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Inleiding
Alhamdoellillaahi Rabbiel A`alemien wa Sallallaahoe a`la Nabijinaa Mohammed wa
a`la aalihi wa Sahbihi was sellem.
Iedereen weet hoe belangrijk het voor een moslim is om zijn religie te bestuderen. Het
belangrijkste daarvan is te leren wat de juiste ‘Aqiedah (geloofsovertuiging) is.
Allaah Tabaraka wa Ta`ala zegt: “Voorwaar, van onder Zijn dienaren zijn
degenen die Allaah het meest vrezen; de geleerden!”1
En Allaah Tabaraka wa Ta`ala zegt: “Weet dat er geen god is dan Allaah en vraag
(dan) om vergeving…” 2
Daarom is het één van de gunsten van Allaah voor ons om u het hiervolgende boekje
te presenteren. Dit boekje is geschreven door de Iemaam van Ahloes-Soennah wal
Djama’ah: Iemaam Ahmed ibn Mohammed ibn Hanbal Ash-Shaybaanie Aboe
‘Abdillaah (rahiemehoellaah) en staat bekend als 'De Geloofsovertuiging van
Ahmed ibn Hanbal' of als 'Oesoel as-Soennah. Dit kleine maar fijne boekje bevat
de belangrijkste leerstof van ‘Aqiedatoes-Selef (de geloofsbelijdenis van onze vrome
voorgangers). Doordat dit boekje nog niet in het Nederlands vertaald was hebben wij
dit, met de Wil van Allaah, ter ondersteuning van de Nederlands sprekende
studenten en geïnteresseerden gedaan.
Onderwerpen zoals: “As-Soennah, Al-Bid’ah, de Disputie, Het kijken naar het Gezicht
van Allaah op de Dag der Opstanding, Allaah’s Woord (de Qor`aan), de Weegschaal,
de Bron, de Straf in het Graf, de plaats van de Metgezellen van de Profeet ρ enz.
komen hierin aan de orde.” Misschien vinden een aantal lezers het vreemd dat er in
een boek van 'Aqiedah As-Selefiyyah onderwerpen voorkomen zoals: de besteniging
van overspelplegers, het (verplicht) luisteren en gehoorzaam zijn aan de leiders, het
bestrijden van de Chawaaridj en andere rovers en dieven die het zichzelf toestaan om
de levens en bezittingen van moslims te nemen nadat zij hen onrechtvaardig tot
ongelovigen verklaard hebben etc.
Maar deze onderwerpen zijn niet zomaar toegevoegd! Want, sinds dit zaken zijn waar
Ahloes-Soennah over in conflict zijn geraakt met Ahloel-Bid’ah was het noodzakelijk
deze onderwerpen vanuit de Fiqh e.d. bij de boeken van ‘Aqiedah toe te voegen om
hiermee duidelijkheid te geven over wat Manhadj As-Selef desbetreffende dit soort
zaken is!
Als voorbeeld; “het vegen over de sokken (bij de woedzoe) heeft oorspronkelijk niets te
maken met ‘Aqiedah. Maar sinds er een groep is (de Raafidah) die het vegen over de
sokken niet als correct zien en de overtuiging er op nahouden dat het vegen over de
1 Soerah Fatir Vers: 28.
2 Soerah Mohammed Vers: 19.
2

blote
voeten
volstaat,
moesten
de
Iemaams
van
Ahloes-Soennah
(rahiemehoemoellaah) wel duidelijk maken dat dit een Bid’ah is en niet voldoende is
voor de woedzoe. Dit is dus de reden dat dit soort zaken in de boeken van ‘Aqiedah
terecht kunnen komen.
Iedere moslim is verplicht om de betekenissen van deze ‘Aqiedah3 te memoriseren en
in zijn dagelijkse leven toe te passen! Want de “enige sleutel” naar het succes van het
Paradijs is het leren en praktiseren van dat wat de Profeet (salallaahoe `alayhie was
sallem) en Zijn metgezellen nastreefden.
Wat betreft ons werk aan dit boekje. We hebben naast de vertaling van de tekst en een
klein aantal voetnoten, een inleiding en een korte levensomschrijving van Iemaam
Ahmed ibn Hanbal (rahiemehoellaah) toegevoegd4, zodat de lezer een beeld krijgt van
wie deze grote Iemaam was. We hopen dat de lezers allen profijt zullen hebben van de
inhoud van dit boekje. Nu en op de Dag dat er geen ziel verantwoordelijk zal zijn voor
dat wat een ander gedaan heeft. Moge Allaah ons en jullie allen oprechtheid, kennis
en handeling in het geloof geven…Amien!

De vertaler, Mekkah Al Moekarramah
27 Shawwaal 1421 na Hiedjrah
22 Januarie 2001 na Chr
Veranderingen toegevoegd op 2-2-1425NH

Voetnoot vertaler: De boeken die over de Soennah ('Aqiedah) geschreven zijn , zijn talloos.
De belangrijkste hiervan zijn de hiervolgende: “Het boekje wat je tussen je handen hebt, Sahieh
Al-Boechaarie, Sahieh Moslim, Soenan At-Tirmidhie, Soenan Aboe Dawoed, Soenan An-Nesaai, Soenan
Ibn Maadjah, Soenan Ad-Daaremie, Kitaab As-Soennah van ‘Abdoellaah bin Ahmed, Kitaab
As-Soennah van Aboe Bakr al-Challaal, As-Soennah van Ibn Abie 'Aasim, As-Soennah van Mohammed
bin Nasr Al-Marwazie, Kitaab At-Tauwhied van Ibn Choezaimah, Sharh Oesoel ‘Itiqaad AhloesSoennah wal Djamaa’ah van Al-Laalekaaï, Al-Hoedjah fie Bayyaan al-Mahadjah van al-Asbahaanie,
'Aqiedatoes-Selef wa as-Haaboel-Hadieth van as-Saaboenie, Sharh As-Soennah van Al-Berbehaarie,
al-'Itisaam van Iemaam ash-Shaatibie, Sharh As-Soennah van Al-Baghawie, Sharh Al-Iebaanah van
Ibn Battah Al-‘Okboerie, Kitaab Al-Iemaan van Iemaam Ibn Mandah, Kitaab Al-Iemaan van Aboe Bakr
ibn Abie Shaibah, Kitaab Ash-Sharie’ah van Al-Aadjoerrie, de boeken van Shaychoel-Islaam Ibn
Temiyyah en zijn studenten, de boeken van Shaychoel-Islaam Mohammed bin ‘Abdoel-Wahhaab en zijn
studenten, de boeken van Zijne Eminentie 'Abdoel-'Aziez ibn Baaz al-'Allaamah Mohammed ibn Saalih
al-'Othaymien Mohammed Naasir aad-Dien al-Albaanie en alle boeken van de geleerden en de
studenten van kennis die bekend staan dat zij de methodiek van de Selef belijden in woord en daad.
4 Voetnoot vertaler: Wij vragen Allaah ons de mogelijkheid te geven om het commentaar op dit boekje
snel en compleet in boekvorm te laten verschijnen! Amien!
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Korte Biografie Iemaam Ahmed ibn Hanbal
Zijn naam afkomst en geboorte:
Hij is Ahmed ibn Mohammed ibn Hanbal ibn Hilaal Ash-Shaybaanie Al-'Adnaanie
Aboe Abdillaah. Eén van de Iemaams van Al-Fiqh, Hadieth, Soennah en Djarh watTa`diel. De Ster, de Haafidh, de Verdediger van Manhadj Ahloes-Soennah wal
Djama`ah. Hij werd geboren in Bagdad in het jaar 164 na Hiedjrah.
Zijn kennis:
Nadat hij zestien jaar was geworden is hij begonnen met het zoeken naar kennis in
verschillende streken van het Islaamitische rijk. Zo ging hij op de voet (door geld
gebrek) naar Jemen om kennis te zoeken bij de welbekende 'Abdoer-Razaaq ibn
Hammaam (211NH.) Na Jemen ging Iemaam Ahmed ibn Hanbal naar Mekkah. Zijn
zoon ‘Abdoellaah zegt over zijn vader: ”Mijn vader had duizend maal duizend (i.e. één
miljoen) ahadieth in zijn hoofd.”
Enkele getuigenissen van andere geleerden voor hem:
Iemaam Jehyaa ibn Moe`ieen (233NH.) heeft gezegd: “Ik heb nooit een 'Aalim met
zoveel capaciteiten gezien zoals Ahmed. Hij was een Moehadieth, een Haafidh, een
Zaahid en (heel) pienter!”
Iemaam Ash-Shafie`ie (204NH.) heeft gezegd: “Ik verliet Al-Iraq en liet niemand beter,
geleerder, godsvrezender en nederiger achter dan Ahmed ibn Hanbal!”
Zijn leraren:
Iemaam Ahmed heeft bij veel geleerden gezeten. Ik noem een aantal van hen:
M'otamer ibn Sulaimaan At-Tamiemie (187NH), 'Abaad ibn 'Abaad Al-Mohalebie
(179NH), Soefyaan ibn 'Uyeenah Al-Hilaalie (198H), Aboe Bakr ibn ‘Iyaash (194NH),
Djarier ibn 'Abdoel-Hamied (188NH), 'Abdeh ibn Sulaimaan (187NH), en vele anderen
Zijn studenten:
Velen hebben bij hem gestudeerd en zijn allen zelf grote Iemaams geworden. Een
aantal van zijn studenten zijn: Al-Boechaarie (256NH), Moslim (261NH), Aboe
Dawoed (275NH), zijn twee zonen 'Abdoellaah en Saalih en vele anderen.
Zijn boeken:
Het meest belangrijke en grote boek wat hij heeft geschreven is “Moesnad Ahmed ibn
Hanbal.” Hiernaast heeft Iemaam Ahmed een aantal kleine boeken geschreven. Deze
boeken zijn o.a.: Ar-red a`la Al-Djahmiejah, Kitaab As-Salaah, Kitaab Al-Iemaan,
Kitaab Fadaail As-Sahaabah.
Zijn overlijden:
Hij overleed op de nacht van Al-Djoemoe`ah (vrijdag) 12 Rabie` Al-Awwal in het jaar
241 na Hiedjrah.
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Vertaling van de Orginele Tekst
 أﺧﺒﺮﻥﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑ ﻦ:ﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ هﺒﺔ اﷲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻄﺒﺮي اﻟﻼﻟﻜﺎﺋﻲ
ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺴﻜﺮي ﻗ ﺎل ﺡ ﺪﺛﻨﺎ ﻋﺜﻤ ﺎن ﺑ ﻦ أﺡﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪ اﷲ ﺑ ﻦ ﺑﺮﻳ ﺪ اﻟ ﺪﻗﻴﻘﻲ ﻗ ﺎل ﺡ ﺪﺛﻨﺎ أﺑ ﻮ ﻣﺤﻤ ﺪ
اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب أﺑﻮ اﻟﻌﻨﺒﺮ
ﻗﺮاءة ﻣﻦ آﺘﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ رﺑﻴﻊ اﻷول ﺳﻨﺔ ﺛﻼث وﺕﺴﻌﻴﻦ و ﻗ ﺎل ﺡ ﺪﺛﻨﻲ ﻋﺒ ﺪوس ﺑ ﻦ ﻣﺎﻟ ﻚ- ﺑﺘﻨ ﻴﺲ- ﻗﺎل ﺡﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﺳ ﻠﻴﻤﺎن اﻟﻤﻨﻘ ﺮي-ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ
: أﺹﻮ ُل اﻟﺴﻨ ِﺔ ﻋﻨﺪﻥﺎ:اﻟﻌﻄﺎر ﻗﺎل ﺳﻤﻌﺖ أﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ أﺡﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺡﻨﺒﻞ )رﺡﻤﻪ اﷲ( ﻳﻘﻮل
.ﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ وﺳﻠﻢ واﻹﻗﺘﺪا ُء ﺑﻬِﻢ
ُ  اﻟﺘﻤﺴ-1
ُ ﷲ ﺹﻠﻰ ا
ِ ب رﺳﻮ ِل ا
ُ ن ﻋﻠﻴ ِﻪ أﺹﺤﺎ
َ ﻚ ﺑﻤﺎ آﺎ
. وآﻞ ﺑﺪﻋﺔ ﻓﻬﻲ ﺿﻼﻟﺔ،ك اﻟﺒﺪع
ُ  و َﺕ ْﺮ-2

