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het zoeken van islamitische 
 

kennis – ‘ilm 
  

een serieuze aangelegenheid 
 

 

Een verzameling artikelen uit de rubriek “Kennis is licht” 

(http://uwkeuze.net/kennis-is-licht/), namelijk: 

 

- Waarom zou ik studeren? (Muhammad al-Shareef) 

http://uwkeuze.net/waarom-zou-ik-studeren/ 

 

- Het zoeken naar kennis (Dar-al-‘Ilm & Uitgeverij Momtazah) 

http://uwkeuze.net/het-zoeken-naar-kennis/ 

 

- Valkuilen tijdens het zoeken van kennis (sheikh Salman b. Fahd al-Oadah) 

http://uwkeuze.net/valkuilen-tijdens-het-zoeken-van-kennis/ 

 

- Het spreken namens de wetgeving zonder kennis  

(Abou Sayfoullah al-Maghriebie) 

http://uwkeuze.net/het-spreken-namens-de-wetgeving-zonder-kennis/ 

 

- Oppervlakkig denken: de vloek van de mens (Taqiuddin Nabhani) 

http://uwkeuze.net/oppervlakkig-denken/ 

 

- “De Islam … de religie van onderontwikkeling” (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah) 

http://uwkeuze.net/de-islam-de-religie-van-onderontwikkeling/ 

 

- Islaam en het verwerven van wereldse kennis (sheikh Salmaan al-‘Awdah) 

http://uwkeuze.net/islaam-en-het-verwerven-van-wereldse-kennis/
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Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Zijn degenen die 

weten (kennis hebben) gelijk aan degenen die niet weten (geen kennis 

hebben)?…” [Soerat az-Zoemar (39), aayah 9.] 

Imaam Ah’med heeft gezegd: “De mensen hebben meer behoefte aan kennis 

dan dat zij behoefte hebben aan voedsel! Want zij hebben maar twee of drie 

keer per dag behoefte aan voedsel, maar zij hebben op elk moment behoefte 

aan kennis!” (Siyar an-Noebala, 2/256.) 

Maalik ibn Anas zei: “Het is niet de kennis die naar jou toe moet komen, het 

is jij die naar de kennis toe moet komen.” (‘Adaab Shar’iyyah 2/144.) 

We dienen op te merken dat als men serieus islamitische kennis (al-‘ilm as-

shar’ie) wenst op te doen, dat men zich dan niet dient te beperken tot het 

doorbladeren van Facebookpagina’s en surfen op internet. Dit is niet de 

manier om islamitische kennis op te doen. Je kunt op die manier misschien 

wel meer informatie verkrijgen over een bepaald onderwerp, maar dat is 

geen synoniem voor het opdoen van kennis. Heb jij ooit iemand geneeskunde 

zien studeren via Facebook? Heb jij ooit iemand zien specialiseren in een tak 

binnen de rechtswetenschappen door middel van het raadplegen van enkele 

websites? Je zou een dergelijke persoon zeker niet als arts raadplegen of als 

advocaat in de arm nemen! Maar waarom vragen wij dezelfde categorie 

mensen wel om een fatwaa en nemen wij hen als imams en geleerden? 

Kennis opdoen geschied door het memoriseren van de Qor-aan, de moetoen 

(basisteksten) te leren en een gekwalificeerde imam te zoeken door wie ze 

onderwezen en uitgelegd kunnen worden. Dat is kennis opdoen.  

Moge Allah de Verhevene alle moslims leiden op Zijn pad met een diepe 

kennis waar we naar handelen oprecht en alleen voor Hem. 
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Waarom zou ik studeren? 

Door Muhammad al-Shareef. 

Vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah. 

Vele jaren geleden werd in Oezbekistan een baby blind geboren. Zijn moeder, 

een sterke moe-eminah (gelovige vrouw), vergat niet Degene Die de macht 

had om hem te genezen. Ze bad en bad voor het gezichtsvermogen van haar 

zoon. En binnen enkele jaren genazen de ogen van de jongen. 

Ze was een weduwe, de jongen een wees. Ze reisde met hem naar Mekkah 

zodat hij een islamitische opleiding kon krijgen. Ze regelde dat hij aanwezig 

kon zijn bij de studiekringen van de geleerden, en in die studiekringen begon 

hij uit te blinken in de wetenschap van h’adieth. Hij reisde naar afgelegen 

dorpjes op zoek naar de meest authentieke uitspraken van de boodschapper 

van Allah ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – Allahs zegeningen en vrede 

zijn met hem). Hij was gewend om twee raka’aat te bidden voordat hij een 

h’adieth accepteerde. Zijn moeder noemde hem: Moh’ammed ibn Ismaa’iel. 

En velen van ons kennen hem tegenwoordig door het boek dat hij heeft 

samengesteld, het boek dat na de Qor-aan komt in authenticiteit: Sah’ieh’ al-

Imaam al-Boekhaarie! 

In een ander land, in een andere tijd, wekte koele Bagdadwinden een andere 

jongen. Ruime tijd voor de fadjr, wikkelde zijn moeder hem in warme sjaals 

en begeleidde hem door de duisternis en zorgde er voor dat hij de masdjid 

(moskee) veilig bereikte. Na de fadjr wachtte zij op hem omdat hij h’adieth 

voorlas aan de grootste geleerden van het land. Vervolgens, lang nadat de 

zon opgekomen was, ontmoette zij hem buiten en samen liepen zij naar huis. 

Zij was werkelijk een sterke moeder, en haar zoon groeide op om een imaam 

(leider) van de moslimoemmah te worden, een imaam met de naam Ah’mad 

ibn H’anbal. (Manaaqib Ah’mad, door Ibn al-Djawzie.) 

Imaam Soeyoetie schreef zijn eerste boek, Tefsier Bismillaah ar-Rah’maan ar-

Rah’iem, toen hij in de tweede klas van de lagere school zat! 
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Beste broeders en zusters in de Islaam, waarom dienen wij te proberen om te 

volgen in de voetstappen van deze alsook vele andere sterren van de Islaam? 

De informatie die we – in shaa-a Allaah – zullen leren is niet zoals al het 

andere. Deze kennis is de Wet van Allah de Verhevene en de erfenis van de 

profeten (vrede zij met hen). Het is onze plicht om het bezit van onze geliefde 

profeet Moh’ammed ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) te bewaren en te 

beschermen (en te delen met anderen), iets wat niet kan gebeuren zonder de 

aanwezigheid van serieuze en oprechte broeders en zusters die lange dagen 

en nachten lezen, nadenken en anderen onderwijzen. 

Elke islamitische heropleving die plaatsvindt, is op iets gebouwd. Sommige 

heroplevingen zijn gebouwd op emoties, anderen op politiek. Weet jij welke 

standvastig zal blijven wanneer de wind van ellende waait? Het zal de 

heropleving zijn die gebouwd is op betrouwbare kennis aangaande de 

Woorden van Allah de Meest Barmhartige en de Soennah van Zijn 

boodschapper ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe ‘alayhie wa sellem). 

Een oprechte man stond eens op het strand te kijken. Tot zijn ontsteltenis zag 

hij dat de golven een vis op en neer en heen en weer gooiden. De man 

besloot dat hij die vis moest redden. Hij dook in het water en greep de vis bij 

zijn staart. Vervolgens verrichtte hij verwoede inspanningen om terug op het 

strand te komen en gooide de vis op het strand, tevreden dat hij de vis gered 

had van het water! 

Beste broeders en zusters, wanneer we werken omwille van Allah de 

Verhevene zonder kennis over wat het pad van Allah is, dan doen we vaak 

zoals die jonge man met die vis deed. We leven in een tijd van informatie. We 

hebben licht in elke hoek van het huis, terwijl gisteren onze voorouders lazen 

bij het licht van de maan. We hebben uitgeverijen, terwijl gisteren onze 

voorouders de boeken die zij bezaten, zelf schreven met hun eigen handen. 

We hebben CD’s om h’adieth-archieven te doorzoeken, terwijl onze 

geleerden dagen doorbrachten om bewijs te zoeken in hun bibliotheken.   

Dient de kennis niet toe te nemen met al deze gemakken? Het dient zo te 

zijn, maar het is helaas niet zo. Beste broeders en zusters, we weten dat 

wanneer een prijs groot is, de verantwoordelijkheid en het benodigde werk 

voor die prijs ook groot dient te zijn. En om deze reden zien we de enorme 
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beloning beloofd aan deze geleerden en studenten van de Islaam wegens het 

zware werk dat nodig is. 

De profeet ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd 

(Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die een pad zoekt om kennis 

(over de Islaam) te verwerven, Allah maakt een pad naar al-Djennah (het 

Paradijs) gemakkelijk voor hen.” (Overgeleverd door Moeslim.) 

Sheikh ‘Abdoer-Rah’maan as-Sa’die zei: “Dus elk pad dat een persoon neemt, 

hetzij fysiek of anders, iets dat hen zal helpen om kennis over de dien (religie 

– manier van leven) te verwerven, zij maken deel uit van de woorden van de 

profeet ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) (Nederlandstalige interpretatie): 

‘Eenieder die een pad zoekt om kennis (over de dien) te verwerven, Allah 

maakt een pad naar al-Djennah gemakkelijk voor hen.’” 

De boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) vertelde ons 

dat wanneer een persoon een pad zoekt om over de Islaam te leren, dit een 

teken is dat Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) 

van hem houdt en dat Hij het goede wil voor hem in dit leven en het 

volgende. Via Moe’aawiyah ibn Abie Soefyaan (moge Allah tevreden zijn met 

hem) is overgeleverd dat de profeet ملسو هيلع هللا ىلص gezegd heeft (Nederlandstalige 

interpretatie): “Eenieder voor wie Allah het goede wenst, Hij schenkt hem 

fiqh (begrip) van de dien.” 

En de boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص vertelde ons dat de oprechte geleerden 

een plaats bij Allah de Verhevene hebben die niemand anders kan bereiken, 

en dat zij de erfgenamen zijn van het bezit van de profeten aangaande het 

doorgeven aan de wereld. Profeet Moh’ammed ملسو هيلع هللا ىلص heeft gezegd 

(Nederlandstalige interpretatie): “De verdienste van de geleerde (‘aalim) ten 

opzichte van een aanbidder (‘aabid) is vergelijkbaar met de verdienste van de 

maan wanneer die vol is ten opzichte van de overige sterren. En waarlijk, de 

geleerden zijn de erfgenamen van de profeten. Waarlijk, de profeten lieten 

geen dirhams en dienars (d.w.z. geld) achter, maar zij lieten kennis achter. 

Dus eenieder die het neemt, neemt het als een overvloedig deel.” [Sah’ieh’ 

(authentiek), overgeleverd door Aboe Daawoed, at-Tirmidzie en Ibn 

Maadjah.] 
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De positie van de mensen met islamitische kennis bereikt een zodanig niveau 

dat Allah de Verhevene en de engelen voor hen bidden! Aboe Oemaamah 

verhaalde: “De boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) 

heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Waarlijk, Allah en Zijn 

engelen, zelfs de mier in zijn holletje en de vis in de zee, waarlijk, (zij allen) 

bidden voor degene die de mensen het goede onderwijst.’” (Sah’ieh’, 

overgeleverd door Tabaraanie.) 

De boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) bad ook 

voor hen. Hij zei, zoals is verhaald door Zayd ibn Thaabit (moge Allah 

tevreden zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “Moge Allah licht 

(en geluk en schoonheid in het gezicht) van iemand schenken die een 

h’adieth (overlevering) van ons hoort en het memoriseert totdat hij het 

doorgeeft aan anderen!” (Sah’ieh’, overgeleverd door at-Tirmidzie.) 

Een van de h’adieth-geleerden waar imaam al-Boekhaarie van nam, Hishaam 

ibn ‘Ammar, leverde een verhaal over aangaande wat hem overkwam toen 

hij 8 jaar oud was. Hij zei: “Mijn vader verkocht een huis van hem voor 20 

dienars zodat ik op h’adj kon (en Islaam studeren). Toen ik in al-Medienah 

arriveerde, ging ik naar de studiekring van imaam Maalik. Hij zat te midden 

van zijn studenten als een koning. Mensen stelden hem vragen en hij 

beantwoordde ze. Toen ik de menigte binnenging en mijn beurt kwam, zei ik: 

‘H’addiethnie (reciteer voor mij)!’ Hij zei: ‘Integendeel, jij leest.’ Ik zei: ‘Nee, u 

leest voor!’ Imaam Maalik zei: ‘Nee, jij leest!’ Toen ik hem van repliek diende 

en hem wilde overhalen, werd hij boos en zei tegen een andere student: ‘Ga 

met deze jongen naar buiten en sla hem 15 keer!’ Die student nam me naar 

buiten en sloeg me 15 keer met een stok en bracht me vervolgens terug naar 

imaam Maalik. Ik zei: ‘U heeft mij dhzoelm (onrecht) aangedaan! Mijn vader 

verkocht zijn huis zodat ik naar u kon gaan en geëerd kon zijn door te 

luisteren naar uw lessen en kennis van u kon zoeken. En u sloeg me 15 keer 

zonder enige misdaad van mijn kant. Ik zal u niet vergeven!’ Imaam Maalik 

zei toen: ‘Wat is de boetedoening voor deze dhzoelm?’ Ik zei: ‘U dient 15 

ah’aadieth aan mij voor te lezen, dat is de boetedoening.’ Aldus begon 

imaam Maalik de ah’aadieth op te zeggen tot mij totdat hij de 15 voltooide. 

Toen hij klaar was, zei ik tegen hem: ‘Sla me meer en lees meer ah’aadieth 

voor mij.’ Imaam Maalik lachte en zei: ‘Vertrek.’” (Uit het boek Ma’rifat al-

Qoerraa-e al-Kibaar van imaam ad-Dzahabie.) 
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Vanaf het begin der tijden is er een race tussen de doeners van het goede en 

de doeners van het slechte: Aadam (Adam – vrede zij met hem) en Iblies 

(satan), Moesaa (Mozes – vrede zij met hem) en Fir’awn (de Egyptische 

farao), Moh’ammed ملسو هيلع هللا ىلص (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) en 

Aboe Djahl. Tegenwoordig is die race nog niet afgelopen. Denk eens na: hoe 

hard zijn de doeners van het slechte aan het werken en hoe hard werken wij? 

(Zie o.a. het artikel http://uwkeuze.net/de-ideologische-aanval/.) 

‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem) zei eens: “Ik zoek de 

bescherming van Allah tegen het enthousiasme van de zondaar en de luiheid 

van de godvrezende.” Soebh’aan Allaah (Glorieus is Allah)! Het is alsof hij het 

had over de tijd waar wij nu in leven. Hoe is het mogelijk dat iemand van ons 

te lui is om twee raka’aat te bidden ’s nachts, terwijl de mensen van al-

h’ayaat ad-doenyaa [het (tijdelijke) wereldse leven] de volledige nacht 

doorbrengen met het kijken van films, waarbij zij van sommige de vertaling 

moeten lezen onder aan het scherm? Hoe kunnen wij te lui zijn om twee uur 

te lezen, terwijl de mensen van de doenyaa – degenen die slechts meer geld 

willen om door te gaan met hun zonde – dag na dag, of die nachten lang 

spenderen met het studeren voor hun examens? Waarom krijgen wij de 

kriebels bij het betalen van 10 euro voor een islamitisch boek, terwijl de 

mensen van de doenyaa honderden euro’s, of liever gezegd, duizenden 

euro’s uitgeven op jacht naar hun zonde? 

