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Het is overgeleverd dat Mu'aadh bin Jabal - ن&ه	ال) ع 	ض�ي	ر - heeft gezegd, “Ik reed 
achterop bij de Profeet - ل-م	س	ل�ي&ه� و	صلى ال ع - , op een ezel, en hij zei tegen mij:

...يا� م4ع	اذ4، أ�ت	د&ر1ي م	ا ح	ق� ال� ع	ل�ى ال�ع�ب	اد�، و	ح	ق� ال�ع�ب	اد� ع	ل�ى ال�؟  
ح	ق� ال� ع	ل�ى ال�ع�ب	اد� أ�ن& ي	ع&ب4د4وه4 و	 ل ي4ش&ر1ك)وا ب�ه� ش	ي&أ7: ق�ا�

“O Mu'aadh, weet jij wat het recht van Allaah is op zijn dienaren en wat het recht 
van de dienaren is op Allaah?” Ik antwoordde, “Allaah en Zijn Boodschapper weten 
het het best.” Hij zei, “Het recht van Allaah op de dienaren is, dat zij Hem (alleen) 
aanbidden en geen deelgenoten aan Hem toekennen.”

Dit recht, is een recht wat verplicht is voor (i.e. tegenover) Allaah, de Almachtige en 
Majestueuze. Dit is, omdat het Boek (al-Qur'aan) en de Sunnah, en zelfs alle 
Boodschappers, kwamen met dit recht, haar verduidelijking. En dat is de meest bindende 
(verplichting) van de verplichtingen op de dienaren (van Allaah).

Toen zei hij:

ح	ق� ال�ع�ب	اد� ع	ل�ى ال� أ�ن& ل ي4ع	ذ@ب	 م	ن& ل ي4ش&ر1ك) ب�ه� ش	ي&أ7
“Het recht van de dienaren op Allaah is, dat Hij niet bestraft, wie geen deelgenoten 
aan Hem toekent.”

“Het recht van de dienaren op Allaah...” Dit is een recht, wat Allaah Zichzelf heeft 
opgelegd, volgens het consensus van de mensen van kennis (de geleerden). Allaah, de 
Almachtige en Majestueuze verbiedt Zichzelf wat Hij wil, in overeenstemming met Zijn 
Wijsheid, en Hij verplicht Zichzelf wat Hij wil, in overeenstemming met Zijn Wijsheid. 
Dit is gelijk aan Zijn Uitspraak in de heilige Hadith (al-Hadith ul-Qudsi): 

إ1ن@ي ح	رHم&ت4 الظEل�م	 ع	ل�ى ن	فس�����ي
“Voorwaar, Ik heb onderdrukking (onrecht) voor Mijzelf verboden.”

Zij (al-Bukhari en Muslim) hebben deze Hadith (van Mu'aadh) overgeleverd in de 
Sahihayn.
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