Al-Iemaam Abiel-Qaasim Hibatallaah ibn Al-Hassan ibn Mansoer
At-Tabarie Al-Laalekaaï heeft gezegd5: ‘Alie bin Mohammed bin
‘Abdoellaah As-Soekkerie heeft gezegd dat ‘Othmaan bin Ahmed bin
’Abdoellaah bin Boeraid Ad-Daqieqie heeft gezegd dat Aboe Mohammed
Al-Hassan bin ‘Abdoel-Wahhaab Aboel-‘Anbar – lezende uit zijn boek in
de maand Rabie' Al-Owwal van het jaar 293NH.- heeft gezegd dat Aboe
Dj’afer Mohammed bin Sulaimaan Al-Moenqarie -in een plaatsje genaamd
Tinnies- heeft gezegd dat ‘Abdoes bin Maalik Al-‘Attaar heeft gezegd: ik
heb
Aboe
‘Abdillaah
Ahmed
ibn
Mohammed
ibn
Hanbal
(rahiemehoellaah) horen zeggen:
De fundamenten van de Soennah6 zijn bij ons:
1- Het volgen van de metgezellen van de Profeet (salallaahoe `alayhie was
sallem) en het vasthouden aan dat waar zij zich aan vasthielden.
2-Het laten van Al-Bid’ah, en elke bid’ah is een dwaling.

5 Zie “Sharh Oesoel ‘Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa’ah” door Iemaam Al-Laalekaaï (481H.). 6e
Druk, uitgeverij At-Taibah blz.175.
6 Het woord “Soennah” kan verschillende betekenissen hebben:
De Arabische taal: letterlijk; de begaane of geprezen weg of het pad.
Al-Hadieth: De uitspraken, handelingen en goedkeuringen van de Profeet (salallaahoe `alayhie was
sallem), en zijn uiterlijke en innerlijke schepping en eigenschappen.
Oesoel (Al-Fiqh): de Soennah is bij de oesoeliyien; één van de grondleggingen (naast de Qor`aan) voor
de fundamenten van de Islaamitische wetgeving, en argumentatiemateriaal voor de Islaam.
Al-Fiqh: de Soennah kan bij de Fiqh verschillende benamingen hebben o.a.: Al-Moestahab, AlMandoeb, At-Tattaww’o, An-Naafilah wat allemaal inhoudt; dat de uitvoering van deze daad beloning
vergaart, maar dat wanneer deze daad niet uitgevoerd wordt daar geen straf of berisping voor staat.
Zoals b.v. het gebruik maken van de “Miswaak” (houten tandenstok).
Al-‘Aqiedah: deze betekenis van het woord “Soennah” is de hier de bedoeling. As-Soennah betekent
hier namelijk; “de geloofsbelijding.” Iemaam Al-Berbehaarie (rahiemehoellaah) zegt over de Soennah:
‘Weet, dat de Islaam de Soennah inhoudt, en dat de Soennah de Islaam inhoudt. Zij kunnen niet van
elkaar onderscheiden worden!’
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. وﺕﺮك اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت واﻟﺠﻠﻮس ﻣﻊ أﺹﺤﺎب اﻷهﻮاء-3
. وﺕﺮك اﻟﻤﺮاء و اﻟﺠﺪال واﻟﺨﺼﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ-4
. واﻟﺴﻨﺔ ﻋﻨﺪﻥﺎ ﺁﺛﺎر رﺳﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-5
.واﻟﺴﻨﺔ ﺕﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن وهﻲ دﻻﺋﻞ اﻟﻘﺮﺁن-6
. وﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﻴﺎس-7
. وﻻ ﺕﻀﺮب ﻟﻬﺎ اﻷﻣﺜﺎل-8
. وﻻ ﺕﺪرك ﺑﺎﻟﻌﻘﻮل وﻻ اﻷهﻮاء إﻥﻤﺎ هﻮ اﻻﺕﺒﺎع وﺕﺮك اﻟﻬﻮى-9
: وﻟ ﻢ ﻳﻘﺒﻠﻬ ﺎ وﻳ ﺆﻣﻦ ﺑﻬ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻣ ﻦ أهﻠﻬ ﺎ، وﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻣ ﻦ ﺕ ﺮك ﻣﻨﻬ ﺎ ﺧﺼ ﻠﺔ-10
))  )) ﻟ ﻢ؟ (( وﻻ: ﻻ ﻳﻘ ﺎل، واﻹﻳﻤ ﺎن ﺑﻬ ﺎ، واﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﺑﺎﻷﺡﺎدﻳ ﺚ ﻓﻴ ﻪ،اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﻘﺪر ﺧﻴﺮﻩ وﺷﺮﻩ
.آﻴﻒ؟ (( إﻥﻤﺎ هﻮ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ واﻹﻳﻤﺎن ﺑﻬﺎ
 ﻓﻌﻠﻴ ﻪ اﻹﻳﻤ ﺎن ﺑ ﻪ، ﻓﻘ ﺪ آﻔ ﻲ ذﻟ ﻚ وأﺡﻜ ﻢ ﻟ ﻪ، وﻳﺒﻠﻐ ﻪ ﻋﻘﻠ ﻪ، وﻣ ﻦ ﻟ ﻢ ﻳﻌ ﺮف ﺕﻔﺴ ﻴﺮ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ-11
.واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟﻪ

3-Het laten van het redetwisten (over het geloof) en het ontwijken van het
zitten in gezelschap van het volk dat hun begeerten volgt (Ahloel-hawa).
4-Het laten van het woordentwisten, disputeren en redetwisten over het
geloof.
5- De Soennah is bij ons (samengesteld uit) de sporen (overleveringen)
van de Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem).
6-De Soennah is als een gids voor en uitleg van de Qor’aan.
7-Er kan aan de Soennah niets van buitenaf toegevoegd worden.7
8-Er mogen geen gelijkenissen tussen de Soennah en iets anders gemaakt
worden.
9- Niet door het gebruikmaking van hersen(capaciteit) noch door
begeerten (kan men de Soennah begrijpen). Voorwaar, (dit ligt hem in)
het volgen van de Soennah en het laten van (het volgen van) begeerten!
10- En het is van de verplichte Soennah, waarvan degene die hier iets van
weglaat en niet accepteert en niet ingelooft niet van haar mensen is:
'Om te geloven in de Voorbeschikking van het goede en het slechte (AlQadr).' Te vertrouwen op alle Hadieth die hierover gaan. Er mag geen
((Waarom?)) of ((Hoe?)) gezegd worden. Er moet op vertrouwd en in
geloofd worden!
11- Het is voldoende voor iemand die een overlevering voor ogen komt
maar de uitleg van deze overlevering niet kent om dit als regel te nemen;
erin te geloven en (zich) aan over te geven.