Wat is er aan de hand!? Wat is er met ons gebeurd!? 

Luister eens naar degenen die vóór ons kwamen. Sommige foeqahaa-e [fiqh 

(jurisprudentie) geleerden] zeiden: “Jarenlang verlangde ik om hariesah (een 

zoet gerecht) te eten en ik was er niet toe in staat omdat het alleen verkocht 

werd tijdens de lesuren.” 

Imaam Shoe’bah zei: “Telkens wanneer ik iemand zag rennen door de straten 

van het dorp, dacht ik slechts een van de twee dingen: of hij was gek of een 

student van h’adieth!” 

En Ibn al-Djawzie zei: “Ik heb geen gebrek in de gemeenschap gezien dat 

triester is dan degenen die stoppen met werken ook al zijn zij in staat om 

door te gaan.” 
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Hoe kunnen we de situatie veranderen, O beste broeders en zusters? Laat 

ons eens nadenken over het volgende: 

Ten eerste: we dienen oprecht te zijn in ons verlangen om de Islaam te leren. 

We leren deze dien (religie – manier van leven) om onszelf – ten eerste – te 

ontdoen van onwetendheid en vervolgens anderen te helpen om zichzelf te 

ontdoen van onwetendheid. 

Ken jij de eerste h’adieth in Sah’ieh’ al-Boekhaarie, en in vele vele andere 

h’adieth-boeken? Het is geen toeval dat de eerste h’adieth is 

(Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, daden worden (beoordeeld) 

volgens hun intenties.” [Zie http://uwkeuze.net/hadieth-1/ - “De daden 

worden beoordeeld op basis van de intentie” van http://uwkeuze.net/de-

veertig-ahaadieth-van-an-nawawie/.] De geleerden herinneren ons vanaf het 

allereerste begin van ons pad om te leren, vanaf bladzijde 1, dat het dient te 

zijn omwille van Allah de Verhevene. 

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) draagt ons op 

om oprecht jegens Hem te zijn in alles wat wij doen (Nederlandstalige 

interpretatie van de betekenis): “En zij werden niets bevolen behalve dat zij 

Allah dienen te aanbidden, de religie zuiver voor Hem makend, als h’oenafaa-

e (monotheïsten)…” [Soerat al-Bayyinah (98), aayah 5.] 

De boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft 

gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die dat bestudeert wat 

(eigenlijk) bedoeld is omwille van Allah, (maar zijn intentie is) slechts 

verlangend naar een stukje van ad-doenyaa (het wereldse), hij zal de geur 

van al-Djennah (het Paradijs) niet ruiken op de Dag des Oordeels.” (Sah’ieh’, 

overgeleverd door Ah’mad en at-Tirmidzie.) 

Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Waarlijk, een man zal 

beschermd worden (door Allah) in verhouding tot zijn niyyah (intentie voor 

hetgeen hij doet).” 

En deze kwestie aangaande de intentie is geen gemakkelijke zaak. Soefyaan 

at-Thawrie zei: “Ik heb nooit iets behandeld dat zo opstandig en moeilijk is 

dan mijn intentie.” (Uit het boek al-Dja’mi’ lie akhlaaq al-Raawie, van al-

Khatieb al-Baghdaadie.) 
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Lees eens het advies van imaam Ibn Djamaa’ah als je wilt weten wat er nodig 

is om je intenties te corrigeren: “Een juiste en oprechte intentie wanneer je 

de Islaam bestudeert, is om je voor te nemen om de Tevredenheid van Allah 

te verkrijgen door hetgeen je doet. Je dient je voor te nemen om te 

praktiseren wat je leert, om de sharie’ah te doen herleven, hopend dat deze 

kennis licht zal schijnen op jouw hart, je ziel zal reinigen en je dichter bij Allah 

zal brengen op de Dag des Oordeels. Jouw intentie om de Islaam te 

bestuderen dient niet te zijn om enige wereldse aangelegenheid te 

verwerven, zoals leiderschap of faam of rijkdom. Het dient niet bestudeert te 

worden zodat je kunt opscheppen tegenover je collegae, of zodat mensen 

eerbied voor je zullen hebben en je op een belangrijke plaats laten zitten 

tijdens hun bijeenkomsten enzovoort.” (Uit het boek Tadhkirat as-Saami’ wal 

Moetakallim van imaam Ibn Djamaa’ah.) 

Ten tweede: we dienen te begrijpen dat we in een voortdurende strijd zijn 

met de shaytaan (satan) en hij wil niet dat wij slagen in deze studie. Allah de 

Alwijze zegt (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “Wanneer 

jullie dan de Qor-aan (Koran) lezen, zoek dan toevlucht bij Allah tegen de 

satan (de duivel), de verworpene (de vervloekte).” [Soerat an-Nah’l (16), 

aayah 98.] 

<<<Noot vertaler: de smeekbede tegen de afleidingen, influisteringen, 

twijfels etc. van de shaytaan (satan) tijdens het reciteren van de Qor-aan is: 

a’oedzoe biellaahie mienas-shaytaanier-radjiem [ik zoek toevlucht bij Allah 

tegen de satan, de verworpene (de vervloekte)]. Dit betekent niet dat je deze 

woorden louter in het Arabisch uitspreekt. Het betekent dat je een oprecht 

verlangen dient te hebben en je uiterste best doet om je te beschermen 

tegen de slechte ingevingen van satan wanneer je de Qor-aan leest. Je zou je 

best moeten doen om alles wat de Qor-aan bevat te zien in de juiste context 

en niet toestaan dat je het mengt met zelf verzonnen theorieën of ideeën 

(gebaseerd op begeerten) die gaan tegen hetgeen Allah de Verhevene in feite 

bedoelt. Men dient te beseffen dat het meest boosaardige doel van satan is 

dat de lezer geen leiding van de Qor-aan verwerft. Daarom zal de satan zijn 

uiterste best doen om de lezer op een dwaalspoor te brengen en hem te 

verhinderen dat hij er leiding van verwerft door hem naar onjuiste 

denkwijzen te leiden. De lezer dient dus goed op zijn hoede te zijn en de 

bescherming van Allah te zoeken tegen de satan zodat hij niet in staat is hem 

te beroven van de voordelen van deze bron van leiding. Want degene die 



Waarom zou ik studeren? 

13 | w w w . u w k e u z e . n e t      K e n n i s  –  ‘ i l m  

 

faalt leiding te verwerven van deze bron, zal nooit ergens anders leiding 

kunnen vinden. Daarnaast zal degene die misleiding van dit Boek zoekt zo 

verstrikt zijn in zijn misleiding, dat hij nooit uit deze vicieuze cirkel kan 

geraken. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>> 

De shaytaan zal dwarsliggen in elke goedheid dat je probeert. (Zie het artikel 

http://uwkeuze.net/de-vallen-van-iblies/.) De boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص 

(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “De 

shaytaan zit op het pad (van elke goedheid) die de zoon van Adam (tracht te 

nemen). Hij zat voor hem toen hij het pad van de Islaam nam en zei tegen 

hem: ‘Hoe kun je de religie van jouw vaders en jouw voorvaders verlaten!?’ 

Maar hij was hem ongehoorzaam en werd moslim. Vervolgens zat shaytaan 

voor hem op zijn pad naar de hidjrah en zei: ‘Hoe kun je jouw land en jouw 

lucht verlaten!?’ Maar hij was hem ongehoorzaam en migreerde. Vervolgens 

zat hij voor hem op zijn pad van djihaad en zei: ‘Waarom zou je djihaad 

verrichten!? Het zal alleen maar jouw bezittingen en lichaam uitputten. Je 

zult gedood worden, jouw vrouw zal met iemand anders trouwen en jouw 

eigendommen zullen verdeeld worden (aan anderen).’ Maar hij was hem 

ongehoorzaam en ging op djihaad.” De boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص zei 

vervolgens: “Eenieder die dit doet, het is een verplichting op Allah dat Hij 

hem al-Djennah (het Paradijs) zal binnenlaten.” 

Hoe zal de shaytaan jou dwarsliggen? 

Hij zal tegen je zeggen om morgen te studeren, en wanneer het morgen is, 

studeer maar morgen. Uitstel is iets van de shaytaan! 

De shaytaan zal tegen je zeggen dat je nu met iets anders bezig bent en dat je 

later in je leven de tijd zult nemen om de Islaam te bestuderen. Eerst 

trouwen, eerst afstuderen, eerst een baan. Je leven zal voorbij gaan en ‘eerst’ 

zal eeuwig leven.   

De shaytaan zal tegen je zeggen dat de situatie van de oemmah 

(gemeenschap) verloren is en dat jouw studie niets zal helpen, dus verspil je 

tijd niet. Bevecht deze influisteringen (weswaas) met hetgeen je gezien hebt 

van de djihaad van kennis en het onderricht die onze geliefde profeet 

Moh’ammed ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) en degenen die vóór ons 
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kwamen toepasten. [Zie de artikelen http://uwkeuze.net/jihad/ (Jihad in de 

Islam) en http://uwkeuze.net/valkuilen-tijdens-het-zoeken-van-kennis/.] 

De shaytaan zal tegen je zeggen dat er genoeg geleerden (‘oelamaa-e) zijn, zij 

hebben jou niet nodig. Bevecht dit met het feit dat geleerden zullen 

overlijden en als de kennis niet doorgegeven wordt aan de volgende 

generatie, dan zal het verloren raken in de gemeenschap. Er zijn zo’n 1,5 

miljard moslims en het probleem dat altijd voorkomt is dat er niet genoeg 

onderwijzers en geleerden zijn. Iedereen is een herder en iedereen zal 

verantwoordelijk gehouden worden voor zijn of haar kudde! [Noot vertaler: 

je hoeft niet per se een geleerde voor de hele oemmah te zijn, maar een 

geleerde voor jezelf, je gezin, je familie of voor jouw naaste omgeving is ook 

een zeer nobel streven.] 

Ten derde: we moeten nooit vergeten om te bidden tot Allah de Almachtige 

om ons te zegenen met Zijn Genade aangaande het slagen in onze intenties 

om de Islaam te leren omwille van Hem. Allah de Verhevene zegt 

(Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “En wanneer Mijn 

dienaren jou (o Moh’ammed) vragen over Mij, dan waarlijk, Ik ben nabij (met 

Mijn Kennis, Zicht, Gehoor etc.). Ik verhoor de smeekbede van de smekende 

wanneer hij Mij aanroept (zonder enige bemiddelaar of tussenpersoon)…” 

[Soerat al-Baqarah (2), aayah 186.] 

Laat ons nu bidden tot Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) 

om deze inspanning die we nu aan het verrichten zijn om Zijn dien en Zijn 

sharie’ah te leren, oprecht omwille van Hem te leren. En dat Hij ons zegent 

met Zijn Genade om te slagen met hetgeen we ons voorgenomen hebben. 

Waarlijk, Hij heeft de Macht om alles te doen. Amien. 
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Het zoeken naar kennis 

Een serieuze aangelegenheid! 

Door Dar-al-‘Ilm (www.daralilm.nl) & Uitgeverij Momtazah 

(www.momtazah.net); enigszins bewerkt door www.uwkeuze.net. 

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt 

(Nederlandstalige interpretatie): “…Allah zal degenen van jullie die geloven 

en degenen aan wie de kennis is gegeven verheffen naar (passende) rangen. 

En Allah is Khabier (Alwetend omtrent subtiele zaken) aangaande hetgeen 

jullie doen.” [Soerat al-Moedjaadilah (58), aayah 11] 

De profeet ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd 

(Nederlandstalige interpretatie): “De superioriteit van een geleerde (‘aalim) 

boven een (‘gewone’) aanbidder (‘aabid) is als de superioriteit van de maan 

op de nacht wanneer hij vol is boven alle andere sterren.” (Ibn H’anbal, Aboe 

Daawoed, at-Tirmidzie, an-Nasaa-ie, Ibn Maadjah en ad-Dariemie.) 

Het zoeken naar kennis (‘ilm) is verplicht voor iedere moslim, man en vrouw. 

Maar hoe weet hij of zij dat de juiste kennis wordt opgedaan, aangezien er 

behalve oprechte mosliminstanties ook veel sektes en dwalende 

groeperingen actief zijn onder het mom “Islam”? 

We dienen te weten dat als men serieus islamitische kennis (al-‘ilm as-

shar’ie) wenst op te doen, dat men zich dan niet dient te beperken tot het 

doorbladeren van Facebookpagina’s en surfen op internet. Dit is niet de 

manier om islamitische kennis op te doen. Je kunt op die manier misschien 

wel meer informatie verkrijgen over een bepaald onderwerp, maar dat is 

geen synoniem voor het opdoen van kennis. Heb jij ooit iemand geneeskunde 

zien studeren via Facebook? Heb jij ooit iemand zien specialiseren in een tak 

binnen de rechtswetenschappen door middel van het raadplegen van enkele 

websites? Je zou een dergelijke persoon zeker niet als arts raadplegen of als 

advocaat in de arm nemen! Maar waarom vragen wij dezelfde categorie 

mensen wel om een fatwaa en nemen wij hen als imams en geleerden? 
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Kennis opdoen geschied door het memoriseren van de Qor-aan, de moetoen 

(basisteksten) te leren en een gekwalificeerde imam te zoeken door wie ze 

onderwezen en uitgelegd kunnen worden. Dat is kennis opdoen. Moge Allah 

de Verhevene alle moslims leiden op Zijn pad met een diepe kennis waar we 

naar handelen oprecht en alleen voor Hem.   

Kennis opdoen doe je dus niet louter door boeken te lezen, maar door ze te 

bestuderen, net zoals je de Koran (al-Qor-aan) niet alleen maar leest, maar er 

echt over gaat nadenken. [Zie de artikelen http://uwkeuze.net/oppervlakkig-

denken/ (de vloek van de mens) en http://uwkeuze.net/de-juiste-manier-om-

de-qor-aan-te-overpeinzen/.] De Islam (al-Islaam) dient niet alleen maar 

gevoelsmatig te worden beleefd, je behoort de Islaam analytisch, historisch 

en kritisch te bestuderen, want de Islaam heeft veel ontwikkelingen 

meegemaakt en het heeft verschillende aspecten. Wij zijn er een voorstander 

van dat de Islaam eerst islamwetenschappelijk en intellectueel (en wij 

bedoelen hier niet filosofisch, maar verstandelijk) wordt bestudeerd en nadat 

men betrouwbare authentieke informatie heeft verzameld, legt men zijn 

gevoel pas volledig erin. 

Veel moslims beleven de Islaam eerst op basis van gevoel, d.w.z. dat ze zich 

bijvoorbeeld prettig voelen bij een bepaald ritueel zonder dat ze weten of dat 

wel of niet tot de Qor-aan of Soennah behoort. Op het moment dat zij 

worden gecorrigeerd door middel van een sah’ieh’ h’adieth [authentieke 

overlevering van de profeet Moh’ammed ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe ‘alayhie wa sellem 

- Allahs zegeningen en vrede zijn met hem], dan vinden ze het moeilijk om 

dat te volgen, omdat ze zich zo prettig voelen bij wat ze doen en willen 

vervolgens door blijven gaan met hetgeen zij als prettig en toegestaan 

ervaren in plaats van zichzelf te corrigeren op datgene wat correct is. 

