwhied).  
 
En ‘het stevige houvast’ is de verklaring dat niets of niemand het recht heeft om 
aanbeden te worden behalve Allaah.  
 
En Allaah de Verhevene zegt: 
 

“En keert terug tot jullie Heer, en geeft jullie over aan Hem voordat de 
bestraffing tot jullie komt. En jullie vervolgens niet worden geholpen.” 

[Soeratoez-Zoemar (39): 54] 
 
Dat wil zeggen, keer terug naar jouw Heer en onderwerp je aan Hem. 
 
En het is overgeleverd in marfoe`4 vorm van `Abdoellaah Ibn `Amr dat hij zei: 
“Niemand onder gelooft werkelijk, totdat zijn verlangen overeenkomt met 
hetgeen waarmee ik gekomen ben.” 
 
An-Nawawie zegt in al-Arba`ien (nr. 41): ”‘Een authentieke (sahieh) hadieth. We 
hebben het overgeleverd in Kitaaboel-Hoedjah met een sahieh isnaad.  
 

                                                 
3 Overgeleverd door al-Boechaarie (nr. 79) en Moslim (nr. 2282)  
4 [Voetnoot Vertaler] Marfoe`: Dit komt van de Arabische stam woord, 'rafa`a', wat betekent: 
verhoogd zijn, of te verhogen. Marfoe` betekent: iets wat is verhoogd, in dit geval - een marfoe`  
overlevering is een overlevering die stopt bij een Metgezel in de ketting of overlevering, maar de 
tekst is zo dat niemand anders dan de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) het gezegd zou 
kunnen hebben. Het wordt gebruikt wanneer de Metgezel niet benadrukt dat hij de overlevering 
van de Profeet � heeft gehoord, zoals hier het geval is. 
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En het is authentiek verklaard door Shaych Haafidh al-Hakamie in zijn boek 
Ma’aaridjoel-Qaboel (2-422), en Ibn Kethier gebruikte het als zijn bewijs in zijn 
tafsier van:  
 
“En het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allaah en 
Zijn Boodschapper een zaak hebben geordend, om een eigen keuze te maken 

in deze zaak (S’adie).” [Soeratoel-Ahzaab (33): 36] 
 
En Shaych Mohammed Ibn `Abdoel-Wahhaab at-Tamiemie (d. 1206H) 
(rahiemehoellaah) gebruikte het als een bewijs. Raadpleeg al-Waadjibaatoel-
Moetahimaat li Ma`rifatoel-Oemoeril-Moehimmaat (blz. 8) 
 
En in zijn Isnaad komt Noe`aym Ibn Hammaad al-Khuzaa`ie voor, en sommige 
mensen verklaarden hem zwak, terwijl anderen hem als betrouwbaar 
beschouwden.  
 
En hij is hasan (acceptabel) in hadieth als er niets in zit van datgene waarvoor hij 
werd tegengegaan. En Ibn ‘Adiyy vermeldde datgene waarvoor hij werd 
tegengegaan in al-Kaamil (7/2485), maar hij vermeldde dit (deze hadieth) niet. 
En hij zei aan het einde van de biografie: “Ik hoop dat de rest van zijn hadieth 
correct is.”  
 
En Ibn Hadjr zei in at-Tahdhieb (10/463): “En het is voorafgegaan dat Ibn ‘Adiyy 
dat waar hij zich in vergiste heronderzocht heeft, en dit is het uiteindelijke 
oordeel over hem.”  
 
En hij (Ibn Hadjr) heeft gezegd in at-Taqrieb: “En Ibn `Adiyy heeft hetgeen hij 
fout in is geweest onderzocht, en zei: “De rest van zijn overleveringen zijn 
correct.” En ik ben het met Ibn ‘Adiyy eens!” 
 
En ik (de schrijver) zeg: “En ik ben (het eens) met hun!” 
 
De vijfde voorwaarde: Betrouwbaarheid, het verwerpen van 
ontkenning. 
 
