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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. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 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 Ahloes-
Soennah 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 wat-
Ta`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 بن      : قال اإلمام أبي القاسم هبة اهللا بن الحسن بن منصور الطبري الاللكائي           
د                    و محم دثنا أب ال ح دقيقي ق د ال د اهللا بن بري د بن عب ان بن أحم دثنا عثم ال ح عبد اهللا السكري ق

تسعين و قراءة من آتابه في شهر ربيع األول سنة ثالث و    -      الحسن بن عبد الوهاب أبو العنبر     
د بن سليمان المنقري            -مائتين ك           - بتنيس  - قال حدثنا أبو جعفر محم دوس بن مال ال حدثني عب  ق

   : أصوُل السنِة عندنا:  يقول)رحمه اهللا(العطار قال سمعت أبا عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل 
 . بِهم التمسُك بما آاَن عليِه أصحاُب رسوِل اِهللا صلى اُهللا عليِه وسلم واإلقتداُء-1
 .ل بدعة فهي ضاللةآ وَتْرُك البدع، و-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, Al-
Mandoeb, 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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 . األهواءصحابالجلوس مع أ وترك الخصومات و-3
 . وترك المراء و الجدال والخصومات في الدين-4
  . والسنة عندنا آثار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم-5
 .والسنة تفسير القرآن وهي دالئل القرآن-6
 . وليس في السنة قياس-7
 . وال تضرب لها األمثال-8
 .وترك الهوىاء إنما هو االتباع  وال تدرك بالعقول وال األهو-9

ا                -10 م يكن من أهله ا ل ؤمن به ا وي م يقبله ا خصلة، ول رك منه :  ومن السنة الالزمة التي من ت
ال              اإليمان بالقدر خيره     ا، ال يق ان به ه، واإليم م؟   : (( وشره، والتصديق باألحاديث في (( وال  )) ل

  .إنما هو التصديق واإليمان بها)) آيف؟ 
م ي-11 ن ل م  وم ك وأحك ي ذل د آف ه، فق ه عقل ديث، ويبلغ ير الح رف تفس ه  ع ان ب ه اإليم ه، فعلي ل

     .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 (Al-
Qadr).' 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.  
 
 

                                                           
7 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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 .لمصدوق، وما آان مثله في القدر مثل الحديث الصادق ا-12
ا، و   -13 ة آله ث الرؤي ل أحادي تمع  إن ن و مث ا المس توحش منه ماع واس ت األس ه  ،ب ا علي  وإنم

 .وغيرها من األحاديث المأثورات عن الثقات.  واحدًااإليمان بها، وأن ال يرد منها حرفًا
لقران وغيرها  اي القدر والرؤية و   ، وال يناظره، وال يتعلم الجدال، فإن الكالم ف         ال يخاصم أحداً   -14

 من أهل السنة حتى        -وإن أصاب بكالمه السنة     - ومنهي عنه، ال يكون صاحبه    من السنن مكروه    
 .ويؤمن باألثار       يدع الجدال ويسلم، 

وق، وال         -15 ول تضعف أن    ت والقرآن آالم اهللا وليس بمخل وق   : ق الم اهللا ليس        ،ليس بمخل إن آ  ف
ه،  ائن من يس      بب اللفظ      ول ال ب ن ق ه، وم دث في ن أح اظرة م اك ومن وق، وإي يء مخل ه ش  من

وق       ( : (وغيره، ومن وقف فيه فقال     الم اهللا         ال أدري، مخلوق أو ليس بمخل ا هو آ  و، فه ))، وإنم
 .وإنما هو آالم اهللا 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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 من األحاديث عليه وسلم واإليمان بالرؤية يوم القيامة آما روي عن النبي صلى اهللا -16

  .الصحاح 
ه و سلم                         -17 أثور عن رسول صلى اهللا علي  وأن النبي صلى اهللا عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه م

ان    . صحيح ن أب م ب اس، ورواه الحك ن عب ن اب ة ع ن عكرم ادة ع ن  رواه قت ن اب ة ع ن عكرم ع
ى ظاهره،     . عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس   دنا عل والحديث عن

ى   اء عل ا ج ه آم ؤمن ب ن ن ة، ولك ه بدع الم في لم، و الك ه و س ي صلى اهللا علي اء عن النب ا ج آم
 .ظاهره، وال نناظر فيه أحدًا

وم القي      : ((ما جاء آ واإليمان بالميزان    -18 د ي وزن العب اح بعوضة            ي زن جن ة  فال ي وزن  )). ام وت
ر    أعمال العباد آما جاء     رك              .في األث ك وت ه، واإلعراض عن من رد ذل ه والتصديق ب ان ب  واإليم

 .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 Al-
Hakam 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 

                                                           
9 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. 
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gewogen worden, en zal dan niet eens zo zwaar als de vleugel van 
een mug wegen.”11  