Moe’aawiyyah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de 

boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص zei (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer 

Allah het goede wenst voor een persoon, laat Hij hem de religie begrijpen.” 

(Moettafaqoen ‘alayh. Overgeleverd door al-Boekhaarie, 69.) 

We dienen geen passieve houding aan te nemen door te wachten tot er 

kennis tot ons komt, maar we dienen zelf actief op zoek te gaan naar kennis. 



Het zoeken naar kennis 

17 | w w w . u w k e u z e . n e t      K e n n i s  

 

Maalik ibn Anas zei: “Het is niet de kennis die naar jou toe moet komen, het 

is jij die naar de kennis toe moet komen.” (‘Adaab Shar’iyyah

De beste manier om de juiste kennis op te doen is om als eerste de 

(geloofsleer) volgens de Ahloe as-Soennah wa al-Djamaa’ah

methodologie te hanteren. Zie de verhandeling 

http://uwkeuze.net/algemene-principes-van-ahloes-soennah

[Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa’ah zijn degenen die de pure 

boodschapper Moh’ammed ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) 

volgen en die zich aansluiten bij de gemeenschap van de oprechte moslims 

die de juiste methodologie hanteren.] 

We zullen een ‘stappenplan’ geven dat kan helpen om op een goede wijze 

kennis en inzicht op te doen over de Islaam: 

Stap 1: 

Begin ter voorbereiding kennis (‘ilm) te krijgen door goede en betrouwbare 

boekwerken over het leven van de profeet Moh’ammed 

‘alayhie wa sellem) te bestuderen en probeer goed te begrijpen waar hij voor 

heeft gestreden, wat hij verkondigde en wat dit teweegbracht. Probeer deze 

kennis gedurende je gehele leerproces bij te houden. 

Wij adviseren het 628 pagina’s tellende boek De 

Geschiedenis van de Islaam (deel 1), geschreven door 

Akbar Shah Najeebabadi, vertaald door Aboe Yoesoef 

‘Abdoellaah, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah (te 

bestellen via www.momtazah.net of 

www.islamazon.nl). Dit waardevolle boek bevat niet 

alleen een uitgebreide biografie van de profeet 

Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met 

hem), maar ook de biografieën van de vier rechtgeleide khaliefen 

Bakr, ‘Oemar, ‘Oethmaan en ‘Aliy (moge Allah tevreden zijn met hen). Of lees 

de beknopte biografie van de profeet Moh’ammed ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen 

en vrede zijn met hem) op http://uwkeuze.net/biografie/. 

K e n n i s  –  ‘ i l m  

is niet de kennis die naar jou toe moet komen, het 

‘Adaab Shar’iyyah 2/144.)  

De beste manier om de juiste kennis op te doen is om als eerste de ‘aqiedah 

Djamaa’ah te leren en hun 

methodologie te hanteren. Zie de verhandeling 

soennah-wal-djamaaah/. 

degenen die de pure Soennah van de 

(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) 

volgen en die zich aansluiten bij de gemeenschap van de oprechte moslims 

We zullen een ‘stappenplan’ geven dat kan helpen om op een goede wijze 

) te krijgen door goede en betrouwbare 

boekwerken over het leven van de profeet Moh’ammed ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe 

te bestuderen en probeer goed te begrijpen waar hij voor 

n, wat hij verkondigde en wat dit teweegbracht. Probeer deze 

hem), maar ook de biografieën van de vier rechtgeleide khaliefen – Aboe 

Bakr, ‘Oemar, ‘Oethmaan en ‘Aliy (moge Allah tevreden zijn met hen). Of lees 

Allahs zegeningen 
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Stap 2: 

Leer eerst goed begrijpen wat tawh’ied inhoudt; monotheïsme, de eenheid 

van Allah de Almachtige. Doe dit door bijvoorbeeld de boekjes zoals de drie 

fundamenten, het monotheïsme boek (Kitaab at-Tawh’ied) van sheikh 

Mohammed ibn Abdel-Wahhaab, en uitleg van de pilaren van imaan van 

sheikh Ibn al-‘Oethaymien te bestuderen. (Zie o.a. de artikelen in de rubriek 

http://uwkeuze.net/monotheisme-tawhied/, alsook http://uwkeuze.net/de-

6-pilaren-van-geloof/.) 

Uitgeverij Momtazah heeft ook hier zeer geschikte boeken voor, zoals Het 

Monotheïsme Boek, geschreven door sheikh dr. Saalih’ ibn Fawzaan ibn 

‘Abdiellaah al-Fawzaan, vertaald door Abou Sayfoullah al-Maghriebie. En ook 

het boek Uitleg Van De Drie Fundamentele Grondbeginselen en de Uitleg Van 

De Vier Principes betreft Shirk, geschreven door sheikh Moh’ammed ibn 

‘Abdoe l-Wahhaab, uitgelegd door sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-

‘Oethaymien en sheikh Saalih’ Aal s-Sheikh en sheikh ‘Abdoellaah ibn 

Djiebrien, bewerkt door Fahd ibn Naasir ibn Ibraahiem as-Soelaymaan en 

Aboe ‘Ammaar Yasir Qaadhie, vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah, Abou 

Sayfoullah al-Maghriebie en Aboe Dardaa-e. 

 

Stap 3: 

Leer goed begrijpen wat shirk inhoudt; afgoderij, het stellen van gelijken aan 

Allah, hoe het zich manifesteert, dus wat voor vormen het aanneemt. Kijk 

vervolgens goed om je heen wat voor shirk-praktijken je kan ontdekken bij 

bepaalde stromingen, groeperingen en organisaties. (Bestudeer o.a. de reeds 

genoemde boeken, alsook de artikelen in http://uwkeuze.net/monotheisme-
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tawhied/, zoals het artikel http://uwkeuze.net/het-grootste

en http://uwkeuze.net/vormen-van-koefr-en-shirk/.) 

Stap 4: 

Leer goed begrijpen wat Soennah inhoudt en wat de plaats hiervan is in de 

Islaam. Begrijp het belang ervan en heb er liefde voor. Tracht ook zoveel 

mogelijk erachter te komen welke overleveringen (ah’aadieth

zijn en welke zwak en verzonnen zijn. Op deze wijze houden we de 

puur. 

[Lees de artikelen in de rubriek http://uwkeuze.net/de-soennah/

– http://uwkeuze.net/introductie-tot-de-ahaadieth/  

– http://uwkeuze.net/inleiding-tot-de-wetenschap-betreffende

– http://uwkeuze.net/inleiding-tot-de-soennah/  

– http://uwkeuze.net/inleiding-tot-de-soennah/ .] 

Uitgeverij Momtazah heeft ook hierover een zeer 

interessant en belangrijk boek uitgegeven, namelijk 

Het Belang en de Autoriteit van de Soennah, 

geschreven door Jamaal al-Din M. Zarabozo, vertaald 

door Oem Soelaym. We adviseren iedereen om dit 

boek aan te schaffen en goed te bestuderen. (Bestel 

het op www.momtazah.net of www.islamazon.nl.) 

Stap 5: 

Leer goed begrijpen wat er wordt bedoeld met bid‘ah; innovatie 

toevoegen van nieuwe geloofsleerstellingen en/of rituelen in de Islaam, die 

noch de profeet ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) noch zijn 

sah’aabah (metgezellen – moge Allah tevreden zijn met hem) hebben 

voorgeschreven of gedaan. Besef goed dat deze vernieuwingen in het geloof 

de Soennah vernietigen en de Islaam in zijn geheel beschadigen

handelingen hebben geen waarde, ondanks dat men denkt dat het goede 

handelingen zijn en dat ze een goede daad doen door deze uit te voeren. Het 

handelen volgens bid’ah betekent dat je niet werkelijk van de 

want iedere bid’ah neemt een soennah weg. Bovendien leidt de 

K e n n i s  –  ‘ i l m  

grootste-onrecht-is-shirk/ 

inhoudt en wat de plaats hiervan is in de 

Islaam. Begrijp het belang ervan en heb er liefde voor. Tracht ook zoveel 

ah’aadieth) betrouwbaar 

welke zwak en verzonnen zijn. Op deze wijze houden we de Soennah 

soennah/, waaronder: 

betreffende-hadieth/  

; innovatie – het 

toevoegen van nieuwe geloofsleerstellingen en/of rituelen in de Islaam, die 

(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) noch zijn 

moge Allah tevreden zijn met hem) hebben 

voorgeschreven of gedaan. Besef goed dat deze vernieuwingen in het geloof 

vernietigen en de Islaam in zijn geheel beschadigen. Zulke 

handelingen hebben geen waarde, ondanks dat men denkt dat het goede 

handelingen zijn en dat ze een goede daad doen door deze uit te voeren. Het 

betekent dat je niet werkelijk van de Soennah houdt, 

weg. Bovendien leidt de Soennah 
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naar het rechte pad en iedere bid’ah betreffende geloofspraktijken is dwaling 

en leidt naar het Hellevuur. 

De boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) 

was gewoon in zijn preken te zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “…de 

meest waarachtige spraak is het Boek van Allah (de Qor-aan), en de beste 

leiding is de leiding van Moh’ammed (de Soennah). De slechtste (religieuze) 

zaken zijn de nieuwe verzonnen zaken (bid’ah), elke nieuwe verzonnen zaak 

is een innovatie, en elke innovatie is een dwaling, en elke dwaling is in het 

Vuur.” (Overgeleverd door an-Nasaa-ie en verhaald door Djaabir ibn 

‘Abdoellaah – moge Allah tevreden zijn met hem.) 

[Lees o.a. het artikel http://uwkeuze.net/het-verbod-op-innovaties-bidah/.] 

Lees en leer wat de shirk– en bid’ah-praktijken zijn, neem het serieus, wees 

hierna op je hoede en mijd deze. Het is belangrijk om te leren over shirk en 

bid‘ah, want alleen op deze manier kan je je ertegen beschermen. (Zie o.a. 

het artikel http://uwkeuze.net/de-vallen-van-iblies/.) Kijk goed om je heen en 

merk op wat mensen, groeperingen en organisaties om je heen allemaal 

verrichten aan shirk en bid’ah. Blijf weg van deze en val niet in hun val 

ondanks dat het erg aannemelijk kan klinken. Dit is allemaal verleiding en 

valsheid. Blijf weg van deze groepen en wees voorzichtig met de mensen die 

ertoe behoren, ondanks dat ze misschien heel aardig en als vroom 

overkomen. Houd daarentegen sterk vast aan de Soennah en laat het niet los. 

Een teken van degenen die shirk en bid‘ah doen (Ahl al-Bid’ah) is dat 

wanneer je hun praktijken afkeurt en spreekt over tawh’ied en de Soennah, 

zij er niet tevreden mee zijn; ze willen je liever mijden en zullen je 

benamingen geven (zoals wahhaabie – lees het artikel 

http://uwkeuze.net/wahhabisme-ontmaskert/), of de mensen tegen je 

‘waarschuwen’. Wanneer naar concreet betrouwbaar bewijs wordt gevraagd 

betreffende hetgeen zij beweren, noemen ze een Qor-aan vers (dat uit zijn 

context wordt gehaald) of h’adieth (ook uit zijn context, of zwak of 

verzonnen), of zij stellen een algemene h’adieth boven een specifieke 

h’adieth, waarna zij vervolgens allemaal uitspraken en redeneringen naar je 

hoofd slingeren en zo trachten zij hetgeen zij doen te rechtvaardigen en 

aannemelijk te laten klinken. Het tegenovergestelde van wat de Ahl al-Bid’ah 

doet, geldt voor degenen die het pad van Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa’ah 
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volgen. Zij baseren hun argumenten op betrouwbare overleveringen zonder 

deze uit hun context te halen en wanneer je hem een betrouwbare sah’ieh’ 

h’adieth toont en dat als bewijs levert, dan zal hij dat zonder aarzeling 

aannemen. 

Als je te weten bent gekomen dat iets van jouw geloofsbelevenis is 

gebaseerd op valse shirk en bid‘ah-praktijken, blijf dan niet star je oude 

gewoontes en verlangens volgen door er toch aan vast te houden en deze na 

te leven, ondanks dat je omgeving dat misschien wel doet. 

Stap 6: 

De hierboven genoemde stappen zijn noodzakelijk en hier dient tijd voor te 

worden genomen. Op basis van deze stappen moet je jezelf proberen te 

corrigeren en jezelf te zuiveren. Vervolgens kunnen de volgende stappen 

gevolgd worden. Dit allemaal moet gepaard gaan met goed nobel gedrag 

zoals die van de selef (de eerste drie generaties moslims). (Zie het artikel 

http://uwkeuze.net/de-belangrijkheid-van-akhlaaq-goed-gedrag/.) 

De selef (as-selef as-saalih’) zijn de vrome voorgangers, de eerste drie 

generaties: dus de metgezellen – sah’aabah – van de profeet ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs 

zegeningen en vrede zijn met hem), hun volgelingen (at-taabi’ien) en de 

leerlingen daarvan. 

Stap 7: 

Kom de namen te weten van de geleerden van Ahloe s-Soennah wa l-

Djamaa’ah en de gemeenschap, zijn oprechte volgelingen beginnende bij de 

metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen), en de overleveringen 

waarvan bekend is dat deze betrouwbaar zijn. Van de vroege periode (en 

daarna) en wat hun manhadj (methodologie) in ‘aqiedah (geloofsleer) was. 

Vergelijk dit met de tegenwoordige geleerden en hun uitspraken en manhadj. 
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Stap 8: 

Probeer iets te leren over Qor-aanwetenschappen, h’adieth

en de ontwikkeling van de islamitische jurisprudentie en wetgeving (

sharie’ah). 

Zie de rubriek http://uwkeuze.net/artikelen-2/ voor 

diverse artikelen over de Koran, en o.a. het boek De 

Ontwikkeling van Fiqh (de islamitische wet & de 

madzaahib), geschreven door dr. Abu Ameenah Bilal 

Philips, vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah, 

uitgegeven door Uitgeverij Momtazah en te bestellen 

op www.momtazah.net en www.islamazon.nl. 

(Uitgeverij Momtazah is bezig met het boek Een Introductie tot de 

Wetenschappen Betreffende de Qor-aan, geschreven door Aboe Ammaar 

Yaasir Qaadhi, vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah, wat nu in de 

afrondingsfase is. Houd hun website www.momtazah.net 

wanneer dit waardevolle boek beschikbaar is.) 