En het is het uitspreken van deze verklaring en het betrouwbaar bevestigen in 
het hart. Dus als hij het zou verwoorden met zijn tong, maar hij bevestigt het niet 
met betrouwbaarheid in zijn hart, dan is hij een leugenachtige hypocriet. 
 
Allaah de Verhevene zegt:  
 

“Alief, Laam, Miem. Dachten de mensen dat zij met rust worden gelaten 
omdat zij zeggen: 'Wij geloven,' en dat zij niet beproefd worden? En 
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voorzeker, Wij hebben degenen vóór hen beproefd. Zeker, Allaah zal degenen 
die waarheidsgetrouw zijn, bekend maken en Hij zal de leugenaars bekend 

maken.” [Soeratoel-`Ankaboet (29):1-3] 
 
En Allaah de Verhevene zegt:  
 

“En er zijn er onder de mensen die zeggen: “Wij geloven in Allaah en in de 
Laatste Dag”, terwijl zij geen gelovigen zijn. Zij trachten Allaah en degenen 

die geloven te bedriegen, maar zij bedriegen niemand dan zichzelf, terwijl zij 
het niet beseffen. In hun hart is een ziekte (twijfel en huichelarij) en Allaah 

heeft die ziekte doen verergeren, en voor hen is een pijnlijke bestraffing 
vanwege wat zij plachten te loochenen.” [Soeratoel-Baqarah (2): 8-10] 

 
En op gezag van Anas (radiallaahoe 'anhoe): “De Boodschapper van Allaah 
(salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd:  
 

“Er is niemand die getuigt dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden 
behalve Allaah en dat Mohammed de Boodschapper van Allaah is, met eerlijkheid vanuit 

zijn hart behalve dat Allaah het Vuur onwettig voor hem maakt.””5

 
De zesde voorwaarde: Oprechtheid, het verwerpen van shirk, 
hypocrisie, riyaa'a, ans soem`ah (streven naar reputatie). 
 
En al-Ichlaas (oprechtheid) is het zuiveren van de daad - met een rechtschapen 
intentie - van alle vermengingen van ash-Shirk. 
 
Allaah de Verhevene zegt:  
 
“Dus aanbidt Allaah, de Religie zuiver (oprecht en alleen) makend voor Hem.” 

[Soeratoez-Zoemar (39): 2] 
 
En Allaah de Verhevene zegt:   
 
“En zij werden niets anders bevolen dan het aanbidden van Allaah, de Religie 

zuiver (oprecht en alleen) makend voor Hem…” [Soeratoel-Bayyinah (98): 5] 
 
En op gezag van Aboe Hoerayrah (radiallaahoe 'anhoe): “De Boodschapper van 
Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd:  
 

                                                 
5 Overgeleverd door al-Boechaarie (nr. 128) en de formulering is van hem, en Moslim (nr. 32) 
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“De meest gelukkige mensen met mijn bemiddeling op de Dag der Opstanding zijn 
degene die oprecht vanuit zijn hart zegt dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden 

te worden behalve Allaah.””6

 
En op gezag van `Utbaan Ibn Maalik (radiallaahoe 'anhoe): “De Boodschapper 
van Allaah  (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd:  
 
“Allaah heeft het Vuur verboden voor degene die zegt dat niets of niemand het recht heeft 

om aanbeden te worden behalve Allaah, daarmee het Gezicht van Allaah zoekende.””7

 
De zevende voorwaarde: Liefde. 
 
Dit omvat de liefde voor dit grote en gezegende woord en wat er van verlangd 
wordt en wat het bewijst. En het is aan de mensen om er voor te werken en aan 
de voorwaarden vast te klampen, en al datgene wat het tegen gaat te haten.  
 