 
ارك و وأن اهللا-19 ه         تب ان ب ان، واإليم ه ترجم نهم وبين يس بي ة ل وم القيام اد ي م العب الى يكل تع

 .والتصديق به
 ، يوم القيامة ترد عليه أمته    واإليمان بالحوض، وأن لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حوضاً          -20

ا                        ه األخب ا صحت ب ى م دد نجوم السماء، عل ه آع ر     عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيت ر من غي
 .وجه
ان واإلسالم، ومن                   .  واإليمان بعذاب القبر   -21 ا وتسأل عن اإليم تن في قبوره وأن هذه األمة تف

ه؟   ن نبي ه؟ وم ه      رب ان ب ف أراد، واإليم ل وآي ز وج اء اهللا ع ف ش ر آي ر ونكي ه منك و يأتي
 .والتصديق به

ن ا  اإل و-22 ون م وم يخرج لم، وبق ه وس ي صلى اهللا علي فاعة النب ان بش وا يم ا احترق د م ار بع لن
. ا شاء  م آ آيف شاء اهللا و      -آما جاء في األثر   - ، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة       وصاروا فحماً 

 . والتصديق بهإنما هو اإليمان 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),  
 

ه،                         -23 افر، واألحاديث التي جاءت في ه آ ين عيني دجال خارج، مكتوب ب  واإليمان أن المسيح ال
 .واإليمان بأن ذلك آائن

 . وأن عيسى بن مريم عليه السالم ينزل فيقتله بباب لد-24
ر                -25 ا جاء في الخب نقص؛ آم د وي اً     : ((  واإليمان قول وعمل يزي  أحسنهم   أآمل المؤمنين إيمان
 .))خلقًا
ا فهو                    .  ومن ترك الصالة فقد آفر     -26 ر إال الصالة، من ترآه ه آف ال شيء ترآ وليس من األعم

 .وقد أحل اهللا 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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قدم ن وخير هذه األمة بعد نبيها ؛ أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان،                   -27

 .لكهؤالء الثالثة آما قدمهم أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، لم يختلفوا في ذ
د     علي بن أبي طالب،   :  ثم بعد هؤالء الثالثة أصحاب الشورى الخمسة       -28 وطلحة، والزبير، وعب

:  ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر .وآلهم إمام الرحمن بن عوف، وسعد، آلهم يصلح للخالفة،  
وافرون ((  لم حي وأصحابه مت ه وس د ورسول اهللا صلى اهللا علي ا نع م : آن ر، ث م عم ر، ث و بك أب
 )).ان، ثم نسكتعثم
در من               : ثم من بعد أصحاب الشورى     -29 م أهل ب اجرين ث ألنصار من أصحاب      ا أهل بدر من المه

 .وًالأ فرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على قدر الهجرة و السابقة أوًال
 

                                                                                                    
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 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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يهم     :  ثم أفضل الناس بعد هؤالء أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            -30  .القرن الذي بعث ف

در              أو ساعةً   أو يوماً  آل من صحبه سنة أو شهراً      ى ق  أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة عل
ه نظرة             رن           .ما صحبه وآانت سابقته معه وسمع منه ونظر إلي اهم صحبة هو أفضل من الق  فأدن

ال؛      لم يروه الذين   ذين صحبوا ا          ، ولو لقوا اهللا بجميع األعم ان هؤالء ال ه و     للنبي ص     آ ى اهللا علي
و ساعة أفضل              و    -لصحبته -سلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ول ابعين ول  من الت

 .عملوا آل أعمال الخير
ة،                 ا و -31 ي الخالف اجر، ومن ول ر والف اجتمع الناس   ف لسمع والطاعة لألئمة وأمير المؤمنين الب

 .فة وسمي أمير المؤمنينسيف حتى صار خليالم بلبهغومن    عليه ورضوا به، 
 . ال يترك -البر و الفاجر-  مع األمراء إلى يوم القيامة والغزو ماٍض-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! 

 
 

                                                           
16 Of de benaming van staatshoofd of bevelhebber krijgt. 
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دود-33 ة الح يء، وإقام مة الف اٍض  و القس ة م ى األئم ٍدإل يس ألح يهم، وال ، ل ن عل  أن يطع

 .ينازعهم
 . آان أو فاجرًا ودفع الصادقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برًا-34
ه، و والصال-35 ة خلف ن والهة الجمع ف م ائزة خل ة( ج و  ،)باقي ا فه ن أعادهم ين، م ة رآعت  تام

ر الصالة خلف                               م  ي ة شيء، إذا ل ه من فضل الجمع ار، مخالف للسنة، ليس ل مبتدع، تارك لآلث
ة،    ت صلي معهم رآعتين و   تأن   برهم وفاجرهم، فالسنة     -من آانوا - األئمة ا تام  ال تكن في      دين بأنه