Stap 9: 

We moeten de geschiedenis en ontwikkeling van de wetscholen en 

(islamitische jurisprudentie) goed begrijpen, in haar contexten van tijd, plaats 

en omstandigheden. Besef goed dat de a-immah (imams) van de vier alom 

geaccepteerde fiqhscholen allen behoorden tot de Ahloe s

Djamaa’ah en zij kwamen overeen betreffende de oesoel (fundamenten van 

het geloof, zoals o.a. ‘aqiedah). De a-immah van de wetscholen konden wel 

verschillen in de methode die zij hanteerden betreffende de 

(jurisprudentie). Hun wetuitspraken waren voornamelijk gebaseerd op de 

gegevens en bronnen die tot hun beschikking waren in hun tijd, alsook hun 

methode betreffende de kennis en acceptatie van een 

belangrijk te weten dat zij de hoogste waarde hechtten aan authentieke 

(sah’ieh’) ah’aadieth en als ze op de hoogte waren van zo een 

was dat wat zij zouden volgen. Deze geleerden hebben ons niet bevolen dat 

wij ‘hun’ (blind) moeten volgen, maar dat we de Soennah

(vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) moeten volgen. We dienen al 
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en als ze op de hoogte waren van zo een h’adieth, dan 

was dat wat zij zouden volgen. Deze geleerden hebben ons niet bevolen dat 
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rede en zegeningen van Allah zijn met hem) moeten volgen. We dienen al 
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deze a-immah te respecteren voor hun inspanningen en bijdragen, maar dit 

mag niet leiden tot afsplitsingen in de gemeenschap, noch mag het leiden tot 

groeperingen, sektarisme en fanatisme in het (blind) volgen van ‘hun’ 

wetscholen. Het is dus niet zo dat we blindelings een wetschool moeten gaan 

of blijven aanhangen (iets wat nog steeds onterecht wordt beweerd). Respect 

voor deze a-immah en hen ‘volgen’ betekent dat je je moet inspannen om te 

weten te komen of een h’adieth betrouwbaar is en er dan in geloven en het 

volgen. [Zie het artikel http://uwkeuze.net/ontwikkeling-van-fiqh/ – de 

islamitische wet: bronnen, wetscholen (madzaahib) en meningsverschillen, 

alsook het reeds genoemde boek van dr. Abu Ameenah Bilal Philips, De 

Ontwikkeling van Fiqh (de islamitische wet & de madzaahib).] 

Stap 10: 

Leer over verschillende (vroegere en hedendaagse) stromingen en hoe deze 

zijn ontstaan. Kijk hier kritisch naar en vergelijk hun ‘aqiedah op basis van de 

vooraf opgedane kennis. In het licht van de voorgaande stappen kan je 

ontdekken welke richtingen correcter zijn dan anderen. Vergelijk deze 

stromingen met de huidige situatie of omgeving(en) waarin je verkeert en 

laat je niet meer verleiden tot allemaal mooie en zweverige verklaringen die 

in tegenstrijd zijn met de leerstellingen vermeld in de voornoemde stappen. 

Nog enkele adviezen: 

– Leer wat shirk en bid‘ah is zodat je er niet invalt. 

– Laat je niet verleiden door ‘sheihks’ of ‘pirs’ bij wie je een eed van trouw 

moet zweren zodat hij voor jou kan bemiddelen op de Dag des Oordeels, of 

tot tariqas, filosofieën, sektarisme of wetschoolfanatisme, maar houdt vast 

aan het pad van Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa’ah volgens het begrip van de 

selef as-saalih’, zeker betreffende de ‘aqiedah (geloofsleer). 

– Volg niet het pad van degenen die beweren dat Allah, Verheven en 

Geprezen is Hij, overal is en één is met Zijn schepping, dus dat Hij in Zijn 

schepping zit, want Allah de Verhevene heeft Zichzelf namelijk beschreven als 

zijnde boven Zijn ‘arsh (troon). 
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– Volg niet het pad van degenen die beweren dat de profeet Moh’ammed 

 nog leeft en overal (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) ملسو هيلع هللا ىلص

aanwezig is en alles ziet en zodanig in feite Eigenschappen van Allah bezit. 

– Volg niet het pad van degenen die beweren dat het toegestaan is om hulp 

en bemiddeling te vragen aan overleden ‘heiligen’ of bij hun graven te 

smeken voor hulp. 

– Volg niet het pad van degenen die beweren dat er nog een profeet na 

Moh’ammed ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) is gekomen. (Zie o.a. het 

artikel http://uwkeuze.net/qadiyaanisme-in-het-licht-van-de-islaam/.) 

– Volg niet het pad van degenen die beweren dat je geen goede moslim bent 

als je niet één van de vier wetscholen aanhangt. Weet dat onze wetschool die 

van de profeet Moh’ammed ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) is en 

degenen die hem in de waarheid van zijn Soennah volgen op basis van de 

betrouwbare ah’aadieth (profetische overleveringen), en dit is wat onze 

criteria zijn en dit is wat wij behoren te volgen. 

– Volg niet het pad van degenen die kritiek leveren op of lachen over 

iemands uiterlijke aspecten wanneer diegene de Soennah in uiterlijkheden 

probeert na te leven. Let wel dat we het hier niet hebben over diegenen die 

grote gewaden en tulbanden dragen om zo als een vroom persoon te worden 

gezien, of respect of aanzien te krijgen bij de mensen.  

– Volg niet het pad van degenen die meer waarde hechten aan het volgen 

van regels en uitspraken van zijn leermeester of wetschool, boven het volgen 

en handelen volgens de betrouwbaar overgeleverde Soennah. 

– Controleer bij het kopen van islamitische boeken altijd of het is voorzien 

van bronvermeldingen in de voetnoten. Hoe specifieker de 

bronvermeldingen hoe beter. 

– Als je iets leest en je erover twijfelt, probeer het dan te verifiëren door 

verder te zoeken of na te vragen of het klopt. 
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– Volg niet mensen die geleerden en sheikhs van Ahloe s-Soennah wa l-

Djamaa’ah zwart maken en bestempelen met de ergste eigenschappen die zij 

aan hen toekennen. 

– Neem afstand van roddels en slechte praat over geleerden van Ahloe s-

Soennah wa l-Djamaa’ah, je broeders en zusters… 

– Onthoud de namen van uitgeverijen die bekend staan voor het uitgeven 

van betrouwbare boeken en de namen van de uitgeverijen die lukraak 

boeken uitgeven. 

Elke dag gebeurt er weer iets nieuws en we weten niet wat de toekomst 

brengt; kennis van al-ghayb – het onwaarneembare – is alleen bij Allah, 

Verheven en Geprezen is Hij. We hopen dat deze generatie van moslims er 

één wordt die vasthoudt aan de Qor-aan en de h’adieth sah’ieh’ (authentieke 

overleveringen) en die niet halsstarrig vasthoudt aan culturele gebruiken die 

afwijken van de Soennah cq. Islaam, en dat wij door de rechtvaardigheid, 

broederschap en verantwoordelijkheid die de Islaam ons leert een goed 

voorbeeld kunnen zijn voor de maatschappij waarin wij leven. We hopen ook 

dat wij dit meegeven aan de volgende generatie en zij weer aan de volgende. 

(Zie de artikelen in de rubriek http://uwkeuze.net/broeder-zusterschap-in-

de-islaam/.) 

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zij met hem) verhaalde dat de 

boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei 

(Nederlandstalige interpretatie): “Voor hem die een pad volgt en daarop 

kennis zoekt, wordt door Allah een pad naar het Paradijs vergemakkelijkt.” 

(Overgeleverd door Moeslim.) 

Kennis en gedrag 

Denk aan een klein kind dat bang is voor dat spook onder het bed en daarom 

niet durft te slapen noch te kijken onder het bed of dat spook er werkelijk is. 

Hetzelfde geldt voor de Islam en moslims, waar de westerse (en laten we het 

beperken tot de Nederlandse) samenleving bang voor is, maar men durft 

vaak niet te kijken of die angst wel werkelijk nodig of terecht is. (Zie het 

artikel http://uwkeuze.net/islamofobie/.) 
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De Islam leert ons goede gedragsregels, het spoort ons aan tot het goede en 

wil dat we goede burgers zijn. Het is prachtig om te zien dat, ondanks dat de 

Islam zo wordt belaagd, er zoveel ‘autochtone’ Nederlanders geloven in de 

boodschap van de Islam en ongedwongen toetreden tot de Islam. De Islam is 

de snelst groeiende religie in Nederland. Dit zegt toch wel iets. (Lees 

bekeringsverhalen op http://uwkeuze.net/bekeringsverhalen/.) 

De Islaam wordt geassocieerd met moslims en wordt vaak als iets 

problematisch, zorgwekkends of bedreigends beschouwd. Redenen waarom 

het westen zich misschien bedreigd zou kunnen voelen door de Islaam en de 

moslims is omdat het anders is en vanwege de verhalen of beelden die ze van 

jongs af aan hebben gehoord of gezien. Hun vooroordelen kunnen gebaseerd 

zijn op hun eigen religie, verhalen uit geschiedenisboekjes, wat ze op school 

horen of op straat zien of wat ze via de media lezen, zien of horen. Helaas zijn 

de vooroordelen zodanig gegroeid dat het een stereotype is geworden. Vaak 

wordt dit nog eens een keer uitgemeten en overdreven wat ernaar kan leiden 

dat men een soort (vaak onterechte) angst en afkeer ontwikkelt.  

Helaas helpt het gedrag dat wij tonen als moslims ook niet om ons beeld te 

verbeteren en daarom dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen 

de Islaam en moslims. De Islaam is een volmaakte religie, maar moslims zijn 

mensen en mensen tonen gedrag dat hen bekend is vanuit de omgeving 

waarin zij zijn opgegroeid. Meestal is dit gedrag gebaseerd op hun cultuur, 

nationaliteit of persoonlijke mentaliteit, en dit staat vaak los van het geloof 

(kennis). Vandaar dat er helaas ook veel moslims zijn die zich niet gedragen 

zoals de Islaam ons voorschrijft en dat is de realiteit (net zoals aanhangers 

van andere religies ook niet altijd volgens de principes van hun religie leven – 

lees o.a. http://uwkeuze.net/de-ku-klux-klan/ - christelijke extremisten). 

Als wij moslims de islamitische gedragsregels zouden toepassen, dan zullen 

we absoluut een goed voorbeeld zijn voor de samenleving, in geloof en 

gedrag. De Islaam staat in de belangstelling, dat is niet iets van vandaag. De 

media loert op ons, zeker als we een misstap maken. (Zie o.a. 

http://uwkeuze.net/de-leugen-regeert/.) Ja, we worden ook wel in het nauw 

gedreven, maar de vraag is hoe wij er mee omgaan en wat wij er aan doen. 

Wij moeten zelf onze situatie veranderen, want veel van de kritiek op 

moslims alhier hebben zij aan zichzelf te danken, vanwege hun eigen gedrag. 

De Islaam leert de moslims een goed voorbeeld voor de mensheid te zijn. Als 
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je dat bent, dan hebben ze ook geen terechte reden om over je te klagen. We 

moeten de hand in eigen boezem steken, onze oogkleppen verwijderen en 

inzien dat het verval van de moslims mede ons eigen werk (en schuld) is. 

Daarom is het oplossen van de minder positieve gevolgen en problemen die 

zijn ontstaan betreffende de leefbaarheid in de Nederlandse samenleving op 

de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de moslims zelf, om dat op 

zich te nemen. Het criminaliteitsprobleem, de taalachterstand, verloedering 

in de woonwijken, zwerfvuil, (bewuste?) onbekendheid met de veranderende 

samenleving, star vasthouden aan de eigen cultuur ten koste van de Islaam 

en haar broeder/zusterschap en saamhorigheid, maar ook aan de 

betrokkenheid in de maatschappij waarin je leeft, dit hebben we zelf in de 

hand en we moeten er zelf iets aan doen om deze situaties te verbeteren. 

(Zie o.a. http://uwkeuze.net/de-belangrijkheid-van-akhlaaq-goed-gedrag/.) 

Is het Westen bedreigend voor de Islaam? De Islaam, als religie, zal altijd 

sterk blijven en het Westen zal er dus nooit een bedreiging voor kunnen 

vormen. (Zie o.a. de artikelen http://uwkeuze.net/waarom-is-de-islaam-zo-

succesvol-gebleven-in-deze-moderne-wereld/ en http://uwkeuze.net/moet-

de-islam-gemoderniseerd-worden/.) Het kan wel een bedreiging vormen 

voor moslims die worden opgeslokt door de ‘westerse levensstijl’ van 

vrijheden (!?), verleidingen en geneugten, en zij lopen dus inderdaad het 

risico dat ze een andere levenswijze en gedrag aannemen dan die de Islaam 

voorschrijft, maar dat kan ook gebeuren in ‘moslimlanden’. Het Westen heeft 

invloed op de wijze waarop moslims tegenwoordig leven, waar ook ter 

wereld. Maar dit is omdat de moslims het toelaten en wij zijn er dus zelf 

schuldig aan. De verantwoordelijkheid voor ons handelen en onze leefstijl ligt 

bij onszelf. 

Wij moslims moeten door middel van ons gedrag de vooroordelen die niet-

moslims over ons hebben, proberen te veranderen. Reik uit naar de niet-

moslims, participeer met hen, praat met hen, scheid je niet af van hen. In de 

kantine op school of werk, ga niet alleen in je eigen groepje zitten. Toon 

initiatief en moed en ga proberen te zitten waar niet-moslims zitten en begin 

een conversatie, al is het over school of het werk, toon aan dat je goed 

gedrag hebt terwijl je je moslimidentiteit uitstraalt, dit is een kans om kennis 

te maken en kennis te delen met hen. Kopieer artikelen uit boeken of van 

websites waarvan het toegestaan is (zoals deze website – www.uwkeuze.net) 
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en geef het aan geïnteresseerden. Laat het niet bij je thuis op de 

boekenplank liggen, maar verspreid het! 

Let wel op dat je allee betrouwbare kennis verspreid end at de dingen die je 

zegt waarheid zijn. En als je iets niet weet of je twijfelt, zeg dan: ik weet het 

niet. Want het verspreiden van onjuiste informatie over de Islaam is een 

kwalijke zaak. Zie het hoofdstuk “Het spreken namens de wetgeving zonder 

kennis” in dit boek.  

Wees niet bang van wat de mensen van je vinden, maar denk aan je 

Schepper… 

Aboe Dardaa-e (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat hij de 

boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft 

horen zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “Voor hem die een pad volgt 

en daarop kennis zoekt, wordt door Allah een pad naar het Paradijs 

gemakkelijk gemaakt, en voorwaar, de engelen spreiden hun vleugels uit over 

de zoeker naar kennis en zij zijn verheugd met wat hem bezighoudt, en 

voorwaar, degenen in de hemelen en op de aarde, tot de vissen in het water 

aan toe, vragen vergeving voor een geleerde. De verdiensten van een 

geleerde zijn verheven boven die van de aanbidders (gewone gelovigen), 

zoals de verdiensten van de maan verheven zijn boven die van de rest van de 

planeten. De geleerden zijn de erfgenamen van de profeten en de profeten 

laten geen erfenis na van dinars en dirhams, maar laten slechts kennis na. Hij 

die haar verwerft, verwerft een rijk deel.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed 

en at-Tirmidzie.) 

En tot Allah keren wij terug. 
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Valkuilen tijdens het zoeken van 

kennis 

Geschreven door sheikh Salman b. Fahd al-Oadah.  

Vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah. 

Inleiding 

Alle lof is voor Allah; we prijzen Hem, zoeken Zijn vergeving en keren 

berouwvol tot Hem. We zoeken toevlucht bij Hem tegen de slechtheden van 

onze zielen en de slechtheden van onze daden. Wie Hij leidt, kan niet misleid 

worden; en wie Hij misleidt, kan niet geleid worden. Ik getuig dat er geen god 

is behalve Allah alleen, zonder deelgenoot, en ik getuig dat Moh’ammed Zijn 

dienaar en boodschapper is. 

Een van de meest opwindende aspecten van de huidige islamitische 

bewustwording is het grote aantal van onze jeugdigen die islamitische kennis 

(al-‘ilm as-shar’ie) zoeken. Door dit te doen zorgen zij er voor dat deze 

bewustwording stevig gebaseerd is op een correct begrip van de Islam (al-

Islaam) en dat het onderscheiden zal blijven door rechte leiding. 