Allaah de Verhevene zegt,  
 

“En er zijn er onder de mensen die naast Allaah deelgenoten toekennen, die 
zij liefhebben met de liefde als (die) voor Allaah, maar degenen die geloven 

zijn sterker in liefde voor Allaah.” [Soeratoel-Baqarah (2): 165] 
 
En Allaah de Verhevene zegt,  
 

“O jullie die geloven! Wie van jullie zijn Religie afvallig is: Allaah zal een 
volk nemen waar Hij van houdt en dat van Hem houdt…” [Soeratoel-Maa'idah 

(5):54] 
 
En op gezag van Anas Ibn Maalik (radiallaahoe 'anhoe): “De Boodschapper van 
Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem) zei:  
 
“Als er drie kwaliteiten in een persoon gevonden worden, dan proeft hij de zoetheid van 
iemaan, dat Allaah en Zijn Boodschapper hem meer geliefd zijn dan wie of wat dan ook, 
en dat hij niet van een persoon houdt behalve omwille van Allaah, en dat hij het haat om 
terug te keren naar ongeloof nadat Allaah hem daarvan heeft gered, net zoals hij haat om 

in het Vuur te worden gegooid.””8

 
Dus de mensen van Laa ilaaha illa Allaah houden van Allaah met oprechte liefde, 
en de mensen van Shirk houden van Allaah en zij houden ook van anderen naast 
Hem, en dit gaat een vereiste voor Laa ilaaha illa Allaah tegen.  
                                                 
6 Overgeleverd door al-Boechaarie (nr. 99) 
7 Overgeleverd door al-Boechaarie (nr. 415) en Moslim (nr. 263)  
8 Overgeleverd door al-Boechaarie (nr. 16) en Moslim (nr. 43) 
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De achtste voorwaarde: Ongeloof in de tawaaghiet. 
 
Tawaaghiet zijn dingen die naast Allaah aanbeden worden, terwijl Allaah de 
Heer is, de Schepper en het Ware Object der Aanbidding. 
 
Allaah de Verhevene zegt:   
 
“Zeker, de rechte leiding is duidelijk onderscheiden van de dwaling. Dus hij 

die de Taaghoet verwerpt en in Allaah gelooft: hij heeft zeker het stevige 
houvast gegrepen, dat niet breken kan. En Allaah is Alhorend, Alwetend.” 

[Soeratoel-Baqarah (2): 256] 
 
En op gezag van Taariq Ibn Ashiem (radiallaahoe 'anhoe): “Ik hoorde de 
Boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem) zeggen:  
 

“Wie dan ook zegt dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve 
Allaah, en ongeloof toont in hetgene wat er naast Allaah aanbeden wordt, dan heeft 

Allaah zijn bloed en bezit onwettig gemaakt. En zijn afrekening is bij Allaah.””9

 
Ik [de schrijver] zeg dat de verklaring dat niets of niemand het recht heeft om 
aanbeden te worden behalve Allaah een samenvoeging is van ontkennen en 
bevestigen. Dus ‘Laa ilaaha’ is een ontkenning van alles dat wordt aanbeden 
naast Allaah. En ‘illa Allaah’ is een bevestiging van aanbidding van Allaah alleen 
zonder deelgenoten.  
 
Werkelijk, deze acht voorwaarden werden verzameld in de volgende poëtische 
zinnen, 
 

‘Kennis, zekerheid en oprechtheid en jouw eerlijkheid met; 
Liefde en onderwerping en acceptatie ervan; 

En de achtste bij hen toegevoegd is jouw ongeloof in; 
Alles behalve de Ware Godheid.’ 

 
Raadpleeg het boek Ma`aaridjoel-Qoeboel bi Sharh Salimoel-Woesoel ilaa `Ilmil-
Oesoel fit-Tauwhied door Shaych Haafidh Ibn Ahmed al-Hakamie (2/417-424) 
voor de voorwaarden van Laa ilaaha illa Allaah. En raadpleeg ad-Doroes-al-
Moehimmah li `Aammatil-Oemmah door Zijne Eminentie, Shaych `Abdoel-
`Aziez Ibn `Abdoellaah Ibn Baaz (rahiemehoellaah) de tweede les. 
 