Dit is de Islaamitisch wettelijke betekenis en niet de letterlijke, de wettelijke betekenis is hier alleen
gebruikt om een goede interpretatie van de betekenis te geven.
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. وﻣﺎ آﺎن ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺪر، ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺼﺎدق اﻟﻤﺼﺪوق-12
 وإﻥﻤ ﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ، و إن ﻥﺒ ﺖ اﻷﺳ ﻤﺎع واﺳ ﺘﻮﺡﺶ ﻣﻨﻬ ﺎ اﻟﻤﺴ ﺘﻤﻊ، و ﻣﺜ ﻞ أﺡﺎدﻳ ﺚ اﻟﺮؤﻳ ﺔ آﻠﻬ ﺎ-13
. وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷﺡﺎدﻳﺚ اﻟﻤﺄﺛﻮرات ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎت. وأن ﻻ ﻳﺮد ﻣﻨﻬﺎ ﺡﺮﻓ ًﺎ واﺡﺪًا،اﻹﻳﻤﺎن ﺑﻬﺎ
 ﻓﺈن اﻟﻜﻼم ﻓﻲ اﻟﻘﺪر واﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﻘﺮان وﻏﻴﺮهﺎ، وﻻ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﺠﺪال، وﻻ ﻳﻨﺎﻇﺮﻩ، ﻻ ﻳﺨﺎﺹﻢ أﺡﺪًا-14
 ﻣ ﻦ أه ﻞ اﻟﺴ ﻨﺔ ﺡﺘ ﻰ-وإن أﺹﺎب ﺑﻜﻼﻣ ﻪ اﻟﺴ ﻨﺔ-  ﻻ ﻳﻜﻮن ﺹﺎﺡﺒﻪ،ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻦ ﻣﻜﺮوﻩ وﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ
.وﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻷﺛﺎر
،ﻳﺪع اﻟﺠﺪال وﻳﺴﻠﻢ
 ﻓ ﺈن آ ﻼم اﷲ ﻟ ﻴﺲ، ﻟ ﻴﺲ ﺑﻤﺨﻠ ﻮق: وﻻ ﺕﻀ ﻌﻒ أن ﺕﻘ ﻮل، واﻟﻘﺮﺁن آﻼم اﷲ وﻟﻴﺲ ﺑﻤﺨﻠ ﻮق-15
 وﻣ ﻦ ﻗ ﺎل ﺑ ﺎﻟﻠﻔﻆ، وإﻳ ﺎك وﻣﻨ ﺎﻇﺮة ﻣ ﻦ أﺡ ﺪث ﻓﻴ ﻪ،وﻟ ﻴﺲ ﻣﻨ ﻪ ﺷ ﻲء ﻣﺨﻠ ﻮق
،ﺑﺒ ﺎﺋﻦ ﻣﻨ ﻪ
 ﻓﻬ ﻮ،((  وإﻥﻤ ﺎ ه ﻮ آ ﻼم اﷲ، ﻣﺨﻠﻮق أو ﻟ ﻴﺲ ﺑﻤﺨﻠ ﻮق، )) ﻻ أدري: وﻣﻦ وﻗﻒ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﺎل،وﻏﻴﺮﻩ
.  وإﻥﻤﺎ هﻮ آﻼم اﷲ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺨﻠﻮق.(()) هﻮ ﻣﺨﻠﻮق:  ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻗﺎل،ﺹﺎﺡﺐ ﺑﺪﻋﺔ

12- Zoals de hadieth van: De waarheidsgetrouwe, degene die geloofd
wordt (as-Saadiq al-Masdoeq), en andere overleveringen die net zoals deze
overlevering over al-Qadr gaan.
13- Net zoals alle hadieth die over Ar-Ro`jaa8 gaan, ook al klinkt het
(misschien) vreemd in de oren en voelt de luisteraar er een aversie tegen,
het is niet toegestaan om hier zelfs maar één letter van te weigeren.
Voorwaar, hij moet in deze (overleveringen) geloven en in (alle) andere
overleveringen die door de betrouwbaren zijn overleverd.
14- Redetwist met niemand. Disputeer niet met hem en leer niet te
strijden met woorden, want het spreken over Al-Qadr, Ar-Ro’jaa en de
Qor`aan en andere zaken van de geloofsbelijdenis is verboden gesteld. De
redetwister over deze zaken is niet van Ahl As-Soennah -zelfs wanneer hij
met zijn woorden de Soennah beaamd- totdat hij zich overgeeft aan deze
overleveringen en het redetwisten (over deze zaken) laat.
15- En de Qor`aan is Allaah’s Woord en niet geschapen. En verzwak niet,
door (niet) te zeggen 'niet geschapen'. Want, Allaahs Woord is van Hem en
(Zijn Woord) is niet van Hem gescheiden en niets van Allaah ('s Woord) is
geschapen. Wees dus gewaarschuwd, om met degenen die bij deze
innovatie betrokken zijn te redetwisten! Of te redetwisten met wie
zegt:“Mijn uitspraak van de Qor`aan is geschapen.”
Of
te
redetwisten met diegene die onduidelijk is en zegt: “Voorwaar, de
Qor`aan is het woord van Allaah, maar ik weet niet of de Qor`aan
geschapen is of niet”

8 De bedoeling is de overtuiging van het kijken naar het gezicht van Allaah Ta'ala op de Dag der
Opstanding.
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 واﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﺮؤﻳﺔ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ آﻤﺎ روي ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ اﻷﺡﺎدﻳﺚ-16
. اﻟﺼﺤﺎح
 ﻓﺈﻥﻪ ﻣ ﺄﺛﻮر ﻋ ﻦ رﺳ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ و ﺳ ﻠﻢ، وأن اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺪ رأى رﺑﻪ-17
 ورواﻩ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑ ﻦ أﺑ ﺎن ﻋ ﻦ ﻋﻜﺮﻣ ﺔ ﻋ ﻦ اﺑ ﻦ، رواﻩ ﻗﺘ ﺎدة ﻋ ﻦ ﻋﻜﺮﻣ ﺔ ﻋ ﻦ اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس.ﺹ ﺤﻴﺢ
، واﻟﺤ ﺪﻳﺚ ﻋﻨ ﺪﻥﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻇ ﺎهﺮﻩ. ورواﻩ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ زﻳﺪ ﻋﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﻬﺮان ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒ ﺎس،ﻋﺒﺎس
 وﻟﻜ ﻦ ﻥ ﺆﻣﻦ ﺑ ﻪ آﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﻋﻠ ﻰ، و اﻟﻜ ﻼم ﻓﻴ ﻪ ﺑﺪﻋ ﺔ،آﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﻋ ﻦ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ و ﺳ ﻠﻢ
. وﻻ ﻥﻨﺎﻇﺮ ﻓﻴﻪ أﺡﺪًا،ﻇﺎهﺮﻩ
 وﺕ ﻮزن.((  ))ﻳ ﻮزن اﻟﻌﺒ ﺪ ﻳ ﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻼ ﻳ ﺰن ﺟﻨ ﺎح ﺑﻌﻮﺿ ﺔ: واﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﻤﻴﺰان آﻤﺎ ﺟﺎء-18
 واﻹﻋ ﺮاض ﻋ ﻦ ﻣ ﻦ رد ذﻟ ﻚ وﺕ ﺮك، واﻹﻳﻤ ﺎن ﺑ ﻪ واﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﺑ ﻪ.أﻋﻤﺎل اﻟﻌﺒﺎد آﻤﺎ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ اﻷﺛ ﺮ
.ﻣﺠﺎدﻟﺘﻪ