Het is de plicht van de geleerden (‘oelamaa-e) om deze studenten (toellaab 

of talabah) te omarmen, hen te onderwijzen, hen te leiden en te eren. De 

studenten van vandaag zullen de geleerden en leiders van morgen zijn. 

Een van de eerste dingen die een student van religieuze kennis (Arabisch: 

taalib ‘ilm) dient te weten is hoe hij deze taak dient aan te pakken. Hem dient 

duidelijk de correcte manier getoond te worden om islamitische kennis te 

verwerven en hoe hij de valkuilen kan mijden die op zijn pad liggen. 

Het onachtzaam zijn jegens deze valkuilen kan leiden tot ongunstige situaties 

die zeer moeilijk te verhelpen zijn. Deze situaties kunnen de student 

onmiddellijk van het pad van kennis wegleiden naar allerlei vormen van 

afwijkingen. 
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Het zoeken naar kennis is een passie die kan leiden naar gehaastheid. Er is 

een neiging onder de studenten om, bij wijze van spreke, vruchten te plukken 

voordat ze rijp zijn. Dit is waarom ik het als mijn plicht zie tegenover de 

volgende generatie van veelbelovende studenten om hen te attenderen op 

de verschillende fouten en vormen van afwijking waar nieuwe studenten toe 

geneigd zijn. Ik spreek uit persoonlijke ervaring tijdens mijn eigen zoektocht 

naar kennis en met behulp van de ervaringen van mijn collega’s. Ik zal 

waargebeurde voorbeelden aanhalen uit de wereld waar we tegenwoordig in 

leven. 

Het kan niet onopgemerkt blijven dat de tijden veranderen. Elke generatie 

heeft zijn eigen problemen en omstandigheden. Daarom dienen we 

onderwerpen zoals deze keer op keer te behandelen om in frisse inzichten te 

voorzien. Dit is wellicht de reden waarom geleerden van elk tijdperk over dit 

onderwerp geschreven hebben, vanaf de tijd van Ibn ‘Abd al-Barr en al-

Khatieb al-Baghdaadie tot heden. Ieder van deze geleerden had te kampen 

met de problemen van zijn tijd. Hij diende een uniek stel obstakels en 

hindernissen onder ogen te zien en te bepalen hoe hen te overwinnen. 

Ik hoop dat deze beknopte verhandeling de student zal helpen op zijn weg. Ik 

vraag Allah ons te leiden en onze aangelegenheden recht te maken. Ik bid dat 

Hij ons de waarheid laat herkennen en ons helpt het te volgen, en dat Hij ons 

de valsheid laat inzien en ons helpt het te mijden. En moge de vrede en 

zegeningen van Allah zijn met onze profeet Moh’ammed en zijn familie en 

metgezellen. 

Het zoeken van kennis omwille van kennis 

Soms kan een student zeggen: “Ik zoek kennis omwille van kennis,” 

suggererend dat hij niet op zoek is naar een diploma of academische titel of 

iets dergelijks. Maar wat hij doet is ook incorrect. 

Een van de valkuilen waar een student in kan vallen is het zoeken van kennis 

louter omwille van kennis. Kennis is een verlangen zoals elk ander menselijk 

verlangen. Het kan gezocht worden louter voor het plezier om het te 

verwerven en niet omwille van Allah de Verhevene. Mensen houden van het 

ontdekken van nieuwe dingen. Het is een natuurlijke menselijke neiging. 
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Wanneer iemand zich lang inspant om ergens achter te komen en dan het 

antwoord weet te achterhalen, kan het behoorlijk opbeurend en stimulerend 

zijn. Dit moedigt hem aan om verder te studeren. 

De Islaam nodigt ons echter niet uit om islamitische kennis louter omwille 

van kennis te zoeken, maar om het in praktijk te brengen. De geleerden uit 

het verleden waren gewoon te zeggen: “Kennis roept ons op tot daden. Of 

het wordt beantwoord met daden, of het gaat weg.”   

Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) omschrijft de mensen 

met kennis op de volgende manier (Nederlandstalige interpretatie): 

“…Waarlijk, degenen aan wie daarvoor de kennis is gegeven (#1) werpen zich 

knielend neer op hun kinnen [gezichten (#2)] wanneer deze (Qor-aan) aan 

hen wordt gereciteerd (omdat zij de waarheid herkennen). En zij zeggen: 

‘Glorieus is onze Heer! Waarlijk, de belofte van onze Heer wordt zeker 

vervuld.’ (#3) En zij werpen zich huilend neer op hun gezichten en het 

vermeerdert hun khoeshoe’ (nederigheid, onderdanigheid, ontzag).” [Soerat 

al-Israa-e (17), aayah 107-109.] 

<<<(#1) Noot uwkeuze.net: rechtschapen joden en christenen zoals Zayd ibn 

‘Amroe ibn Noefayl, Waraqah ibn Nawfal, ‘Abdoellaah ibn Salaam en Salmaan 

al-Faarisie (die later de Islaam aanvaardden). Zie o.a. het verhaal “De Bijbel 

leidde me naar de Islaam” op http://uwkeuze.net/broeder-abdoel-maalik-

leblanc/>>> 

<<<(#2) Noot uwkeuze.net: in de Arabische taal wordt soms een onderdeel 

van een geheel genoemd, terwijl men het geheel bedoelt. Vooral de Koran 

(Arabisch: al-Qor-aan) doet dit op een uitstekende wijze om de Arabieren in 

die tijd te verslaan op het gebied van balaaghah (eloquent taalgebruik), als 

teken van de goddelijke aard van de Qor-aan.>>> 

<<<(#3) Noot uwkeuze.net: de rechtschapen mensen onder de mensen van 

het Boek (joden en christenen) die zich vasthouden aan hun Boeken en deze 

waarderen zonder ze te vervormen of te vervalsen. (Tefsier Ibn Kethier.)>>> 

Hier zien we hoe kennis hun nederigheid laat toenemen en hen laat 

neerknielen voor Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa. 
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Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Waarlijk, het zijn 

slechts Zijn dienaren met kennis die Allah vrezen (#4)…” [Soerat Faatir (35), 

aayah 28.] 

<<<(#4) Noot uwkeuze.net: hoe meer men weet over Allah de Almachtige, 

Alwijze en Alwetende – Die beschikt over de perfecte en vlekkeloze 

Eigenschappen, zonder enige tekortkoming of zwakte – des te meer zij Hem 

zullen vrezen. Sa’ied ibn Djoebayr zei: “Angst is dat wat staat tussen jou en 

het ongehoorzaam zijn van Allah, moge Hij verheerlijkt worden.” Het kennen 

van God – Allah – zorgt ervoor dat een persoon van Hem houdt en Hem 

vreest en zijn vertrouwen in Hem stelt en zijn daden oprecht voor Hem 

verricht. Dit is de essentie van het menselijke geluk. Daarentegen zal een 

gebrek aan kennis over Allah ervoor zorgen dat men Allah niet volgens Zijn 

juiste waarde inschat en Hem dus gemakkelijker ontkent of ongehoorzaam is. 

Zie o.a. de artikelen http://uwkeuze.net/allaahoe-akbar/ en 

http://uwkeuze.net/hoe-ziet-god-er-uit/?>>> 

Met dit vers als hun bewijs, meenden sommige mensen met kennis dat de 

geleerden de “beste der schepping” zijn waar in de Uitspraak van Allah naar 

verwezen wordt (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, degenen die 

geloven en rechtschapen daden verrichten, zij zijn de beste der schepping. 

Hun beloning is bij hun Heer; Tuinen van eeuwigheid waar de rivieren (met 

verschillende dranken) onder door stromen (in het Paradijs), zij zijn daarin 

onsterfelijk, eeuwig (zullen zij er genieten). Allah is tevreden over hen en zij 

zijn tevreden over Hem. Dat is voor wie zijn Heer vreest.” [Soerat al-Bayyinah 

(98), aayah 7-8.] 

Zij bepleiten dat aangezien “degenen die hun heer vrezen” de “beste der 

schepping” zijn, en aangezien de geleerden (mensen met kennis) de enige 

mensen zijn die Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is 

Hij) waarlijk vrezen, dat dan daaruit voortvloeit dat de geleerden de beste der 

schepping zijn. Hoe kan het ook anders, omdat de Soennah de geleerden 

verklaart als de erfgenamen van de profeten? Dit betekent dat geleerden de 

beste mensen zijn na de profeten, mits zij ware geleerden zijn. Mensen zijn 

tegenwoordig verward geraakt over de betekenis van het woord “geleerde” 

in deze context. Sommigen veronderstellen dat het verwijst naar iemand met 

gespecialiseerde kennis op een of ander gebied, zoals geneeskunde, techniek 

of scheikunde. De ware geleerde in de context van onze discussie is een 
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persoon die kennis heeft over Allah de Verhevene, Zijn religie en Zijn wet. 

Kennis, in een abstracte en theoretische zin, is echter niet genoeg. Het dient 

ook het hart te beïnvloeden. 

Onze vrome voorgangers [as-selef as-saalih’ (#5)] erkenden niet iedereen als 

een geleerde louter omdat hij veel kennis vergaard had. Zijn kennis moest 

weerspiegeld worden in zijn gedrag. Hij moest nederig zijn, ascetisch en 

gereserveerd. Sommige van de vrome voorgangers zeiden: “De geleerde is 

degene die Allah zo veel vreest dat het zijn karakter, gedrag en zijn kennis 

beïnvloed.” (Zie het artikel http://uwkeuze.net/de-belangrijkheid-van-

akhlaaq-goed-gedrag/.) 

<<<(#5) Noot uwkeuze.net: de selef zijn de eerste drie generaties van de 

moslimgemeenschap, dus de sah’aabah [de metgezellen (moge Allah 

tevreden zijn met hen) van de profeet ملسو هيلع هللا ىلص (vrede en zegeningen van Allah 

zijn met hem)], hun volgelingen (de taabi’ien) en de leerlingen daarvan.>>> 

Omgang met andere mensen 

1.) Omgang met ouders. 

Soms zie je een student van religieuze kennis die geruime tijd doorbrengt in 

het gezelschap van geleerden, respectvol en aandachtig luisterend naar die 

geleerden. Maar als je hem zou zien hoe hij zich thuis gedraagt tegenover zijn 

ouders, zou je gechoqueerd raken. Hij is onvriendelijk en ongemanierd. 

Wanneer zijn ouders hem vragen om iets te doen voor hen, slaat hij met zijn 

hand op tafel en schreeuwt naar hen dat hij bezig is. Bezig met wat? Bezig 

met het lezen van islamitische boeken, zoekend naar kennis, zittend met 

geleerden en bezig met goede daden! Dit is allemaal goed en aardig, maar 

dient hij zich ook niet bezig te houden met het zorgen voor zijn ouders? Heeft 

Allah al-Wadoed (de Liefhebbende) ons niet bevolen om goed om te gaan 

met onze ouders – zelfs ongelovige ouders? Hij heeft ons opgedragen goed te 

zijn voor onze ouders, zelfs als zij ons oproepen onze religie te verlaten en 

afgoden te aanbidden. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige 

interpretatie): “En als zij ernaar streven om jou deelgenoten toe te laten 

kennen aan Mij, waarover jij geen kennis hebt (#6), gehoorzaam hen dan 
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niet, en vergezel hen beide met goedheid in deze wereld (#7)…” [Soerat 

Loeqmaan (31), aayah 15.] 

<<<(#6) Noot uwkeuze.net: d.w.z. wat in strijd is met jouw kennis dat niets en 

niemand aandeel mag/kan hebben in de Eigenschappen of Rechten van Allah. 

(Naar The Message of the Qur’aan, Moh’ammed Asad.)>>> 

<<<(#7) Noot uwkeuze.net: at-Tabaraanie leverde over in al-‘Ishrah dat Sa’d 

ibn Maalik (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Deze aayah werd 

geopenbaard betreffende mij. Ik was een man die zijn moeder eerde. Maar 

toen ik moslim werd, zei ze: ‘O Sa’d! Wat is dit voor iets nieuws wat ik jou zie 

doen!? Verlaat deze religie van jou, of ik zal niet eten of drinken totdat ik 

sterf. En de mensen zullen zeggen: ‘Schaam je!,’ voor wat jij mij hebt 

aangedaan. En zij zullen zeggen dat jij jouw moeder gedood hebt.’ Ik zei: ‘Doe 

dat niet, O moeder! Want ik zal deze religie van mij voor niets opgeven.’ Zij at 

een dag en een nacht niet, en ze raakte uitgeput; vervolgens at ze wederom 

een dag en een nacht niet, en ze raakte volkomen uitgeput; vervolgens at ze 

wederom een dag en een nacht niet en haar uitputting werd erger. Toen ik 

dat zag, zei ik: ‘O mijn moeder! Bij Allah, ook al had u honderd levens en zij 

zouden een voor een weggaan, dan nog zou ik deze religie van mij voor niets 

opgeven. Dus als u wilt, eet, en als u wilt, eet niet.’ Dus at ze.” (Tefsier Ibn 

Kethier.)>>> 

Dus hoeveel meer verdienen zij jouw respect als zij moslims zijn, zelfs zeer 

zondige moslims!? Hoe kan een kind beweren islamitische kennis te zoeken 

en dat hij gerekend wordt tot de vromen, terwijl hij zijn ouders 

ongehoorzaam is, hen onvriendelijk behandelt, of hen verlaat terwijl zij 

tranen in hun ogen hebben en hij zich niets van hen aantrekt? 

Het is schokkend om een student te zien die blij wordt telkens wanneer hij 

een uitspraak van een geleerde hoort die de rechten van de ouders 

verminderd. Als hij hoort, bijvoorbeeld, dat het wegens bepaalde 

omstandigheden niet langer noodzakelijk is om aan de ouders toestemming 

te vragen om op djihaad te gaan in een bepaald land en dat het voor 

iedereen een verplichting is, wordt hij blij. Hij zal misschien deelnemen aan 

die djihaad, zijn ouders huilend achterlatend. Waarom? Omdat een geleerde 

besloot dat de toestemming van zijn ouders niet nodig is. Als hij van een 

andere geleerde hoort dat het gehoorzamen van zijn ouders verplicht is en 
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hun toestemming een vereiste, negeert hij die uitspraak en komt met een 

stapel beschuldigingen tegen de integriteit van die geleerde. Waarom? 

Omdat hij het moeilijk vindt om zijn ouders te gehoorzamen. Aan de andere 

kant houdt hij van het idee om te reizen en om te gaan en staan waar hij wil. 

Wanneer hij van huis is en weg van zijn ouders, is hij aardig en goed 

gemanierd. Hij is vrolijk en helpt zijn moslimbroeders en medestudenten. Zijn 

persoonlijkheid verandert echter abrupt wanneer hij thuis komt. Hij wordt 

onvriendelijk en bazig en verwacht dat iedereen in huis naar hem luistert en 

zijn meningen accepteert (de meningen van ‘meneer de student’). Als we 

kijken naar de positieve rol die deze jonge man thuis speelt, kunnen we die 

niet vinden. 

Hij kan geen kennis verspreiden onder de leden van zijn gezin, noch kan hij 

hen waarschuwen tegen de bedervende invloeden die het huis 

binnendringen. Hij kan hen zelfs niet voorzien van boeken, dvd’s en 

magazines die hen voordeel kunnen brengen. Hij kan hen niet tot voordeel 

zijn wegens de slechte behandeling die hij hen geeft. Zij zullen niet naar hem 

luisteren vanwege zijn slechte gedrag en omdat hij de relatie die hij had met 

hen vernietigd heeft. 