 

                                                 
9 Overgeleverd door Moslim (nr. 23) en Ahmed (4/372) 
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Vereisten voor de verklaring – Laa ilaaha illa Allaah:  
 
De vereisten van Laa ilaaha illa Allaah zijn: het verlaten van alle aanbidding 
behalve van Allaah, van alle dingen die aanbeden worden. Het bewijs hiervoor is 
de ontkenning in onze verklaring, ‘Laa ilaaha.’ En aanbidding van Allaah alleen 
zonder een deelgenoot. Het bewijs voor bevestiging hiervan is in onze 
verklaring, ‘illa Allaah.’  
 
En Allaah de Verhevene zegt: 
 
“En jouw Heer heeft bepaald dat jullie niets (moge) aanbidden behalve Hem 

alleen.” [Soeratoel-Israa'a (17): 23] 
 
En Allaah de Verhevene zegt:  
 

“En aanbidt Allaah en kent Hem in niets een deelgenoot toe.” [Soeratoen-
Nisaa'a (4): 36] 

 
 
De betekenis van de getuigenis - 'Mohammed 
Rasoeloellaah' (salallaahoe 'alayhie was sallem): 
 
Dit wil zeggen, dat er niemand waardig is om gevolgd te worden, behalve de 
Boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem). En als iemand 
anders dan de Boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem) 
gevolgd wordt zonder dat daar een bewijs voor is, dan wordt hij gevolgd in 
valsheid.  
 
Allaah de Verhevene zegt: 
 

“Volgt dan hetgeen aan jullie is neergezonden van jullie Heer en volgt niets 
buiten Hem. Weinig is het dat jullie je laten vermanen.” [Soeratoel- 

A`raaf (7): 3] 
 
En Allaah de Verhevene zegt: 
 

“Dus nee! Bij jouw Heer, Zij geloven niet totdat zij jou laten oordelen over 
waar zij over van mening verschillen en dan in zichzelf geen weerstand 

vinden tegen wat jij oordeelde, en zij aanvaarden (het dan) volledig.” 
[Soeratoen-Nisaa'a (4): 65] 

 
En Allaah de Verhevene zegt: 
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“En het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allaah en 
Zijn Boodschapper een zaak hebben geordend, om een eigen keuze te maken 
in deze zaak (S’adie). En wie Allaah en Zijn Boodschapper niet gehoorzaamt, 

waarlijk, hij verkeert in duidelijke dwaling.” [Soeratoel-Ahzaab (33): 36] 
 
 
Voorwaarden voor de getuigenis dat Mohammed de 
Boodschapper van Allaah is: 
 
De eerste voorwaarde: Het bevestigen van zijn boodschap en dat in 
het diepste van het hart geloven. 
  
De tweede voorwaarde: Het uitdrukken van die verklaring en het 
klaarblijkelijk bevestigen met de tong.  
 
Het bewijs voor deze twee voorwaarden is de verklaring van Allaah de 
Verhevene: 
 

“Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen die in Allaah en Zijn 
Boodschapper geloven, en die vervolgens niet twijfelen.” [Soeratoel-

Hoedjoeraat (49): 15] 
 
En Allaah de Verhevene zegt: 
 

“Dit zijn de verzen van Allaah die we in Waarheid aan jullie voorlezen. En 
voorwaar, jij behoort tot de Boodschappers.” [Soeratoel-Baqarah (2): 252] 

 
De derde voorwaarde: Het volgen van hem door te handelen naar 
datgene waarmee hij is gekomen van de waarheid en het verlaten 
van datgene wat hij heeft verboden van de valsheid.  
 
Allaah de Verhevene zegt: 
 
“Zeg: Als jullie van Allaah houden, volg mij dan. Allaah zal van jullie houden 
en jullie zonden vergeven. En Allaah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.” 