Net zoals degene die zegt dat de Qor`aan geschapen is, is de getuiger van
de voorgaande twee uitspraken ook één van de mensen van innovatie’s
(Ahloel-bid’ah). De Qor`aan is het Woord van Allaah en is niet geschapen!
16- Te geloven dat Allaah Ta`ala op de dag der Opstanding met het blote
oog gezien zal worden. Zoals dat is overgeleverd (door de metgezellen) in
de authentieke overleveringen van de Profeet (salallaahoe `alayhie was
sallem).
17- En (te geloven) dat de Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) zijn
Heer heeft gezien.9 En dat dit (authentiek) overgeleverd is over de Profeet
(salallaahoe `alayhie was sallem). Door Qataadah via `Ikrimah op gezag
van ibn 'Abbaas (radiAllaahoe 'anhoema). En het is overgeleverd door AlHakam ibn Abaan via `Ikrimah op gezag van ibn 'Abbaas. En zo is het
overgeleverd door 'Alie ibn Zeed via Joesoef ibn Mahraan op gezag van ibn
'Abbaas. En bij ons is (het begrip van) de hadieth (aan de hand van) het
klaarblijkende hiervan. Precies zoals het is overleverd over de Profeet
(salallaahoe `alayhie was sallem) (en zoals het er staat). Hier echter over
te disputeren is een bid'ah. Maar, wij geloven hier in zoals het er staat en
redetwisten met niemand hierover.
18- Te geloven dat er op de Dag des Oordeels een weegschaal zal zijn.10
zoals in de overlevering: “Op de Dag des Oordeels zal de dienaar
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De zaak betreffende of de profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) zijn Heer wel of niet (met het blote
oog) heeft gezien is één van de zaken waarover er sinds de eerste drie eeuwen een geschil is opgetreden.
Het is daarom belangrijk dat u naar wat uitgebreidere boeken over 'Aqiedah gaat om dit onderwerp op
de juiste manier te bevatten, of op één van de selefie-sites hier meer informatie over zoekt.
10
Voor het wegen van de daden van de dienaren.
8

gewogen worden, en zal dan niet eens zo zwaar als de vleugel van
een mug wegen.”11

 واﻹﻳﻤ ﺎن ﺑ ﻪ، وأن اﷲ ﺕﺒ ﺎرك وﺕﻌ ﺎﻟﻰ ﻳﻜﻠ ﻢ اﻟﻌﺒ ﺎد ﻳ ﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣ ﺔ ﻟ ﻴﺲ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ وﺑﻴﻨ ﻪ ﺕﺮﺟﻤ ﺎن-19
.واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﻪ
، وأن ﻟﺮﺳﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺡﻮﺿ ًﺎ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺕﺮد ﻋﻠﻴﻪ أﻣﺘﻪ، واﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﺤﻮض-20
 ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﺹ ﺤﺖ ﺑ ﻪ اﻷﺧﺒ ﺎر ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ، ﺁﻥﻴﺘ ﻪ آﻌ ﺪد ﻥﺠ ﻮم اﻟﺴ ﻤﺎء،ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺜﻞ ﻃﻮﻟﻪ ﻣﺴﻴﺮة ﺷ ﻬﺮ
.وﺟﻪ
 وﻣ ﻦ، وأن هﺬﻩ اﻷﻣﺔ ﺕﻔ ﺘﻦ ﻓ ﻲ ﻗﺒﻮره ﺎ وﺕﺴ ﺄل ﻋ ﻦ اﻹﻳﻤ ﺎن واﻹﺳ ﻼم. واﻹﻳﻤﺎن ﺑﻌﺬاب اﻟﻘﺒﺮ-21
 واﻹﻳﻤ ﺎن ﺑ ﻪ،رﺑ ﻪ؟ وﻣ ﻦ ﻥﺒﻴ ﻪ؟ و ﻳﺄﺕﻴ ﻪ ﻣﻨﻜ ﺮ وﻥﻜﻴ ﺮ آﻴ ﻒ ﺷ ﺎء اﷲ ﻋ ﺰ وﺟ ﻞ وآﻴ ﻒ أراد
.واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﻪ
 وﺑﻘ ﻮم ﻳﺨﺮﺟ ﻮن ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺎر ﺑﻌ ﺪ ﻣ ﺎ اﺡﺘﺮﻗ ﻮا، واﻹﻳﻤ ﺎن ﺑﺸ ﻔﺎﻋﺔ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ-22
. آﻴ ﻒ ﺷ ﺎء اﷲ وآﻤ ﺎ ﺷ ﺎء-آﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻷﺛﺮ-  ﻓﻴﺆﻣﺮ ﺑﻬﻢ إﻟﻰ ﻥﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﺠﻨﺔ،وﺹﺎروا ﻓﺤﻤ ًﺎ
.إﻥﻤﺎ هﻮ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﻪ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﻪ

De daden van de dienaren zullen gewogen worden, zoals dat overgeleverd
is in al-Ather. Geloof hierin en vertrouw hierop. Ontwijk degene die dit
weigert en redetwist niet met hem!
19- Te geloven in, en te vertrouwen op dat Allaah Tabaraka wa Ta`ala op
de Dag der Opstanding de dienaren allen persoonlijk en zonder
tussenpersoon zal aanspreken.
20- Te geloven in de Bron. En dat de Profeet (salallaahoe `alayhie was
sallem) op de Dag des Oordeels een bron zal bezitten waar zijn natie langs
zal gaan. De lengte en breedte van deze bron zijn aan elkaar gelijk, beide
hebben een afmeting van een maand reizen. De aantal schenkkannen van
deze bron, zoals dat in verschillende authentieke informatie staat: zijn
zoveel als de sterren aan de hemel.
21- Te geloven dat er een straf in het graf zal plaatsvinden (voor de
ongelovigen en boosdoeners). En dat (de mensen van) deze natie beproefd
zullen worden in hun graven. Zij zullen gevraagd worden over: al-Iemaan,
al-Islaam en wie hun Heer is en wie hun Profeet is! En te geloven in en te
vertrouwen op dat Allaah Tabaraka wa Ta`ala (de twee engelen)
“Moenkar” en “Nakier” naar hun graven zal laten komen zoals en hoe Hij
dat wil.
11 Deze overlevering is hoogstwaarschijnlijk niet aanwezig met deze tekst. Hetgeen aanwezig is is deze
uitspraak van de profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) in de twee authentieke boeken: “Voorwaar,
op de Dag des Oordeels wordt er een geweldig dikke man gebracht, hij zal bij Allaah nog
niet eens het gewicht van een mug bezitten!” Overgeleverd door Boechaarie nr. 4729 en Moslim
nr. 2785. Zie Sharh Oesoel ‘Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa’ah door Imaam Al-Laalekaaï (481NH).
6e Druk, uitgeverij At-Taibah blz.178.
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22- Te geloven in de bemiddeling (ash-Shafaa'ah) van de Profeet
(salallaahoe `alayhie was sallem). En dat er een groep (mensen) uit het
vuur gehaald zal worden, nadat zij gebrand hebben in het Hellevuur, en
(zoals) houtskool zullen zijn geworden. (Zij zullen het Paradijs binnen
gaan) nadat zij in een rivier bij de deur van het Paradijs (gewassen zijn),

، واﻷﺡﺎدﻳ ﺚ اﻟﺘ ﻲ ﺟ ﺎءت ﻓﻴ ﻪ، ﻣﻜﺘ ﻮب ﺑ ﻴﻦ ﻋﻴﻨﻴ ﻪ آ ﺎﻓﺮ، واﻹﻳﻤﺎن أن اﻟﻤﺴ ﻴﺢ اﻟ ﺪﺟﺎل ﺧ ﺎرج-23
.واﻹﻳﻤﺎن ﺑﺄن ذﻟﻚ آﺎﺋﻦ
. وأن ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻳﻨﺰل ﻓﻴﻘﺘﻠﻪ ﺑﺒﺎب ﻟﺪ-24
 )) أآﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺆﻣﻨﻴﻦ إﻳﻤﺎﻥ ًﺎ أﺡﺴ ﻨﻬﻢ: واﻹﻳﻤﺎن ﻗﻮل وﻋﻤ ﻞ ﻳﺰﻳ ﺪ وﻳ ﻨﻘﺺ؛ آﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﺨﺒ ﺮ-25
.((ﺧﻠﻘ ًﺎ
 ﻣ ﻦ ﺕﺮآﻬ ﺎ ﻓﻬ ﻮ، وﻟﻴﺲ ﻣ ﻦ اﻷﻋﻤ ﺎل ﺷ ﻲء ﺕﺮآ ﻪ آﻔ ﺮ إﻻ اﻟﺼ ﻼة. وﻣﻦ ﺕﺮك اﻟﺼﻼة ﻓﻘﺪ آﻔﺮ-26
.وﻗﺪ أﺡﻞ اﷲ ﻗﺘﻠﻪ
،آﺎﻓﺮ