Soms probeert een dergelijke student zijn gedrag te rechtvaardigen door het 

voorbeeld te citeren van sommige metgezellen (moge Allah tevreden zijn met 

hen) die gedwongen werden tegen hun ouders in te gaan omwille van hun 

religie. Hij zal zeggen dat ‘Oebaydah ibn al-Djarraah (moge Allah tevreden zijn 

met hem) zijn vader doodde. Natuurlijk faalt hij het feit te noemen dat deze 

mensen ouders hadden die niet alleen ongelovigen waren, maar ook de 

moslims gewelddadig aanvielen in die tijd (zij waren actieve vijanden van de 

Islaam). 

Deze zelfde student zal waarschijnlijk moslimouders hebben. Wellicht zijn zij 

zondige moslims. Zij kunnen zelfs goede moslims zijn, maar vanwege het 

karakter van deze jonge man, slechte opvoeding of jeugdig enthousiasme, 

behandelt hij hen niet goed. Zij nemen op hun beurt een negatieve houding 

aan jegens hem, waardoor hij nog slechter over hen gaat denken (het is een 

negatieve spiraal). Dit is inderdaad een ernstige valkuil.  
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2.) Omgang met klasgenoten, collega’s en buren. 

Soms faalt een student van kennis in zijn plicht om zijn klasgenoten en 

collega’s te steunen. Hij heeft totaal geen invloed op hen, noch op school als 

hij een student is, noch op zijn werk als hij een werknemer is. Hij is even 

ineffectief in de buurt waar hij woont. (Zie het artikel http://uwkeuze.net/de-

voortreffelijke-positie-van-buren-in-de-islam/.) Maar als hij onder zijn 

medestudenten van religieuze kennis en andere religieuze jongeren is, wordt 

hij zeer actief. Hij faalt om het uitnodigen van anderen tot de Islaam zijn 

primaire doel te maken. Hij faalt ook zich te realiseren dat dit te allen tijde 

zijn belangrijkste bezigheid dient te zijn; of hij nu thuis is, op zijn werk of op 

de marktplaats. Door zich op zo’n manier te gedragen, gedraagt hij zich niet 

op de manier zoals een geleerde of student van religieuze kennis zich zou 

moeten gedragen. Hij zou mensen moeten uitnodigen tot Allah de 

Verhevene, opleggen wat goed is en verbieden wat slecht is. 

‘Oemar ibn Abie Salamah (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Ik was 

een jonge jongen in het huis van de boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص (vrede en 

zegeningen van Allah zijn met hem). Mijn hand ging over het hele bord heen 

wanneer ik at, dus zei de boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص tegen mij 

(Nederlandstalige interpretatie): ‘O jonge jongen! Noem de Naam van Allah, 

eet met jouw rechterhand en eet van wat voor je is.’” [Sah’ieh’ al-Boekhaarie 

(4957), Sah’ieh’ Moeslim (3767).] 

Van dit incident leren we hoe de profeet ملسو هيلع هللا ىلص zich voortdurend bezighield 

met leiden en opvoeden, zelfs aan de eettafel. 

Zijn metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen) waren hetzelfde, alsook 

de geleerden die na hen kwamen en hun voorbeeld volgden. Zij maakten 

gebruik van elke kans om de mensen iets goeds te leren en om hen uit te 

nodigen naar de weg van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en 

Verheven is Hij). Zij veroverden de harten van mensen met hun goede gedrag 

en respectvolle behandeling, waarna zij de mensen van leiding voorzagen. 

Een poëet zei eens: “Wees goed jegens de mensen en je zult hun harten 

onderwerpen. Hoe vaak onderwerpt goedheid een persoon!” 
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Wij willen de harten van mensen niet onderwerpen. Hun harten dienen 

onderworpen te zijn aan Allah alleen. Wat wij willen, echter, is dat 

islamitische werkers en studenten van kennis weten hoe zij de harten van 

mensen kunnen raken met vriendelijkheid en onberispelijk gedrag, zodat zij 

rechtschapenheid onder de mensen kunnen verspreiden en de kennis die zij 

bezitten kunnen delen. Religieuze kennis zorgt voor een plicht die de bezitter 

van kennis dient na te komen. Als hij faalt het na te komen, dan zal zijn 

kennis beroofd worden van zegeningen. 

[Noot uwkeuze.net: geleerden worden gewaarschuwd om niet iets van hun 

kennis achter te houden. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met 

hem) verhaalde dat de profeet ملسو هيلع هللا ىلص (vrede en zegeningen van Allah zijn met 

hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die iets 

gevraagd wordt wat hij weet maar hij verbergt het, zal op de Dag der 

Opstanding beteugeld worden met een teugel van vuur.” (Moesned al-Imaam 

Ah’med.)] 

3.) Omgang met je echtgenote. 

De meest nabije persoon na je ouders is je echtgenoot of echtgenote. 

Desondanks zien we maar al te vaak dat de vrouw van een student van kennis 

klaagt dat haar man haar niet baat met zijn kennis. Hij onderwijst haar nooit. 

Soms is ze zelfs onwetend over haar religie. Ze kan zich zelfs bezig houden 

met afwijkend gedrag, zoals het onfatsoenlijk kleden, geen h’idjaab dragen 

en luisteren naar muziek. (Zie het artikel Muziek en anashied – binnenkort op 

www.uwkeuze.net, in shaa-a Allaah.) 

Sommige studenten gedragen zich niet goed tegenover hun vrouwen en 

wenden slechts hun gezag over hen aan. Zij bevelen hen, zeggen wat zij 

mogen en niet mogen, berispen hen en wijzen hen af (zonder uit te leggen 

waarom iets moet of niet mag). Zij kunnen zelfs hun vrouwen beschimpen en 

denken dat dit de manier is om hen te corrigeren! 

Leest deze student van kennis ooit eens samen met zijn vrouw? Of 

informeert hij haar wat Allah de Verhevene en Zijn boodschapper ملسو هيلع هللا ىلص (vrede 

en zegeningen van Allah zijn met hem) zeggen? Probeert hij haar hart te 

verzachten door haar te herinneren aan Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige 

en Majesteitelijke) en door mooie lieve woorden tegen haar te zeggen? 
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Onderwijst hij haar wat toegestaan is en wat verboden is in de Islaam? 

Behandelt hij haar goed? We moeten spijtig genoeg toegeven dat vele 

studenten falen deze dingen te doen. 

De profeet ملسو هيلع هللا ىلص (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd 

(Nederlandstalige interpretatie): “Vele vrouwen zijn tot mijn huis gekomen, 

klagend over hun mannen. Deze mannen zijn niet de beste onder jullie.” 

[Soenan Abie Daawoed (2146), Soenan ad-Daarimie (2122).] 

Hoe kunnen zij de beste mannen zijn terwijl de profeet ملسو هيلع هللا ىلص gezegd heeft 

(Nederlandstalige interpretatie): “De beste onder jullie is degene die het 

beste is jegens zijn familie, en ik ben de beste van jullie jegens zijn familie.” 

[Soenan at-Tirmidzie (3790), Soenan Ibn Maadjah (1967).] 

Hoe is het dan mogelijk dat een student van religieuze kennis zo goed is als 

hij onder zijn vrienden en medestudenten is, maar zo onvriendelijk en 

verbitterd wanneer hij bij zijn ouders, broers en zussen en zijn vrouw is? Dit is 

een vorm van inconsistentie die noch verdedigbaar noch toelaatbaar is. (Zie 

o.a. het artikel http://uwkeuze.net/op-de-tandem/ – over het huwelijk.)  

Het bestuderen van bijzonderheden vóór grondbeginsels 

Sommige studenten houden zich bezig met secundaire zaken voordat zij 

stevig gegrondvest zijn in de essentiële grondbeginsels. Zij focussen zich op 

de minst belangrijke dingen terwijl zij de belangrijke kwesties negeren. Vele 

studenten doen dit uit liefde voor het debat en hun verlangen om met 

anderen van gedachten te wisselen. Er zijn altijd bepaalde onderwerpen 

waarover studenten uren en uren kunnen discussiëren met elkaar. Enkele 

voorbeelden: 

– Dien je na het omhoog komen uit de roekoe’-positie in het gebed je handen 

te plaatsen op je borst of dien je ze te laten hangen naast je lichaam? 

– Dien je tijdens het gebed een moment te blijven zitten na de tweede 

soedjoed en voordat je weer gaat staan of niet? 
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– Dien je jouw vinger te bewegen tijdens het reciteren van de tashahhoed? 

Zo ja, hoe moet je jouw vinger dan bewegen? Hoe moet de hand geplaatst 

worden? Evenzo, moet je jouw vinger bewegen tussen de twee 

neerknielingen? 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vragen waar studenten uren over 

kunnen discussiëren. Op datzelfde moment zie je dat zij onwetend zijn over 

fundamentele geloofsprincipes en veelomvattende fiqh-kwesties en deze 

negeren. Zij nemen niet de moeite om te lezen over deze belangrijke zaken, 

omdat hun medestudenten zulke zaken niet bespreken. 

[Noot uwkeuze.net: zo kiezen velen bij het kopen van een islamitisch boek 

helaas voor een boek over de uitleg van dromen, bijvoorbeeld, in plaats van 

een boek over de uitleg van de juiste ‘aqiedah (geloofsleer). Maar kennis over 

dromen is niet essentieel om het Paradijs te mogen binnengaan, terwijl een 

correct begrip aangaande de ‘aqiedah wel van wezenlijk belang is. 

Ik wil nu van de kans gebruik maken om de volgende twee boeken aan te 

bevelen vanwege hun belangrijkheid, namelijk: 

– Het Monotheïsme Boek, geschreven door sheikh dr. Saalih’ ibn Fawzaan ibn 

‘Abdiellaah al-Fawzaan, vertaald door Abou Sayfoullah al-Maghriebie. 

– Uitleg Van De Drie Fundamentele Grondbeginselen en de Uitleg Van De Vier 

Principes betreft Shirk, geschreven door sheikh Moh’ammed ibn ‘Abdoe l-

Wahhaab, uitgelegd door sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien en 

sheikh Saalih’ Aal s-Sheikh en sheikh ‘Abdoellaah ibn Djiebrien, bewerkt door 

Fahd ibn Naasir ibn Ibraahiem as-Soelaymaan en Aboe ‘Ammaar Yasir 

Qaadhie, vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah, Abou Sayfoullah al-

Maghriebie en Aboe Dardaa-e. 

Beide boeken zijn uitgegeven door Uitgeverij Momtazah en te bestellen op 

www.momtazah.net of www.islamazon.nl. (Einde noot.)] 

Wij behoren niet tot degenen die zeggen dat zulke secundaire zaken triviaal 

zijn en dat zij genegeerd moeten worden. Een dergelijke houding is 

ongetwijfeld verkeerd aangezien niets over onze religie onbeduidend is. Maar 



Valkuilen tijdens het zoeken van kennis 

40 | w w w . u w k e u z e . n e t      K e n n i s  –  ‘ i l m  

 

sommige zaken dienen behandeld te worden vóór anderen. Algemene 

principes komen voor kleine details. Dit is de correcte manier om kennis te 

zoeken. Een student dient ook bewust te zijn dat geleerden van mening 

kunnen verschillen aangaande secundaire zaken (en dat beide meningen 

correct kunnen zijn). 

Als men een student van religieuze kennis zou vragen over geloofskwesties, 

kan men soms zien dat hun kennis verwarrend of gebrekkig is. Als men een 

dergelijke student zou vragen over de algemene grondregels van de 

islamitische wet, kan men zien dat hij minachtend is jegens hen. Het zal niet 

veel beter zijn met betrekking tot algemene gedragsnormen en zaken 

aangaande jurisprudentie. Maar men zal zien dat hij goed op de hoogte is 

betreffende secundaire vraagstukken waar hij zich op focust met uitsluiting 

van al het andere. 

Het bovenstaande toont een student die verstoken is van wijsheid, want 

wijsheid zorgt er voor dat iemand alles op zijn juiste plek zet en zijn juiste 

waarde geeft. Het is overduidelijk onverstandig om een basisbepaling 

betreffende geloof (‘aqiedah) na te laten omdat men te druk bezig is met het 

bewerkstelligen van een soennah-handeling. Het is gelijkwaardig dom om 

met mensen te gaan discussiëren over kleinere kwesties terwijl men de 

fundamenten van het geloof verwaarloost. We dienen niet al onze tijd te 

spenderen om de mensen één enkele soennah te onderwijzen terwijl we de 

wijdverspreide morele verloedering die onze samenleving tegenwoordig 

teistert veronachtzamen. 

We kunnen allemaal zien dat moslimsamenlevingen het doelwit zijn van een 

wrede oorlog die niet alleen probeert om secundaire zaken en soennah-

handelingen te verwijderen. Deze aanval richt zich juist op de fundamenten 

van ons geloof. Vele van onze samenlevingen worden geleid door mensen 

met afwijkende ideeën: communisten, socialisten, secularisten democraten 

en anderen. Zij allen vallen de fundamenten van de Islaam aan, trachtend om 

de moslims te laten twijfelen over hun geloof. (Zie o.a. de artikelen 

http://uwkeuze.net/moet-de-islam-gemoderniseerd-worden/ en 

http://uwkeuze.net/de-ideologische-aanval/.) 

Onze samenlevingen worden vergelijkbaar geteisterd door ongodsdienstige, 

losbandige mensen die proberen onze maatschappijen te veranderen in 
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donkere holen vol zonden. Beide groepen hebben hun doel in grote mate 

bereikt. Het is onverstandig van studenten van religieuze kennis om deze 

ontwikkelingen te negeren en al hun energie te concentreren op enkele 

minder belangrijke punten van de wet. Elke kwestie dient de aandacht te 

krijgen die het verdient. 

We dienen niet onachtzaam te zijn jegens enige soennah. We dienen de 

mensen de leiding van profeet Moh’ammed ملسو هيلع هللا ىلص (vrede en zegeningen van 

Allah zijn met hem) te onderwijzen in alle details. Op hetzelfde moment 

moeten we erkennen dat mensen anders zijn. Een persoon die oprecht en 

rechtschapen is en regelmatig bidt, dient alle soennah-handelingen 

onderwezen te worden. Voor een dergelijk persoon is het niet voldoende om 

slechts de basis, verplichte daden te kennen. We dienen hem te onderwijzen 

hoe hij zijn gebed kan perfectioneren. 

Op hetzelfde moment dient dit ons niet ervan te weerhouden om degenen 

die afgeweken of zondig zijn uit te nodigen tot de (correcte) Islaam. We 

dienen zulke mensen op te roepen tot de fundamenten van de Islaam en te 

streven om hen uit hun donkere toestand van afwijking en zonden te halen 

en te brengen naar het licht van kennis en geloof. 