[Soerah Aali-`Imraan (3):31] 
 
En Allaah de Verhevene zegt: 
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“...En Mijn Barmhartigheid omvat alles. Ik zal haar voorschrijven aan degenen 

die taqwa (vrees, piëteit) hebben, en degenen die de zakaat (aalmoezen) 
betalen, en degenen die geloven in Onze tekenen. Zij zijn degenen die de 

Boodschapper van Allaah volgen, de ongeletterde Profeet.” [Soeratoel-A`raaf 
(7): 156-157] 

 
En Allaah de Verhevene zegt: 
 

“Dus geloof in Allaah en Zijn Boodschapper, de ongeletterde Profeet, die 
gelooft in Allaah en Zijn Woorden. En volg hem zodat jullie geleid zullen 

worden.” [Soeratoel-A`raaf (7): 158] 
 
De vierde voorwaarde: Het getuigen van al wat hij (salallaahoe 
'alayhie was sallem) heeft onderwezen over het bevelen van het 
goede en het verbieden van het slechte en de ongeziene zaken van 
het verleden en de toekomst en anders dan dat. 
 
Allaah de Verhevene zegt: 
 

“Wat de Boodschapper jullie geeft, neemt dat. En wat hij jullie verbiedt, 
onthoudt jullie daarvan.” [Soeratoel-Hashr (59): 7] 

 
Op gezag van Abie Sa`ied al-Choedrie (radiallaahoe 'anhoe): “De Boodschapper 
van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd:  
 
“Zal je me niet vertrouwen, terwijl ik door Hem die boven de hemelen is ben vertrouwd? 

Nieuws komt naar mij vanuit de hemelen in de ochtend en de avond.’’10

 
De vijfde voorwaarde: Liefde voor hem moet intenser zijn dan liefde 
voor de eigen-ik, het bezit, de vader, de zoon en alle mensen.  
 
Op gezag van Anas Ibn Maalik (radiallaahoe 'anhoe): “De Profeet (salallaahoe 
'alayhie was sallem) heeft gezegd:  
 
 

“Niemand van jullie heeft gelooft werkelijk totdat ik meer geliefd bij hem ben dan zijn 
vader, zijn zoon en alle mensen.””11

 

                                                 
10  Overgeleverd door al-Boechaarie (nr. 4049) en Moslim (nr. 1064) 
11 Overgeleverd door al-Boechaarie (nr. 15) en Moslim (nr. 44) 
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Op gezag van Abie Hoerayrah (radiallaahoe 'anhoe): “De Boodschapper van 
Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd: 
 
“Bij Degene in Wiens Hand mijn ziel is, niemand van jullie heeft gelooft werkelijk, totdat 

ik meer geliefd bij hem ben dan zijn vader en zoon.”12

 
Op gezag van ‘Abdoellaah Ibn Hishaam (radiallaahoe 'anhoe):  
 

“We waren met de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) toen hij ‘Omar Ibnul-
Khattaab bij de hand nam. En ‘Omar zei: “O Boodschapper van Allaah! Bij Allaah, jij 
bent mij meer geliefd dan alles behalve mezelf.” De Profeet (salallaahoe 'alayhie was 

sallem) zei: “Nee, bij Degene in Wiens Hand mijn ziel is, niet totdat ik meer geliefd bij 
jou ben dan jezelf.” En dus zei ‘Omar tegen hem: “Dus nu, bij Allaah, jij bent mij meer 

geliefd dan mezelf.” Toen zei de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem): “Nu, O 
‘Omar.”” 13

 
De zesde voorwaarde: Het voor laten gaan van zijn verklaring vóór 
(de verklaringen van) de rest van de mensen, ongeacht wie ze ook 
zijn, en naar zijn (salallaahoe 'alayhie was sallem) Soennah te 
handelen.  
 
Allaah de Verhevene zegt: 
 

“O jullie die geloven! Plaatst jullie zelf niet vóór Allaah en Zijn 
Boodschapper. En vreest Allaah. Voorwaar, Allaah is Alhorend, Alwetend.” 