 .صدرك من ذلك شك
ة                  -36 ه بالخالف روا ل ه وأق وا علي ان الناس اجتمع د آ  ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وق

ار عن رسول                     بأي وجه آان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين، وخالف اآلث
 .اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية

 
                                                                                                    
 

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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ى                  -37 دع عل ك فهو مبت ل ذل اس، فمن فع ه ألحد من الن  وال يحل قتال السلطان و ال الخروج علي
 .والطريق      غير السنة 

عن نفسه   إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل   وقتال اللصوص والخوارج جائز   -38
 وليس له إذا فارقوه أو ترآوه أن يطلبهم، وال يتبع آثارهم، . عليهويدفع عنها بكل ما يقدر ماله،و

ده                  إلمام  ل إال   ليس ألحد  ك، وينوي بجه ه ذل أو والة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقام
دًا ل أح إنأن ال يقت ه، ف ى علي ه (  أت ى يدي ات عل ي الم  )م ه ف ن نفس ه ع ي دفع د اهللا  ف ة فأبع عرآ

ا جاء في         المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، آم
ه         . األحاديث ا أمر بقتال ه إن              . وجميع اآلثار في هذا إنم ز علي ه وال اتباعه، وال يجي ؤمر بقتل م ي ول

يم عل         وإن أخذه أسيراً  . صرع أو آان جريحاً    ه، وال يق ره           فليس له أن يقتل ع أم ه الحد، ولكن يرف ي
 .إلى من واله اهللا 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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ه،      ة بعمل يعمله بجنة وال نار، نرجو       وال نشهد على أحد من أهل القبل       -39  ، للصالح، ونخاف علي

 . اهللاونخاف على المسيء المذنب، ونرجو له رحمة 
ه  غير مصر     تائبًا-  ومن لقي اهللا بذنب يجب له به النار        -40 إن اهللا   -علي ه،      عز وجل     ف يتوب علي

 .ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات
 ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو آفارته، آما جاء في الخبر عن رسول                     -41

 .اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ى اهللا               يه مصراً  ومن لق  -42 أمره إل ة؛ ف ا العقوب  عز وجل     غير تائب من الذنوب التي استوجب به

 .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 اهللا صلى اهللا عليه وسلم و قد رجمت األئمة الراشدون-45
ه    حدث له   صلى اهللا عليه وسلم أو أبغض       من أصحاب رسول اهللا     ومن انتقص أحداً   -46 ان من  أو   آ

 .، و يكون قلبه لهم سليمًا حتى يترحم عليهم جميعًاذآر مساوئه آان مبتدعًا
افقين                     :  والنفاق هو الكفر   -47 ل المن ة، مث ره، ويظهر اإلسالم في العالني د غي اهللا ويعب ر ب أن يكف

ثالث من    : (( وقوله صلى اهللا عليه وسلم     . الذين آانوا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
 . هذا على التغليظ نرويها آما جاءت، وال نفسرها)) ه فهو منافقآن في

 
                                                                                                    
 

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.   

 
 
 
 
 

 
 

                                                           
18 Overgeleverd door al-Boechaarie e.a. 
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اب بعض      ضالالً  ال ترجعوا بعدي آفاراً   : ((  وقوله -48 ل )) يضرب بعضكم رق إذا التقى  : (( ، ومث

ار        ول في الن ل والمقت ل ))المسلمان بسيفيهما فالقات ر     : ((، ومث ه آف )) سباب المسلم فسوق وقتال
ا أحدهما       يا آافر  :من قال ألخيه  : (( ومثل ل  ،))فقد باء به رؤ من نسب وإ          : (( ومث اهللا تب ر ب ن آف
د صح              )) دق ا ق ذه األحاديث مم م تفسيرها وال                    ونحو من ه م نعل ه، وإن ل ا نسلم ل ظ، فإن وحف

 .ما جاءت ال نردها إال بأحق منها مثلباألحاديث إال نتكلم فيها، وال نجادل فيها ، وال نفسر هذه 
ه وسلم                   -49 ا جاء عن رسول اهللا صلى اهللا علي دخلت  ( : ( والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا آم

وثر  (( ،  ))الجنة فرأيت قصراً   ا             (( ،  ))ورأيت الك ر أهله ة فرأيت أآث ذا ،   000واطلعت في الجن   آ
، فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن، وأحاديث )) آذا رأيتواطلعت في النار فرأيت آذا و    

 .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وال أحسبه يؤمن بالجنة والنار
 

                                                                                                    
 

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'”  
 

ه اإلستغفار  ( يصلى عليه، ويستغفر له،  ومن مات من أهل القبلة موحداً  -50 ، وال )وال يحجب عن
 . عز وجلأمره إلى اهللاو -أو آبيرًا آان صغيرًا- تترك الصالة عليه لذنب أذنبه

 

 ).والحمد هللا 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 

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