zoals dat overleverd is in al-Ather. Dit zal gebeuren aan de hand van dat
wat Allaah wil en hoe Hij dat wil. Het is aan ons, om daarin te geloven en
erop te vertrouwen dat het werkelijkheid is.
23- Te geloven in alle hadieth die duidelijk maken dat de Messias
Ad-Dadjal zich zal manifesteren. Er zal tussen zijn ogen (het woord) Kafir
(atheïst) geschreven staan. Wij moeten geloven dat dit zal gebeuren.
24- En (te geloven) dat `Iesaa ibn Marjam (‘Alayhie Sallem, vanuit de
hemel) naar beneden zal dalen (op de witte minaret van de moskee van
Damascus in Syrië) en dat hij de messias Ad-Dadjal bij de ingang van loed
(Syrië) zal doden.
25- (Te geloven dat) Iemaan (geloof) bestaat uit: 'uitspraak' en 'handeling'
en dat het vermeerdert en en vermindert.12 Zoals dat in de overlevering
staat: “De gelovige met het volmaaktste geloof is degene met de
beste manieren.”13
26- Wie de Salaah laat (en niet onderhoud) is een Kaafir. Niets van de
(uiterlijke) handelingen (van aanbidding) maken iemand kaafir, als die
gelaten worden, behalve het gebed! Wie het gebed laat is een ongelovige.
En Allaah heeft zijn terechtstelling (doodstraf) toegestaan.14
12 Voetnoot vertaler: D.w.z. 'de uitspraak' van het hart en de tong en 'handeling' van het hart, de
tong en de ledematen. (zie al-'Aqiedah al-Waasitieyyah van Shaych al-Islaam ibn Temiyyah) Het
vermeerdert door het doen van goede, oprechte en vrome daden en het vermindert door het doen van
zonden en slechtheden. Moge Allaah onze Iemaan laten stijgen en stijgend houden! Amien!
13
Overgeleverd door Aboe Dawoed nr. 4682, at-Tirmidhie die hem authentiek heeft verklaard nr. 2612,
Ahmed 2/250 zoals op blz. 179 van het eerste deel van Sharh Oesoel 'Itiqaad Ahloes-Soennah…
14
Voetnoot vertaler: Deze terechtstelling mag natuurlijk alleen voltooid worden door de wettelijke
Islaamitische regeringsleider, wanneer het bewijs geleverd is, en aan de hand van de voorwaarden die
bekend zijn bij de geleerden en de studenten van de kennis.
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 ﻥﻘﺪم، ﺛﻢ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن، ﺛﻢ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب، وﺧﻴﺮ هﺬﻩ اﻷﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﻥﺒﻴﻬﺎ ؛ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ-27
. ﻟﻢ ﻳﺨﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ذﻟﻚ،هﺆﻻء اﻟﺜﻼﺛﺔ آﻤﺎ ﻗﺪﻣﻬﻢ أﺹﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
 وﻋﺒ ﺪ، واﻟﺰﺑﻴﺮ، وﻃﻠﺤﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ: ﺛﻢ ﺑﻌﺪ هﺆﻻء اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺹﺤﺎب اﻟﺸﻮرى اﻟﺨﻤﺴﺔ-28
: وﻥﺬهﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺡﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤ ﺮ. وآﻠﻬﻢ إﻣﺎم، آﻠﻬﻢ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ، وﺳﻌﺪ،اﻟﺮﺡﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف
 ﺛ ﻢ، ﺛ ﻢ ﻋﻤ ﺮ، أﺑ ﻮ ﺑﻜ ﺮ:)) آﻨ ﺎ ﻥﻌ ﺪ ورﺳ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ ﺡ ﻲ وأﺹ ﺤﺎﺑﻪ ﻣﺘ ﻮاﻓﺮون
.(( ﺛﻢ ﻥﺴﻜﺖ،ﻋﺜﻤﺎن
 أهﻞ ﺑﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﻬ ﺎﺟﺮﻳﻦ ﺛ ﻢ أه ﻞ ﺑ ﺪر ﻣ ﻦ اﻷﻥﺼ ﺎر ﻣ ﻦ أﺹ ﺤﺎب: ﺛﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ أﺹﺤﺎب اﻟﺸﻮرى-29
.رﺳﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﻟﻬﺠﺮة و اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو ًﻻ ﻓﺄو ًﻻ

27- De beste (mensen) van deze natie, na haar Profeet zijn: Aboe Bakr
As-Sadieq en daarna ‘Omar ibn al-Chattaab en daarna ‘Othmaan ibn
A`faan. Niemand van de metgezellen van de Profeet (salallaahoe `alayhie
was sallem) verschilden van mening, over het vóóropstellen van deze drie.
Daarom stellen ook wij hen vóór, op de rest van de metgezellen.
28-Na deze drie (zijn de beste van deze natie) de vijf consulthouders: 'Ali
ibn Abie Taalib, Talha, Az-Zubair, 'Abdoer-Rahmaan ibn 'Auwf en S'ad
(radiallaahoe 'anhoem). Zij allen zijn iemaam, en allen zijn geschikt voor
het leiderschap. (Om dit te onderbouwen) gaan we naar de hadieth van ibn
'Omar: “Toen de Boodschapper van Allaah nog leefde en zijn
metgezellen talrijk aanwezig waren. Achten wij: Aboe Bakr (als
eerste) dan 'Omar, dan 'Othmaan en daarna zwegen wij.”15
29-Na de consulthouders (zijn de beste van deze natie) de metgezellen van
de Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) die moehaadjir (emigranten
vanuit Mekkah) waren en de veldslag van Badr hebben meegemaakt, en
daarna de Ansaar die Badr hebben aanschouwd. Zij allen zijn trapsgewijs
(de besten van deze natie) aan de hand van hun emigratie en voorloping in
de Islaam.

Overgeleverd door al-Boechaarie nr. 3600, 3697 en Aboe Dawoed nr: 4627, 4628 en at-Tirmidhie
nr. 3707 zoals op blz. 179 van het eerste deel van Sharh Oesoel 'Itiqaad Ahloes-Soennah…
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. اﻟﻘﺮن اﻟﺬي ﺑﻌ ﺚ ﻓ ﻴﻬﻢ: ﺛﻢ أﻓﻀﻞ اﻟﻨﺎس ﺑﻌﺪ هﺆﻻء أﺹﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-30
 ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺪر،آﻞ ﻣﻦ ﺹﺤﺒﻪ ﺳﻨﺔ أو ﺷﻬﺮًا أو ﻳﻮﻣ ًﺎ أو ﺳﺎﻋ ًﺔ أو رﺁﻩ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ أﺹﺤﺎﺑﻪ
 ﻓﺄدﻥ ﺎهﻢ ﺹ ﺤﺒﺔ ه ﻮ أﻓﻀ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮن.ﻣﺎ ﺹﺤﺒﻪ وآﺎﻥﺖ ﺳﺎﺑﻘﺘﻪ ﻣﻌﻪ وﺳﻤﻊ ﻣﻨﻪ وﻥﻈ ﺮ إﻟﻴ ﻪ ﻥﻈ ﺮة
 وﻟﻮ ﻟﻘﻮا اﷲ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤ ﺎل؛ آ ﺎن ه ﺆﻻء اﻟ ﺬﻳﻦ ﺹ ﺤﺒﻮا اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ و،اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺮوﻩ
 ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺎﺑﻌﻴﻦ وﻟ ﻮ-ﻟﺼ ﺤﺒﺘﻪ- وﻣﻦ رﺁﻩ ﺑﻌﻴﻨﻪ وﺁﻣﻦ ﺑﻪ وﻟ ﻮ ﺳ ﺎﻋﺔ أﻓﻀ ﻞ،ﺳﻠﻢ ورأوﻩ وﺳﻤﻌﻮا ﻣﻨﻪ
.ﻋﻤﻠﻮا آﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮ
 ﻓ ﺎﺟﺘﻤﻊ اﻟﻨ ﺎس، وﻣ ﻦ وﻟ ﻲ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ، واﻟﺴﻤﻊ واﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﻸﺋﻤﺔ وأﻣﻴﺮ اﻟﻤ ﺆﻣﻨﻴﻦ اﻟﺒ ﺮ واﻟﻔ ﺎﺟﺮ-31
. وﻣﻦ ﻏﻠﺒﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﺡﺘﻰ ﺹﺎر ﺧﻠﻴﻔﺔ وﺳﻤﻲ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ،ﻋﻠﻴﻪ ورﺿﻮا ﺑﻪ
.  ﻻ ﻳﺘﺮك-اﻟﺒﺮ و اﻟﻔﺎﺟﺮ- ض ﻣﻊ اﻷﻣﺮاء إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
ٍ  واﻟﻐﺰو ﻣﺎ-32