[Soeratoel-Hoedjoeraat (49): 1] 
 
De zevende voorwaarde: Het vergroten, eren, respecteren, waarderen 
en vereren van hem (salallaahoe 'alayhie was sallem)14. En datgene te 
vergroten, eren, respecteren, waarderen en vereren waarmee hij 
gekomen is van Allaah, en dat is het Boek en de gezuiverde Soennah. 
En dat kan niet gebeuren, behalve door te handelen naar die twee en 
van hen te houden, meer dan men van zichzelf houdt.  
 
Allaah de Verhevene zegt: 
                                                 
12 Overgeleverd door al-Boechaarie (nr. 14) 
13 Overgeleverd door al-Boechaarie (nr. 6257) 
14 Voetnoot SP: De bedoeling is hier niet de aanbidding, want het is ten strengste verboden om dit 
naar een ander dan Allaah te verrichten, zoals dat jullie niet ontgaat. En hij (salallaahoe 'alayhie 
was sallem) beschikt niet over het goddelijke niveau en mag hierin dus niet naast Allaah 
geplaatst worden. Wees dus gewaarschuwd! 
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“Voorwaar, Wij hebben jou gezonden als een getuige en een verkondiger en 
een waarschuwer. Zodat zij in Allaah en Zijn Boodschapper geloven en hem 

verheelijken (ta`zier) en hem respecteren (tauwqier).” [Soeratoel-Fath (48): 8-9] 
 
De betekenis van Ta`zier en Tawqier: Over de uitspraak van Allaah, “wa 
toe`azziroehoe,” zei Ibn `Abbaas (radie Allaahoe `anhoemaa) en een aantal 
anderen, dat het vergroting betekent. En de openbaring van Allaah, “wa 
toewaqqiroehoe,” van tauwqier: dat is respect, eerbied en eer, zoals te vinden is 
in de uitleg van deze ayah door Ibn Kethier. 
 
 
Vereisten voor de verklaring dat Mohammed (salallaahoe 
'alayhie was sallem) de Boodschapper van Allaah is: 
 
Hem te gehoorzamen in wat hij gebiedt, en te bevestigen wat hij doorgaf, en te 
laten wat hij heeft verboden en voor gewaarschuwd heeft, en dat Allaah niet 
behoort te worden aanbeden, behalve door wat ons heeft bereikt van de 
Boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem). En het vooropzetten 
van zijn verklaring vóór de verklaring van anderen, ongeacht wie ze ook mogen 
zijn.  
 
Voor verdere informatie betreffende de voorwaarden voor de getuigenis dat 
Mohammed (salallaahoe 'alayhie was sallem) de Boodschapper van Allaah is en 
de vereisten voor de shahaadatayn, raadpleeg Kitaaboet-Tauwhied (blz. 50) van 
Shaych Saalih Ibn Fauwzaan al Fauwzaan.     
 
 
Waar is Allaah? 
 
Allaah de Verhevene zegt: 
 

“De Barmhartigste is gezeteld boven de Troon.” [Soerah Taa Haa 20:5] 
 
En Allaah de Verhevene zegt: 
 

“Vervolgens zetelde Hij zich boven de Troon.” 
 
Dit komt voor op zes plaatsen in de Qor'aan: 
 
[1]: Soeratoel-A`raaf [7:54] 
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[2]: Soerah Yoenoes [10:3] 
 
[3]: Soeratoer-Ra`d [13:2] 
 
[4]: Soeratoel-Foerqaan [25:59] 
 
[5]: Soeratoes-Sadjdah [32:4] 
 
[6]: Soeratoel-Hadied [57:4] 
 
En Allaah de Verhevene zegt: 
 
“En Hij is de Krachtige, boven  Zijn dienaren…” [Soeratoel-An`aam (6):18, 61] 

 
En Allaah de Verhevene zegt: 
 

“Zij vrezen hun Heer boven hen en zij doen wat hen is opgedragen.” 
[Soeratoen-Nahl (16):50] 

 
En Allaah de Verhevene zegt: 
 