We moeten zulke mensen niet negeren. Zij dienen onze eerste prioriteit te 

hebben. Een persoon die gelooft en die zijn gebeden verricht, zal – met de 

Wil van Allah – niet in groot gevaar zijn als hij overlijdt zonder te leren over 

een bepaalde soennah-handeling. Maar wat betreft de andere persoon die 

ondergedompeld is in zonden, of die misleid is door onjuiste 

geloofsleerstellingen, hij is in groot gevaar. Daarom is het redden van een 

dergelijke persoon veel belangrijker dan het onderwijzen van een vrome 

moslim aangaande een bepaalde soennah. Het is natuurlijk onze plicht om 

beide te doen, als we dat kunnen. (Zijn we daartoe niet in staat, dan dienen 

we de juiste prioriteiten te stellen.)  
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Het oppervlakkig benaderen van de heilige teksten 

Het benaderen van de Qor-aan en de Soennah vereist intellect, eerlijkheid, 

ervaring en een diep begrip aangaande de bedoelingen en doelen van de 

islamitische wet. Het behoeft brede kennis over de Arabische taal en de 

idiomatische (taaleigen) uitdrukkingen. 

[Noot uwkeuze.net: dit is echter geen garantie voor een goed religieus 

begrip. Een correct begrip aangaande de religie is een gunst en zegening van 

Allah de Verhevene. Allah de Alwetende schenkt kennis aan eenieder voor 

wie Hij een overvloed aan goeds wil. Dit is wat bevestigd is in de twee 

Sah’ieh’s op gezag van Ibn Mas’oed (moge Allah tevreden zijn met hem), die 

zei dat de boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص (vrede en zegeningen van Allah zijn 

met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Als Allah het goede 

wil voor een persoon, laat Hij hem de religie begrijpen.” We dienen dus veel 

ad’ieyah (smeekbedes) te verrichten en Allah te vragen om ons de religie 

goed te laten begrijpen en ons te leiden op Zijn recht pad. Zie ook de 

artikelen http://uwkeuze.net/oppervlakkig-denken/ (de vloek van de mens) 

en http://uwkeuze.net/de-juiste-manier-om-de-qor-aan-te-overpeinzen/.] 

Sommige studenten bezitten echter niet één van deze kwaliteiten. Bovendien 

hebben sommigen niet eens aanleg voor de islamitische wet. Zij kunnen niet 

omgaan met onzekerheden en meerdere mogelijkheden en hebben niet het 

inzicht om regelgevingen af te leiden van hun juiste bronnen. Zulke mensen 

hebben de neiging om één enkele tekst te nemen en daarvan alle wettelijke 

bepalingen af te leiden die onmiddellijk in hun gedachten opkomen. 

Vervolgens houden zij zich volhardend aan deze regelgevingen vast en 

slingeren verwijten en weerzinwekkende benamingen naar het hoofd van 

eenieder die het niet met hem eens is. Er zijn twee nauw verwante 

problemen hier. Het ene probleem is het nemen van een te letterlijke 

benadering van de teksten. Het andere probleem is het te gehaast conclusies 

trekken van de teksten. Laat ons eens kijken naar enkele voorbeelden. 

1.) Het nemen van een te letterlijke benadering van de teksten. 

a.) Neem een kwestie die betrekking heeft op islamitische 

geloofsleerstellingen. De profeet ملسو هيلع هللا ىلص (vrede en zegeningen van Allah zijn 
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met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Als iemand vier 

eigenschappen heeft, dan is hij een hypocriet; en eenieder die een van deze 

eigenschappen heeft, heeft in zich een aspect van hypocrisie totdat hij het 

opgeeft. Zij zijn als volgt: als hem iets wordt toevertrouwd, verraad hij zijn 

vertrouwen; als hij spreekt, liegt hij; als hij een overeenkomst aangaat, 

verbreekt hij het; als hij een discussie aangaat, handelt hij zondig.” [Sah’ieh’ 

al-Boekhaarie (33, 2279), Sah’ieh’ Moeslim (88).] 

Sommige mensen nemen deze h’adieth (profetische overlevering) volgens de 

ogenschijnlijke betekenis en negeren alle andere teksten die gaan over 

hypocrisie. Hierdoor begaan zij een fout. Iemand ging zelfs zo ver door te 

zeggen dat de hypocrisie die genoemd wordt in deze h’adieth verwijst naar 

absoluut ongeloof, zodat eenieder die zijn belofte verbreekt, liegt, een 

overeenkomst verbreekt, of zondig handelt tijdens een discussie, een 

ongelovige is en niet langer meer een moslim! 

Deze persoon heeft, door deze verklaring te uiten, geen acht geslagen op 

honderden passages van de Qor-aan en de Soennah die aangeven dat een 

zondaar geen ongelovige wordt op grond van zijn zonden. Dit is een 

grondbeginsel van geloof in de Islaam. At-Tahaawie zegt in zijn klassieke 

verhandeling over islamitische geloofsleerstellingen: “De volgelingen van 

Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) die een grote 

zonde begaan en sterven zonder berouw zullen niet voor altijd in het Vuur 

blijven, zo lang als zij sterven op het (zuivere) monotheïsme, Allah 

kennende.” Dit is een punt waar alle orthodoxe moslims het over eens zijn 

(idjmaa’ – consensus). 

Dit toont ons het gevaar van het oppervlakkig lezen van één tekst zonder 

acht te slaan op alle andere. 

b.) De profeet ملسو هيلع هللا ىلص (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft 

gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Er is geen wassing nodig tenzij je 

het geluid van een windje hoort, of het passeren van lucht voelt.” [Moesnad 

Ah’mad (9712), Soenan at-Tirmidzie (69), Soenan Ibn Maadjah (508).] 

Als we deze h’adieth nemen volgens de ogenschijnlijke betekenis, dan zou 

niemand ooit de wassing (al-woedhoe-e) hoeven te verrichten behalve na de 

aangegeven oorzaken. Dit is de letterlijke betekenis van de h’adieth. Maar is 
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dit de bedoelde betekenis? Het antwoord op deze vraag is: zeker niet! Een 

persoon die wil bidden dient de wassing te verrichten na een bezoek aan het 

toilet, na het wakker worden en voor enkele andere redenen. Maar als 

iemand zijn mening zou baseren louter op de letterlijke betekenis van deze 

ene tekst die hierboven aangehaald is, dan zal hij tot die onjuiste conclusie 

komen. Dit is waarom de mensen met kennis altijd de nadruk gelegd hebben 

op de noodzakelijkheid om alle relevante teksten over een bepaalde kwestie 

te verzamelen voordat men enige conclusie kan trekken. Ah’med zei: “Als wij 

een enkele h’adieth niet hadden ontvangen op zeventig (#8) verschillende 

manieren, dan zouden wij het nooit begrepen hebben.” Hij verwees hiermee 

niet alleen naar verschillende ketens van overleveraars voor één enkele 

h’adieth, maar ook naar variërende ah’aadieth over één enkel onderwerp. 

<<<(#8) Noot uwkeuze.net: dit is ook een mooi voorbeeld van een letterlijke 

betekenis en bedoelde betekenis. Het getal zeventig wordt gebruikt om de 

deur aangaande dit onderwerp te sluiten, want Arabieren gebruiken dit getal 

wanneer zij overdrijven, niet dat zij letterlijk zeventig of meer dan zeventig 

bedoelen (zie Tefsier Ibn Kethier bij aayah 9:80). Zo worden er, bijvoorbeeld, 

ook ah’aadieth aangehaald die aangeven dat vrouwen in de tijd van profeet 

Moh’ammed (Nederlandstalige interpretatie) hun gezichten niet bedekten 

om aan te tonen dat het bedekken van het gezicht niet verplicht is voor 

vrouwen. Er wordt echter geen rekening gehouden met de tijd waarin dit 

plaatsvond en dat de verplichting om het gezicht te bedekken wellicht later 

geopenbaard werd. Bovendien is er ook nog het concept van 

http://uwkeuze.net/an-naasikh-wa-al-mansoekh/ (het vervangende 

wetsoordeel en het afgeschafte wetsoordeel) waar men rekening mee moet 

houden.>>> 

c.) De profeet ملسو هيلع هللا ىلص (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft 

gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Niemand dient te urineren in 

stilstaand water en dan erin baden.” [Sah’ieh’ al-Boekhaarie (232), Sah’ieh’ 

Moeslim (424).] 

Sommige literalistische geleerden uit het verleden waren van mening dat als 

een persoon zou urineren in een glas, waarna hij de inhoud van dat glas in 

het water zou gieten, dat er dan geen bezwaar is om daarin te baden. Want 

het enige dat de h’adieth verbiedt is direct in het water urineren! [Men kan 

meer lezen over deze mening en de weerlegging daarvan in Ibn Hazm, al-
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Moeh’allaa (1/166); an-Nawawie, al-Madjmoe’ (1/118).] Dit is een goed 

voorbeeld van strikt dogmatisch literalisme. De bedoeling van de profeet ملسو هيلع هللا ىلص 

(vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) in deze h’adieth is volkomen 

duidelijk. 

2.) Het haasten in het trekken van conclusies van de teksten. 

We zullen nu onze aandacht richten op het probleem van het gehaast zijn 

wanneer men probeert regelgevingen van teksten af te leiden. De 

voorbeelden die we zullen aanhalen zijn in feite zaken waar een 

meningsverschil (ikhtilaaf) over is onder de geleerden. Ons punt hier is niet 

het steunen van een bepaalde uitspraak, maar het illustreren van de 

belangrijkheid om zorgvuldig en behoedzaam met de heilige teksten om te 

gaan. 

a.) Er zijn talrijke ah’aadieth waarin de profeet ملسو هيلع هللا ىلص (vrede en zegeningen van 

Allah zijn met hem) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Er is geen gebed 

voor degene die geen wassing verricht heeft, en er is geen wassing voor 

degene die de Naam van Allah niet heeft aangeroepen vóór het verrichten 

ervan.” [Moesnad Ah’mad (9050, 16054, 22152, 25894, 25896), Soenan Abie 

Daawoed (92), Soenan Ibn Maadjah (392, 393, 394).] 

Talrijke geleerden hebben de authenticiteit van deze h’adieth bevestigd. 

Sommige geleerden begrepen hiervan dat wassingen alleen geldig zijn 

wanneer de Naam van Allah is aangeroepen vóór het verrichten van de 

wassingen. Dit was de mening van Ish’aaq ibn Raahawayh, één mening van 

Ah’med en de mening van een aantal h’adieth-geleerden. Ik wil nu niet de 

voors en tegens van deze mening bespreken, maar ik wil de andere mening 

naar voren brengen alsook het bewijs dat gebruikt wordt als ondersteuning. 

De meerderheid van geleerden, waaronder Aboe H’aniefah, Maalik en as-

Shaafi’ie, beschouwt het noemen van de Naam van Allah vóór het verrichten 

van wassingen als een aangeraden soennah (vrijwillige handeling) en ziet het 

niet als een verplichting (waadjib). Dit is ook één van de meningen 

overgeleverd van Ah’med en de mening van vele latere geleerden waaronder 

Ibn Taymiyyah, alsook de mening van vele hedendaagse juristen. 
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Dienen we aan te nemen dat al deze eminente geleerden de bovenstaande 

h’adieth achter hun ruggen hebben neergeworpen, wat enkele onbezonnen 

studenten van tegenwoordig hebben gesuggereerd? 

In feite oordeelden enkele klassieke geleerden deze h’adieth niet als 

authentiek. Doch vele van hen beschouwden het authentiek, maar hadden 

een ander begrip van de woorden “er is geen wassing voor degene die de 

Naam van Allah niet heeft aangeroepen vóór het verrichten ervan.” Zij 

begrepen deze h’adieth niet met de betekenis dat wassingen zonder het 

noemen van de Naam van Allah ongeldig zijn, maar eenvoudigweg dat zulke 

wassingen niet op de beste manier verricht zijn. Er is een aanzienlijke 

hoeveelheid bewijs ter ondersteuning van hun mening. 

Ten eerste, er is de h’adieth met een goede keten van overleveraars in 

Soenan Abie Daawoed waarin een man bij de profeet ملسو هيلع هللا ىلص (vrede en 

zegeningen van Allah zijn met hem) kwam en hem vroeg hoe de wassing 

verricht dient te worden. Dus de profeet ملسو هيلع هللا ىلص vroeg om water en gaf hem 

een demonstratie. Hij waste drie keer zijn handen, zijn gezicht waste hij één 

keer, hij veegde over zijn hoofd, wreef met zijn natte vingers en duimen rond 

zijn oren en hij waste drie keer zijn voeten. Vervolgens zei hij ملسو هيلع هللا ىلص 

(Nederlandstalige interpretatie): “Dit is hoe de wassingen verricht dienen te 

worden. Wie hier iets aan toevoegt, of iets achterwege laat, heeft het 

verkeerd gedaan.” [Soenan Abie Daawoed (116).] 

De man die de vraag stelde was een Arabische bedoeïen die geen idee had 

hoe hij de wassing moest verrichten. Aangezien de profeet ملسو هيلع هللا ىلص (vrede en 

zegeningen van Allah zijn met hem) hem niet onderwees om de Naam van 

Allah te noemen, kunnen we gerust aannemen dat het niet noodzakelijk is 

om te doen. 

Een tweede bewijs komt van het feit dat tenminste tweeëntwintig 

metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen) omschreven hebben hoe de 

profeet ملسو هيلع هللا ىلص (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) de wassing 

verrichtte en niet één van hen noemde dat hij de Naam van Allah aanriep. 

Een ander argument dat geleerden geven is dat een volledig ritueel bad (al-

ghoesl) verricht kan worden in plaats van een wassing (al-woedhoe-e), en 
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nergens is vermeld dat de Naam van Allah genoemd moet worden voordat 

men zo’n bad neemt. Geleerden nemen in feite aan dat het noemen van de 

Naam van Allah aanbevolen is voordat men een ritueel bad neemt op grond 

van het feit dat de gewone wassing verricht wordt als onderdeel van het bad. 

Een vierde bewijs is dat het noemen van de Naam van Allah niet vermeld 

wordt in de aayah van de Qor-aan dat ons uitlegt hoe de wassing verricht 

dient te worden. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O 

degenen die geloven! Wanneer jullie as-salaah (het gebed) willen verrichten, 

was dan jullie gezichten en jullie handen tot en met de ellebogen en veeg 

over jullie hoofden en was jullie voeten tot en met de enkels…” [Soerat al-

Maa-idah (5), aayah 6.] 

Deze argumenten tonen ons dat de mening van de meerderheid van de 

geleerden niet te wijten is aan hun opzettelijk negeren van de h’adieth, zoals 

sommige gehaaste studenten tegenwoordig gewoon zijn te geloven. Het is in 

feite gebaseerd op correcte juridische principes, alsook op dieper inzicht 

aangaande de betekenis van de tekst waarbij rekening gehouden wordt met 

andere tekstuele bewijzen. 

b.) Een tweede voorbeeld, de profeet ملسو هيلع هللا ىلص (vrede en zegeningen van Allah 

zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Als iemand van 

jullie ontwaakt, dient hij zijn handen niet in een kom te steken totdat hij ze 

drie keer gewassen heeft, omdat hij niet weet wat zijn handen hebben 

aangeraakt terwijl hij sliep.” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie en Sah’ieh’ Moeslim.) 

Sommige geleerden van het verleden begrepen van deze h’adieth dat het 

verplicht is je handen te wassen nadat je wakker bent geworden en voordat 

je ze in een kom met water mag plaatsten en dat het verboden is om anders 

te handelen. Dit was één van Ah’meds meningen over deze kwestie. 

Sommige hedendaagse geleerden hielden ook deze mening. 