30-De metgezellen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie
was sallem) zijn de beste mensen, éénieder die de Profeet een jaar, een
maand, een dag, een uur of een oogblik heeft vergezeld is van Zijn
metgezellen. De graad van zijn “metgezelschap” wordt bepaald aan de
hand van de periode die hij naar Hem geluisterd of gekeken heeft, of aan
de hand van de tijdsduur die hij met de Profeet (salallaahoe `alayhie was
sallem) heeft doorgebracht. Degene wiens “metgezelschap” het kortst was,
is beter dan wie Hem (salallaahoe `alayhie was sallem) niet gezien heeft,
zelfs al zouden degene die Hem niet gezien hebben van de Tabi`ieen (ect.)
met “alle (vrome) werken” aankomen, zij zullen nooit beter zijn dan
degenen die naar de Boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem)
geluisterd hebben en Hem gezien hebben en in hem geloofd hebben. Ook al
was hun “metgezelschap” maar (voor een korte tijdsduur of) een ogenblik.
Het metgezelschap overtreft al hun werken!
31-We moeten luisteren en gehoorzaam zijn, aan de Amier Al-Moeminien
en elke leider. Eénieder van hen, of hij nou vroom is of een zondaar is,
(moet gehoorzaamd worden) als hij “het recht” in handen heeft gekregen.
Zelfs wanneer de macht in zijn handen is gekomen via het plegen van een
coup. Wanneer hij de leider wordt en de benaming krijgt van Amier
Al-Moeminien16 of gekozen wordt door de mensen (geleerden) en hun
welbehagen verkrijgt (moet er naar hem geluisterd worden en moet hij
gehoorzaamd worden).
32- Het (gehoorzamen) aan de vrome en zondige leiders wanneer zij
oproepen tot het voeren van een oorlog is verplicht tot aan de Dag der
Opstanding, dit wordt niet gelaten!
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Of de benaming van staatshoofd of bevelhebber krijgt.
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 وﻻ، ﻟ ﻴﺲ ﻷﺡ ٍﺪ أن ﻳﻄﻌ ﻦ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ،ض
ٍ  وإﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﺤ ﺪود إﻟ ﻰ اﻷﺋﻤ ﺔ ﻣ ﺎ، و اﻟﻘﺴ ﻤﺔ اﻟﻔ ﻲء-33
.ﻳﻨﺎزﻋﻬﻢ
. ﻣﻦ دﻓﻌﻬﺎ إﻟﻴﻬﻢ أﺟﺰأت ﻋﻨﻪ ﺑﺮًا آﺎن أو ﻓﺎﺟﺮًا، ودﻓﻊ اﻟﺼﺎدﻗﺎت إﻟﻴﻬﻢ ﺟﺎﺋﺰة ﻥﺎﻓﺬة-34
 ﻣ ﻦ أﻋﺎدهﻤ ﺎ ﻓﻬ ﻮ، ﺕﺎﻣ ﺔ رآﻌﺘ ﻴﻦ،( وﺧﻠ ﻒ ﻣ ﻦ وﻻﻩ ﺟ ﺎﺋﺰة )ﺑﺎﻗﻴ ﺔ، واﻟﺼ ﻼة اﻟﺠﻤﻌ ﺔ ﺧﻠﻔ ﻪ-35
 إذا ﻟ ﻢ ﻳ ﺮ اﻟﺼ ﻼة ﺧﻠ ﻒ، ﻟ ﻴﺲ ﻟ ﻪ ﻣ ﻦ ﻓﻀ ﻞ اﻟﺠﻤﻌ ﺔ ﺷ ﻲء، ﻣﺨ ﺎﻟﻒ ﻟﻠﺴ ﻨﺔ، ﺕﺎرك ﻟﻶﺛ ﺎر،ﻣﺒﺘﺪع
 ﻻ ﺕﻜ ﻦ ﻓ ﻲ، ﻓﺎﻟﺴﻨﺔ أن ﺕﺼﻠﻲ ﻣﻌﻬﻢ رآﻌﺘﻴﻦ وﺕ ﺪﻳﻦ ﺑﺄﻥﻬ ﺎ ﺕﺎﻣ ﺔ، ﺑﺮهﻢ وﻓﺎﺟﺮهﻢ-ﻣﻦ آﺎﻥﻮا- اﻷﺋﻤﺔ
.ﺹﺪرك ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺷﻚ
 وﻣﻦ ﺧﺮج ﻋﻠﻰ إﻣﺎم ﻣﻦ أﺋﻤﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻗ ﺪ آ ﺎن اﻟﻨ ﺎس اﺟﺘﻤﻌ ﻮا ﻋﻠﻴ ﻪ وأﻗ ﺮوا ﻟ ﻪ ﺑﺎﻟﺨﻼﻓ ﺔ-36
 وﺧ ﺎﻟﻒ اﻵﺛ ﺎر ﻋ ﻦ رﺳ ﻮل،ﺑﺄي وﺟﻪ آﺎن ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ أو ﺑﺎﻟﻐﻠﺒﺔ ﻓﻘﺪ ﺷﻖ هﺬا اﻟﺨﺎرج ﻋﺼﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
. ﻓﺈن ﻣﺎت اﻟﺨﺎرج ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎت ﻣﻴﺘﺔ ﺟﺎهﻠﻴﺔ،اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ

33- Het verdelen van de oorlogsbuit en het uitvoeren van de Islaamitische
wetten is (uitsluitend) toegeschreven aan de leiders. Het is dan ook aan
niemand om hen (dit recht) te ontnemen of hen (op wat voor manier dan
ook) te schandaliseren.
34- Het geven van de sadaqaat17 aan de vrome of zondige (leiders) volstaat
en is toegestaan. Wie de sadaqaat aan hen geeft, heeft zijn plicht vervult.
35- Het is toegestaan het vrijdagmiddag gebed achter hem (de leider) of
zijn plaatsvervanger te bidden. Twee volledige rakaat. Wie deze twee
rakaat herhaalt (nadat de mensen met de iemaam gebeden hebben) laat
de (authentieke) overleveringen links liggen en is een moebtedie`
(innoveerder) en tegenstrijdig aan de Soennah. Wanneer hij de salaah
achter de leiders onvoldoende acht zal hij niets van de waarde van het
vrijdagmiddaggebed krijgen. Wie deze leiders dan ook zijn: vromen of
zondaars. Het geloven dat het bidden van twee rakaat achter hen
voldoende is, is de Soennah. Laat daar geen enige twijfel in je hart van
overblijven!
36- Als de mensen het eens zijn geworden over hun leider en zijn
leiderschap hebben erkent. Hoe hij dan ook leider geworden is: via
welbehagen en verkiezing, of via het plegen van een coup. Wie onder het
leiderschap van één van de leiders van de moslims uitstapt is in
tegenstrijd met de (authentieke) overleveringen van de Profeet ρ en breekt
zo de eenheid van de moslims. Wanneer deze opstandige dan in staat van
muiterij (en ongehoorzaamheid aan zijn leider) overlijdt gaat hij als
zondaar dood.

17

Of dit nou de bekende Zakaat is of de vrijwillige aalmoezen.
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 ﻓﻤ ﻦ ﻓﻌ ﻞ ذﻟ ﻚ ﻓﻬ ﻮ ﻣﺒﺘ ﺪع ﻋﻠ ﻰ، وﻻ ﻳﺤﻞ ﻗﺘﺎل اﻟﺴﻠﻄﺎن و ﻻ اﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻴ ﻪ ﻷﺡ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺎس-37
.واﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻨﺔ
 ﻓﻠﻪ أن ﻳﻘﺎﺕﻞ ﻋ ﻦ ﻥﻔﺴ ﻪ، وﻗﺘﺎل اﻟﻠﺼﻮص واﻟﺨﻮارج ﺟﺎﺋﺰ إذا ﻋﺮﺿﻮا ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﻥﻔﺴﻪ وﻣﺎﻟﻪ-38
، وﻻ ﻳﺘﺒﻊ ﺁﺛﺎرهﻢ، وﻟﻴﺲ ﻟﻪ إذا ﻓﺎرﻗﻮﻩ أو ﺕﺮآﻮﻩ أن ﻳﻄﻠﺒﻬﻢ. وﻳﺪﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻴﻪ،وﻣﺎﻟﻪ
 وﻳﻨ ﻮي ﺑﺠﻬ ﺪﻩ، إﻥﻤﺎ ﻟﻪ أن ﻳﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﻥﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻣ ﻪ ذﻟ ﻚ،ﻟﻴﺲ ﻷﺡﺪ إﻻ ﻟﻺﻣﺎم أو وﻻة اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
 ﻓ ﺈن أﺕ ﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ )ﻣ ﺎت ﻋﻠ ﻰ ﻳﺪﻳ ﻪ( ﻓ ﻲ دﻓﻌ ﻪ ﻋ ﻦ ﻥﻔﺴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﺮآ ﺔ ﻓﺄﺑﻌ ﺪ اﷲ،أن ﻻ ﻳﻘﺘ ﻞ أﺡ ﺪًا
 آﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ، وإن ﻗﺘﻞ هﺬا ﻓﻲ ﺕﻠﻚ اﻟﺤﺎل وهﻮ ﻳﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﻥﻔﺴﻪ وﻣﺎﻟﻪ رﺟﻮت ﻟﻪ اﻟﺸ ﻬﺎدة،اﻟﻤﻘﺘﻮل
 وﻻ ﻳﺠﻴ ﺰ ﻋﻠﻴ ﻪ إن، وﻟ ﻢ ﻳ ﺆﻣﺮ ﺑﻘﺘﻠ ﻪ وﻻ اﺕﺒﺎﻋ ﻪ. وﺟﻤﻴﻊ اﻵﺛﺎر ﻓﻲ هﺬا إﻥﻤ ﺎ أﻣ ﺮ ﺑﻘﺘﺎﻟ ﻪ.اﻷﺡﺎدﻳﺚ
 وﻟﻜ ﻦ ﻳﺮﻓ ﻊ أﻣ ﺮﻩ، وﻻ ﻳﻘ ﻴﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺤ ﺪ، وإن أﺧﺬﻩ أﺳﻴﺮًا ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ أن ﻳﻘﺘﻠ ﻪ.ﺹﺮع أو آﺎن ﺟﺮﻳﺤ ًﺎ
.إﻟﻰ ﻣﻦ وﻻﻩ اﷲ ﻓﻴﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ

37- Het is niet toegestaan de bevelhebber te bestrijden. Nog is het voor wie
dan ook toegestaan tegen hem te muiten (Al-choeroedj). Wie dat wel doet,
leeft niet volgens de Soennah en de juiste weg. Maar hij is een moebtedie`
(innoveerder).
38- Het is toegestaan voor een persoon zichzelf te verdedigen als hij
bedreigt wordt door rovers of (een groep) chawaaridj, en voor zijn geld of
zijn leven (of familie) vreest. Hij moet dan proberen om met al zijn kracht
zichzelf te verdedigen. Wanneer hij (dan) met rustgelaten wordt is het niet
aan hem om de rovers te volgen of te zoeken. Dit is alleen toegestaan voor
de leider of één van zijn plaatsvervangers (zoals, justitie, leger enz.). Het is
hem alleen toegestaan zichzelf gedurende het misdrijf te verdedigen. Hij
moet zichzelf wel voornemen niemand te willen doden. Wanneer hij in een
situatie van zelfverdediging, dan toch een moord pleegt, zal hij daar niet
voor vergolden worden. Wanneer hij in staat van verdediging van zijn geld
en leven (en familie) vermoord wordt hoop ik voor hem dat hij shehied
(martelaar) zal zijn, zoals dat opgemaakt kan worden uit de
overleveringen. Want voorwaar, er wordt in al deze overleveringen
opdracht gegeven tot zelfverdediging. Er wordt echter geen opdracht
gegeven tot moorden of het achterna volgen (van de rovers).
Het is ook niet toegestaan, om (de rover) als hij hem neergeslagen heeft of
verwond heeft, af te maken of achterna te volgen totdat hij hem gepakt
heeft. Wat hij wel moet doen is: hem (of hen) aangeven bij degenen die
Allaah als bevelhebbers over hen heeft aangesteld, het is niet zijn plicht
om als hij ze gevangen heeft genomen, hen te vermoorden of het recht in
eigen hand te nemen. Nee, de leider is degene die hen (de criminelen) zal
straffen.
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، وﻥﺨﺎف ﻋﻠﻴ ﻪ، ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ،  ﻥﺮﺟﻮ، وﻻ ﻥﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ أﺡﺪ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﻳﻌﻤﻠﻪ ﺑﺠﻨﺔ وﻻ ﻥﺎر-39
. وﻥﺮﺟﻮ ﻟﻪ رﺡﻤﺔ اﷲ،وﻥﺨﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻲء اﻟﻤﺬﻥﺐ
، ﻓ ﺈن اﷲ ﻋ ﺰ وﺟ ﻞ ﻳﺘ ﻮب ﻋﻠﻴ ﻪ-ﺕﺎﺋﺒ ًﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺼ ﺮ ﻋﻠﻴ ﻪ-  وﻣﻦ ﻟﻘﻲ اﷲ ﺑﺬﻥﺐ ﻳﺠﺐ ﻟﻪ ﺑﻪ اﻟﻨﺎر-40
.وﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﻋﺒﺎدﻩ وﻳﻌﻔﻮ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺌﺎت
 آﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮ ﻋ ﻦ رﺳ ﻮل، وﻣﻦ ﻟﻘﻴﻪ وﻗﺪ أﻗﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺡﺪ ذﻟﻚ اﻟﺬﻥﺐ ﻓﻲ اﻟﺪﻥﻴﺎ ﻓﻬﻮ آﻔﺎرﺕﻪ-41
.اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
 وﻣﻦ ﻟﻘﻴﻪ ﻣﺼﺮًا ﻏﻴﺮ ﺕﺎﺋﺐ ﻣﻦ اﻟﺬﻥﻮب اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮﺟﺐ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ؛ ﻓ ﺄﻣﺮﻩ إﻟ ﻰ اﷲ ﻋ ﺰ وﺟ ﻞ-42
.إن ﺷﺎء ﻋﺬﺑﻪ و إن ﺷﺎء ﻏﻔﺮ ﻟﻪ
. ﻋﺬﺑﻪ و ﻟﻢ ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻪ-آﺎﻓﺮًا-  وﻣﻦ ﻟﻘﻴﻪ-43

39- Er wordt voor niemand, die zijn aangezicht naar Mekkah (moslim),
keert getuigt dat hij naar het Paradijs of de Hel zal gaan aan de hand van
(vrome of zondige) daden die hij verricht. Er wordt voor de vrome gehoopt
(dat hij naar het Paradijs zal gaan) en er wordt voor hem gevreest (dat hij
toch gestraft zal worden voor een aantal zonden). Er wordt gevreest voor
de zondaar (dat hij naar het Hellevuur zal gaan) en er wordt voor hem
gehoopt dat Allaah Barmhartig tegenover hem zal zijn (en hem het
Paradijs doet binnen treden).
40- (Wie sterft) en dan Allaah ontmoet met een zonde (die hem in het
Hellevuur kan doen belanden) waarvoor hij tauwbah heeft gemaakt en
niet vastberaden mee is doorgegaan. Allaah Tabaraka wa Ta`ala zal hem
dan vergeven. Hij vergeeft de zonden, en accepteert de tauwbah
(voorwaardelijke berouwtoning) van Zijn dienaren.
41- (Wie sterft) en Hem (Allaah) ontmoet terwijl hij door het doen van een
zonde in de Doenya (wereld) een straf is ondergaan. Deze straf zal een
kwijtschelding van deze zonde zijn. Zo is het overgeleverd in de Soennah
van de Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem).
42-(Wie sterft) en Hem ontmoet terwijl hij vastberaden is doorgegaan met
het doen van zonden (die hem in het Hellevuur kunnen doen belanden)
zonder tauwbah te maken (vóór het sterven). Zijn zaak berust bij Allaah
Tabaraka wa Ta`ala. Als Hij (Allaah) wil vergeeft Hij hem! En als Hij wil,
vergeeft Hij hem niet!
43- (Wie sterft) en Hem ontmoet terwijl hij Kaafir (ongelovig, atheïst) is.
Hij zal niet vergeven worden, maar (eeuwig) gestraft worden (in de Hel).
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. واﻟﺮﺟﻢ ﺡﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ زﻥﺎ وﻗﺪ أﺡﺼﻦ إذا اﻋﺘﺮف أو ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻨﺔ-44
. وﻗﺪ رﺟﻢ رﺳﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ و ﻗﺪ رﺟﻤﺖ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﺮاﺷﺪون-45
 وﻣﻦ اﻥﺘﻘﺺ أﺡﺪًا ﻣﻦ أﺹﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أو أﺑﻐﻀﻪ ﻟﺤ ﺪث آ ﺎن ﻣﻨ ﻪ أو-46
. و ﻳﻜﻮن ﻗﻠﺒﻪ ﻟﻬﻢ ﺳﻠﻴﻤ ًﺎ،ذآﺮ ﻣﺴﺎوﺋﻪ آﺎن ﻣﺒﺘﺪﻋ ًﺎ ﺡﺘﻰ ﻳﺘﺮﺡﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌ ًﺎ
 ﻣﺜ ﻞ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻘﻴﻦ، وﻳﻈﻬ ﺮ اﻹﺳ ﻼم ﻓ ﻲ اﻟﻌﻼﻥﻴ ﺔ، أن ﻳﻜﻔ ﺮ ﺑ ﺎﷲ وﻳﻌﺒ ﺪ ﻏﻴ ﺮﻩ: واﻟﻨﻔﺎق هﻮ اﻟﻜﻔﺮ-47
 )) ﺛ ﻼث ﻣ ﻦ: وﻗﻮﻟﻪ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳ ﻠﻢ.اﻟﺬﻳﻦ آﺎﻥﻮا ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
. وﻻ ﻥﻔﺴﺮهﺎ،آﻦ ﻓﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﺎﻓﻖ(( هﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻠﻴﻆ ﻥﺮوﻳﻬﺎ آﻤﺎ ﺟﺎءت