“Naar Hem stijgen de goede woorden (van lezen, tasbieh, tahmied en tahliel) 
op, en de vrome daden (van de daden van het hart en de ledematen) verheft 

Hij (Allaah Ta’ala ook naar Zich toe, zoals de goede woorden –S’adie-).” 
[Soerah Faatir (35): 10] 

 
Op gezag van Abie Hoerayrah (radiallaahoe 'anhoe): “De Boodschapper van 
Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd:  
 

“Toen Allaah de schepping schiep, schreef Hij in Zijn Boek dat bij Hem was boven de 
Troon: Mijn Genade heeft Mijn Woede overwonnen.”” 15

 
Op gezag van Moe’aawiyah Ibnoel-Hakam as-Soelamie (radiallaahoe 'anhoe) die 
zei:  
 
“Ik had eerst schapen tussen (de bergen van) Oehoed en al-Djoewaaniyah. En ik had daar 

een slavenmeisje en ik ging er op een dag heen om haar te controleren. Toen ik daar 
arriveerde, kwam ik er achter dat een wolf een van de schapen had opgegeten. En ik, met 

spijt, ben een man van de zonen van Adam, en ik sloeg haar. En ik kwam bij de 
Boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem), en ik vertelde het aan hem.  Ik 

beschouwde het als een ernstige zaak van mij, dus zei ik: “O Boodschapper van Allaah, 
zal ik haar niet vrij zetten”’ Hij zei: “Roep haar.” En dus riep ik haar. Toen zei hij tegen 

                                                 
15 Overgeleverd door al-Boechaarie (nr. 3022,6969,6986) en Moslim (3/2107) 
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haar: “Waar is Allaah?” Ze zei: “Boven de hemel.” Hij zei: “Wie ben ik?” Ze zei: “[U 
bent] de Boodschapper van Allaah.” Hij zei: “Laat haar vrij, want waarlijk zij is een 

gelovige.””16

 
Op gezag van Abie Sa`ied al-Choedrie (radiallaahoe 'anhoe): “De  Boodschapper 
van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem) zei:  
 
“Zal je me niet vertrouwen terwijl ik word vertrouwd door Hij die boven de hemelen is? 

Nieuws komt tot mij vanuit de hemelen in de ochtend en de avond.””17

 
Ik zeg dat er veel aayaat en ahaadieth zijn betreffende dit onderwerp, zoveel dat 
Ibn Abil-‘Izz zei in Sharhoel-`Aqiedatoet-Tahaawiyyah (blz. 288): “En als deze 
bewijzen bij elkaar werden gehaald, dan zouden ze ongeveer duizend bereiken.” 
 
Ik zeg dat, passend bij het belang van dit onderwerp, de mensen van de kennis 
van het verleden en het heden erover hebben geschreven. Onder hen ook 
Iemaam adh-Dhahabie die al-‘Oeloeww lil-‘Aliyyil-Ghaffaar schreef, en 
raadpleeg de verkorting door de Iemaam al-Moehaddith Mohammed Naasiroed-
Dien al-Albaanie (rahiemehoellaah). 
 
 
 
 

                                                 
16 Overgeleverd door Moslim (1/372) Ahmed (2/291) en al-Bayhaqie (7/388), hij is authentiek 
verklaard door Shaych al-Albaanie in Moechtasiroel-`Oeloeww (nr. 1). Na deze hadieth voegde 
Shaych al-Albaanie toe: “Er zijn in deze overleveringen twee zaken: Ten eerste:  De Sharie’ah 
staat de Moslims toe te vragen: Waar is Allaah? Ten tweede: Het antwoord van de ondervraagde 
is: Boven de hemel.  Dus wie ook één van deze zaken ontkent, dan ontkent hij al-Moestafaa 
(salallaahoe 'alayhie was sallem).” Moechtasiroel-`Oeloeww (blz. 68). 
17 Overgeleverd door al-Boechaarie (nr. 4094) en Moslim (nr. 1064) 
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