44- Het stenigen (van de overspelpleger) moet (in de Sharie`ah) waarlijk
uitgevoerd worden. Op diegene die verboden sexuele omgang begaat (zina)
terwijl hij (of zij) getrouwd is (geweest). Of nadat zij zelf de daad erkent
hebben of nadat er een bewijs tegen hen is geleverd. (Door vier
betrouwbare getuigen).
45- De Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) en de rechtgeleide leiders
hebben allen de wet van het stenigen (van de overspelplegers) uitgevoerd.
46- Degene die één van de metgezellen van de Boodschapper van Allaah
(salallaahoe `alayhie was sallem) haat of op wat voor manier dan ook
vernedert, kleineert of zwart maakt, naar aanleiding van iets wat door
hem gedaan is. Of één van hun slechte kanten (opzoekt en) opnoemt is een
innoveerder. Deze innovatie (bid'ah) zal hem nooit worden vergeven totdat
zijn hart schoon en rein tegenover hen allen (de Sahaabah) is. En totdat
hij (tauwbah maakt, en) de Barmhartigheid van Allaah voor hen wenst en
over hen uitspreekt.
47- An-Niefaaq (huichelaarij) is Al-Koefr: In het openbaar doen alsof hij
moslim is, maar niet (werkelijk) in Allaah geloven en daarnaast een ander
dan Hem aanbidden. Net zoals de hypocrieten die in de tijd van de
Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) leefden. En de
uitspraak van de Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem): “Degene die
drie -eigenschappen- bezit is een moenafiq (huichelaar).”18 is een
verdikking (waarschuwing). Doch, wij overleveren deze hadieth zoals het
er staat en geven er geen uitleg aan.
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 )) إذا اﻟﺘﻘ ﻰ: وﻣﺜ ﻞ،(( )) ﻻ ﺕﺮﺟﻌﻮا ﺑﻌﺪي آﻔﺎرًا ﺿ ﻼ ًﻻ ﻳﻀ ﺮب ﺑﻌﻀ ﻜﻢ رﻗ ﺎب ﺑﻌ ﺾ: وﻗﻮﻟﻪ-48
(( ))ﺳ ﺒﺎب اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﻓﺴ ﻮق وﻗﺘﺎﻟ ﻪ آﻔ ﺮ: وﻣﺜ ﻞ،((اﻟﻤﺴﻠﻤﺎن ﺑﺴ ﻴﻔﻴﻬﻤﺎ ﻓﺎﻟﻘﺎﺕ ﻞ واﻟﻤﻘﺘ ﻮل ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺎر
 )) آﻔ ﺮ ﺑ ﺎﷲ ﺕﺒ ﺮؤ ﻣ ﻦ ﻥﺴ ﺐ وإن: وﻣﺜ ﻞ،(( ﻳﺎ آﺎﻓﺮ ﻓﻘﺪ ﺑﺎء ﺑﻬ ﺎ أﺡ ﺪهﻤﺎ: )) ﻣﻦ ﻗﺎل ﻷﺧﻴﻪ:وﻣﺜﻞ
 وإن ﻟ ﻢ ﻥﻌﻠ ﻢ ﺕﻔﺴ ﻴﺮهﺎ وﻻ، ﻓﺈﻥ ﺎ ﻥﺴ ﻠﻢ ﻟ ﻪ،دق(( وﻥﺤﻮ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻷﺡﺎدﻳ ﺚ ﻣﻤ ﺎ ﻗ ﺪ ﺹ ﺢ وﺡﻔ ﻆ
. وﻻ ﻥﻔﺴﺮ هﺬﻩ اﻷﺡﺎدﻳﺚ إﻻ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﺟﺎءت ﻻ ﻥﺮدهﺎ إﻻ ﺑﺄﺡﻖ ﻣﻨﻬﺎ،  وﻻ ﻥﺠﺎدل ﻓﻴﻬﺎ،ﻥﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ
 )) دﺧﻠ ﺖ: واﻟﺠﻨﺔ واﻟﻨﺎر ﻣﺨﻠﻮﻗﺘﺎن ﻗﺪ ﺧﻠﻘﺘﺎ آﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﻋ ﻦ رﺳ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ-49
،  آ ﺬا000  )) واﻃﻠﻌ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻨ ﺔ ﻓﺮأﻳ ﺖ أآﺜ ﺮ أهﻠﻬ ﺎ،(( )) ورأﻳﺖ اﻟﻜ ﻮﺛﺮ،((اﻟﺠﻨﺔ ﻓﺮأﻳﺖ ﻗﺼﺮًا
 وأﺡﺎدﻳﺚ، ﻓﻤﻦ زﻋﻢ أﻥﻬﻤﺎ ﻟﻢ ﺕﺨﻠﻘﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﻜﺬب ﺑﺎﻟﻘﺮﺁن،(( واﻃﻠﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر ﻓﺮأﻳﺖ آﺬا ورأﻳﺖ آﺬا
. وﻻ أﺡﺴﺒﻪ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺠﻨﺔ واﻟﻨﺎر،رﺳﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ

48- (De Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem)) Zijn uitspraak: “Wordt
na mij (n dood) niet weer koeffaar (ongelovigen) die elkaar zonder
leiding bevechten.”19
En zoals: “Als twee moslims elkaar met het zwaard bevechten (en
elkaar vermoorden). Dan gaan de moordenaar en de vermoorde
naar het Vuur.”20 En zoals: “Het uitschelden van een moslim is Fisq
(zonde), hem vermoorden is Koefr.”21
En zoals: “Diegene die tegen zijn (moslim) broeder zegt: “Jij bent
een kaafir” is (deze uitspraak) op van toepassing, of komt op de
uitspreker terug!”22
En zoals: “Loochening van (iemands) eigen afkomst (ook al is deze
afkomst niet noemenswaardig tussen de mensen) is koefroen
billahi (ongeloof).”23
En zo zijn er andere authentieke, en gememoriseerde hadieth in deze
betekenis. Wij nemen de betekenis van deze hadieth aan zonder hierover
te redetwisten of te disputeren, zelfs wanneer wij de (juiste) interpretatie
van deze hadieth niet kennen. Wij leggen deze hadieth uit aan de hand
van dat wat er staat en weerleggen hier niets van, behalve met dat wat
(sterker en) authentieker is. (i.e. indien aanwezig.)
49- Het Paradijs en de Hel zijn geschapen (en nu aanwezig) zoals dat over
de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) is

19 Overgeleverd door al-Boechaarie en Moslim e.a op gezag van verschillende van de metgezellen (radiallaahoe
'anhoem).
20
Overgeleverd door al-Boechaarie en Moslim e.a. op gezag van Abie Bakrah (radiallaahoe 'anhoe).
21
Overgeleverd door al-Boechaarie en Moslim e.a. op gezag van Ibn Mas'oed (radiallaahoe 'anhoe).
22
Overgeleverd door al-Boechaarie en Moslim e.a op gezag van verschillende van de metgezellen
(radiallaahoe 'anhoem).
23
Overgeleverd door al-Boechaarie en Moslim e.a op gezag van verschillende van de metgezellen
(radiallaahoe 'anhoem).
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overleverd: “Ik ging het Paradijs binnen en zag een kasteel.' 'En ik
zag de Bron'”

 وﻻ،( )وﻻ ﻳﺤﺠﺐ ﻋﻨ ﻪ اﻹﺳ ﺘﻐﻔﺎر، وﻳﺴﺘﻐﻔﺮ ﻟﻪ، وﻣﻦ ﻣﺎت ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻣﻮﺡﺪًا ﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ-50
. وأﻣﺮﻩ إﻟﻰ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ-ﺹﻐﻴﺮًا آﺎن أو آﺒﻴﺮًا- ﺕﺘﺮك اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺬﻥﺐ أذﻥﺒﻪ
(.)واﻟﺤﻤﺪ ﷲ وﺡﺪﻩ وﺹﻠﻮاﺕﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ وﺁﻟﻪ وﺳﻠﻢ ﺕﺴﻠﻴﻤﺎ

En “Ik bezocht het Paradijs en zag dat haar meeste bewoners dat
en dat…. waren.' 'En ik bezocht de Hel en zag dit… en dat.'” Wie
echter beweert dat beide niet geschapen (en nu aanwezig zijn) ontkent de
Qor`aan en de Hadieth van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe
`alayhie was sallem). Ik verwacht niet, dat hij in het Paradijs en de Hel
gelooft.
50- Degene die, van hen die hun aangezicht naar Mekkah wenden
(moslims), en als Moewahid24 sterft. Voor (hem/haar) bidden wij
(Djenaazah), en vragen wij vergiffenis voor (bij Allaah). Ook al heeft hij
een kleine of grote zonde begaan. Zijn zaak berust bij Allaah Tabaraka wa
Ta`ala. Wij ontzeggen hem niet van het vergiffenis vragen, noch ontzeggen
wij hem van de Salaah voor hem.
(Alle lof is aan Allaah alléén (moge) Zijn Zegen en Vrede met (de
Profeet) Mohammed (salallaahoe `alayhie was sallem) en zijn
familie zijn.)
Einde van Oesoel as-Soennah

Een persoon die de Tauwhied van Allaah betreffende ar-Roeboebiyyah, al-Oeloehiyyah en al-Asmaa
was-Sifaat in woord en daad naleeft.

24

18