Aan de andere kant, volgens de meeste geleerden, waaronder Aboe 

H’aniefah, Maalik en as-Shaafi’ie, en Ah’med in een andere mening van hem, 

is dit slechts aanbevolen. Dienen we te veronderstellen dat deze 

voortreffelijke geleerden deze h’adieth eenvoudigweg genegeerd hebben, of 

dat zij gewoonweg niet veel gaven om het bevel van de profeet ملسو هيلع هللا ىلص (vrede 
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en zegeningen van Allah zijn met hem)!? Sommige onbeschaamde jeugdige 

studenten zeggen tegenwoordig werkelijk zulke dingen over hen. 

Deze geleerden zijn zo ver als mogelijk verwijderd van zulke beschuldigingen. 

Zij hielden slechts rekening met een aantal factoren die aangeven dat het 

bevel in de h’adieth kenmerkend is voor een voorkeur, niet voor een 

verplichting. Laat ons eens nadenken over het volgende: 

Ten eerste is er de reden die de profeet ملسو هيلع هللا ىلص (vrede en zegeningen van Allah 

zijn met hem) citeerde voor het bevel dat hij gaf. Hij ملسو هيلع هللا ىلص zei 

(Nederlandstalige interpretatie): “…omdat hij niet weet wat zijn handen 

hebben aangeraakt terwijl hij sliep.” De regelgeving in de islamitische wet 

aangaande onreinheid is dat men niet verplicht is iets te wassen tenzij je 

zeker weet dat er enige onreinheid op is. Vermoedens zijn niet genoeg om 

een wassing verplicht (waadjib) te maken. Dus zal het niet verplicht zijn voor 

een persoon om zijn handen te wassen nadat hij wakker wordt wegens de 

reden die de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gaf. Dit 

leidt ons naar de overtuiging dat het bevel om de handen te wassen louter 

bedoeld is om het verrichten van een verkieslijke handeling aan te moedigen. 

Een andere indicatie dat wij hier niet te maken hebben met een verplichting 

is dat de profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei dat wij onze handen drie keer dienen te wassen. 

Volgens de islamitische wet is één wassing voldoende als we de onreinheden 

met één wassing kunnen verwijderen. 

Een derde indicatieve factor is dat er een andere authentieke h’adieth is die 

luidt (Nederlandstalige interpretatie): “Als iemand van jullie wakker wordt, 

dient hij zijn neus drie keer te spoelen met water, want de shaytaan (satan) 

brengt de nacht door in zijn neusgaten.” [Sah’ieh’ al-Boekhaarie (3052).] In 

dit geval is er een consensus onder alle geleerden, behalve Ibn Hazm, dat het 

spoelen van de neus niet verplicht is. 

Al deze factoren steunen het idee dat de h’adieth het wassen van de handen 

na het ontwaken aanmoedigt en het niet verplicht. 

Ik wil hier graag herhalen dat ik dit niet allemaal zeg om een mening te 

steunen tegen de andere mening. Iedereen is vrij om de mening te kiezen 
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waarvan hij denkt dat die het meest correct is. Iemand kan zeggen dat het 

verplicht is om de Naam van Allah te noemen vóór het verrichten van een 

wassing, of denken dat het verplicht is om de handen te wassen na het 

wakker worden. Daar is niets mis mee. Mijn enige reden om deze kwesties 

naar voren te brengen is om aan te tonen hoe het omgaan met teksten 

vereist dat men beschikt over begrip en kennis over hoe men om dient te 

gaan met het talrijke bewijsmateriaal en de diverse indicatieve factoren. Ik 

wil ook graag de noodzakelijkheid naar voren halen van het verwijzen naar de 

discussies van mensen met kennis wanneer men een kwestie onderzoekt. 

Hierdoor kan de student de mening kiezen die hem het meest overtuigt op 

basis van kennis en rechtschapenheid, niet louter op basis van het 

oppervlakkig lezen van één enkele tekst. Welke mening je dan ook kiest is 

acceptabel, omdat je een precedent (voorafgaand geval, besluit of beslissing, 

waarop men zich later kan beroepen – een soort voorbeeld waarop men zich 

beroept) hebt van onder de vroegere geleerden. 

3.) Een blik op de dhzaahirie (literalistische) wetschool. 

Het is passend om het nu even te hebben over de bekende dhzaahirie 

geleerde Ibn Hazm. Hij was zonder twijfel een vooraanstaande jurist met een 

aantal goede werken op zijn naam. De meest belangrijke van deze werken is 

zijn juridische encyclopedie met de titel al-Moeh’allaa, een belangrijk werk 

over wetgeving dat talrijke inzichten bevat. Maar het bevat ook zijn aandeel 

aan fouten en vergissingen. Dit geldt voor alle werken op dat gebied. 

Het probleem is dat sommige studenten al-Moeh’allaa lezen en zeer 

gecharmeerd raken van Ibn Hazm. Ibn Hazm heeft een zeer stellige manier 

van schrijven, vooral wanneer het aankomt op het weerleggen van 

analogisch redeneren (#9) dat door zijn tegenstanders gebruikt werd. Zijn 

specialiteit is het aantonen van hoe zijn tegenstanders zichzelf tegenspreken. 

Sommige studenten raken in de ban door deze stijl en gaan alle kwesties 

oordelen door middel van zijn uitspraken, of zijn mening nu in 

overeenstemming is met die van de meerderheid van de geleerden of niet. Zij 

accepteren zelfs de meest vreemde bepalingen van hem. 

<<<(#9) Noot uwkeuze.net: analogisch redeneren is het afleiden van een 

rechtsregel naar het voorbeeld van een bestaande rechtsregel, ook wel 

qiyaas genoemd. Een voorbeeld van qiyaas is het verbod op marihuana 



Valkuilen tijdens het zoeken van kennis 

50 | w w w . u w k e u z e . n e t      K e n n i s  –  ‘ i l m  

 

gebaseerd op de verklaring van de profeet ملسو هيلع هللا ىلص (vrede en zegeningen van 

Allah zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “Elk bedwelmend 

middel is khamr en elke vorm van khamr is h’araam (verboden).” 

(Overgeleverd door Moeslim en Aboe Daawoed.) Aangezien marihuana een 

bedwelmend effect heeft, kan het geclassificeerd worden als khamr en dus 

h’araam (verboden).>>> 

Dit gedrag is onjuist. Daarom vind ik dat een beginnend student al-

Moeh’allaa niet dient te lezen, maar dient te beginnen met andere boeken 

die meer vergelijkend zijn, meer gebalanceerd in hun behandeling van de 

kwesties en minder confronterend. Op deze manier zal de student een breed 

overzicht ontwikkelen en de juiste manier leren waarop hij zaken dient te 

bespreken. Ik raad de werken aan van geleerden als Ibn ‘Abd al-Barr, Ibn al-

Moendzir, Ibn Qoedaamah en Ibn Taymiyyah. Daarna zal de student beter 

voorbereid zijn om welke achtenswaardige boeken hij ook kiest te lezen. 

Het verlangen naar nieuwigheden 

Nieuwigheden kunnen een persoon soms stimuleren. Wanneer iemand iets 

alledaags hoort, slaat hij er amper acht op. Maar wanneer hij iets nieuws en 

vreemds hoort, besteed hij er al zijn aandacht aan. Een persoon die door een 

drukke straat loopt, zal ontelbare voertuigen voorbij zien gaan en ze 

nauwelijks bemerken. Als er een vreemde auto passeert, of er vindt een 

ongebruikelijke gebeurtenis plaats, zal hij samen met vele anderen stoppen 

en er naar kijken. 

Hetzelfde geldt voor academische bezigheden. Vele studenten lijken niets te 

weten behalve de meest vreemde der meningen en zij houden zich alleen 

bezig met zaken die neigen naar verwarring (of shoeboehaat – 

twijfelkwesties). We hebben het al gehad over hoe sommige studenten 

zichzelf zeer bekwaam maken in het discussiëren over zaken aangaande 

wetenschappelijke debatten en hoe zij de meningen van bepaalde geleerden 

citeren. Diezelfde studenten falen echter vaak in het kennen van zaken 

waarover de geleerden het allemaal met elkaar eens zijn. 

Op diezelfde manier zien we sommige studenten een onbevredigbaar 

verlangen hebben naar nieuwe en vreemde dingen. Als een dergelijke 
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student zou stuiten op een mening die ongewoon is, vindt hij dat prachtig en 

kan die zelfs gaan verdedigen. Hij doet dit om zijn verborgen verlangen naar 

vreemde dingen te bevredigen, alsook zijn verlangen om anders dan de rest 

te zijn. Daarom is het noodzakelijk om het feit te benadrukken dat de mening 

van de meerderheid van de geleerden normaal gesproken – maar niet altijd – 

de meest correcte is. De reden hiervoor is dat wanneer de geleerden over het 

algemeen het met elkaar eens zijn over een bepaalde zaak, en slechts één of 

twee hebben een andere mening, er gewoonlijk enige reden is voor hun 

overeenstemming. De meerderheid heeft niet altijd gelijk, maar we dienen 

enige behoedzaamheid in acht te nemen voordat we een vreemd of 

ongewoon standpunt innemen. 

Een goed voorbeeld van een vreemde mening is de mening van sommige 

geleerden dat het verboden is voor vrouwen om gouden ringen te dragen. Er 

is ook de mening dat een bedevaartganger zijn h’adj alleen maar dient te 

verrichten op de manier bekend als tamattoe’. Als we kijken naar het aantal 

mensen dat deze meningen had, vanaf de vroegere dagen van de Islaam tot 

aan nu, dan zien we dat we hen kunnen tellen op de vingers van één hand. 

Vaak kunnen we niet eens zeker zijn dat degenen aan wie zulke meningen 

worden toegeschreven, ook daadwerkelijk deze mening hadden. 

Waarom dan zien we zo veel jonge studenten vol verwondering voor zulke 

meningen? Een reden is wellicht dat zij overtuigd zijn door de argumenten 

voor die mening zonder dat zij het talent ontwikkeld hebben om het bewijs te 

analyseren. Soms is het louter wegens de aantrekkingskracht van het 

ongewone of vreemde. We dienen daarom extra voorzichtig te zijn wanneer 

we op het punt staan tegen de overgrote meerderheid van de geleerden in te 

gaan. We dienen dit alleen te doen wanneer we duidelijk en ondubbelzinnig 

bewijs hebben dat ons steunt.  

Voorkeur voor de meningen van een bepaalde geleerde 

Deze voorkeur wordt gewoonlijk aangetroffen bij een student met betrekking 

tot de sheikh waaronder hij studeert. Als de sheikh een h’adieth-specialist is, 

zal de student neigen naar de oordelen van zijn sheikh over bepaalde 

ah’aadieth. Als de sheikh een jurist is, zal de student neigen naar zijn 
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juridische bepalingen. De student zal buiten de lessen om de meningen van 

zijn sheikh verdedigen en ze bekendmaken. 

Een dergelijke neiging is een oude ziekte. Het is gebaseerd op onwetendheid. 

Ware geleerden keuren vooringenomenheid af en waarschuwen anderen 

daar tegen. Als een persoon goede kennis heeft, laat hij zich niet overmannen 

door vooringenomenheid. Hij ziet het als een slechte dienst jegens zijn sheikh 

wanneer hij akkoord gaat met de meningen van zijn sheikh en ze populair 

maakt, terwijl het bewijs iets in tegenspraak daaraan aanduidt. 

Een ware student van kennis (taalib ‘ilm) beperkt zich nooit tot één enkele 

sheikh, denkend dat hij alles is. Dit is de basis voor vooringenomenheid. Het 

is goed om vertrouwd te zijn met de meningen van velen (mits zij bekend zijn 

als betrouwbare geleerden). Elke sheikh heeft zijn methoden en zijn sterke 

punten (de ene is sterk in h’adieth, de ander in tefsier etc.). Studenten dienen 

al het goede van hun shoeyoekh te zien bemachtigen en zich niet te beperken 

tot slechts één. 

Wat zeer eigenaardig is om te zien, is een student die zeer vooringenomen is 

jegens een levende geleerde, maar hij raakt geïrriteerd wanneer hij iets hoort 

over iemand die de voorkeur geeft aan een geleerde uit het verleden. Hij 

bespot iemand anders voor het zijn van een “vooringenomen H’anbalie” of 

een “dweepzieke H’anafie”, terwijl hij zelf volledig onder de indruk is van een 

levende persoonlijkheid. 

De waarheid is dat, indien je de voorkeur moet geven aan iemand, het beter 

is om de voorkeur te geven aan een van de geleerden van vroeger. Die 

geleerden zijn mensen wier kennis officieel bevestigd is. Er is een unanieme 

overeenstemming dat zij erudiet (geleerd, kundig, ervaren, een uitgebreide 

kennis hebbend) waren en uitzonderlijke mensen van kennis. Hun meningen 

waren over het algemeen correct en betrouwbaar. Wat betreft degenen die 

leven, zij zijn nog steeds vatbaar voor verleiding. 

In elk geval, vooringenomenheid is iets dat we niet goedkeuren. Het blind 

volgen is ook verkeerd, of dat nu iemand van de levenden of de overledenen 

is. (#10) We dienen ons in te spannen om de Qor-aan en de Soennah te 

volgen. We dienen onze kennis te nemen van geleerden die handelen volgens 
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deze twee bronnen. (#11) Wanneer we van hen hun juridische oordelen 

nemen, moeten we ook van hen het bewijs voor die oordelen nemen.

 <<<(#10) Noot uwkeuze.net: het blind volgen van een bepaalde 

(leider, geleerde) of madz-hab (wetschool) wordt taqlied 

zijn er tot aan de dag van vandaag vele moslims die menen één bep

imaam of madz-hab slaafs te volgen en zij voelen dat een authentieke 

h’adieth genegeerd moet worden als die tegen het standpunt van hun 

of madz-hab ingaat. Want als ze die authentieke h’adieth zouden accepteren, 

dan betekent dit dat hun imaam of madz-hab zich vergist heeft in zijn 

oordeel, en volgens hun mening is dat een daad van oneerbiedigheid, gelijk 

aan lastering. Zij realiseren zich echter niet dat het geven van de voorkeur 

aan de mening van hun imaam of madz-hab boven de verklaring van de

profeet ملسو هيلع هللا ىلص (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem), op zichzelf in 

volledige oppositie is ten opzichte van het standpunt ingenomen door hun 

eigen imaam (die allen zonder enige uitzondering zelf absoluut tegen 

waren en er fel tegen streden), en dat dit in feite grenst aan een vorm van 

shirk (polytheïsme) bekend als shirk fie tawh’ied al-ittibaa’

het delen in het blindelings volgen, wat eigenlijk alleen maar toebehoort aan 

profeet Moh’ammed ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe ‘alayhie wa sellem

verklaring van iemands Islaam (as-shahaadah – de geloofsgetuigenis) wordt 

de profeet ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) geaccepteerd als de enige 

persoon die zonder twijfel gevolgd dient te worden, 

aangezien het volgen van hem ملسو هيلع هللا ىلص (vrede en 

zegeningen van Allah zijn met hem) gelijk is aan het 

volgen van Allah de Almachtige. Zie het boek De 

Ontwikkeling van Fiqh (de islamitische wet & de 

madzaahib), van dr. Abu Ameenah Bilal Philips, 

uitgegeven door Uitgeverij Momtazah en te bestellen 

op www.momtazah.net en www.islamazon.nl.>>> 

<<<(#11) Noot uwkeuze.net: ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden 

zijn met hem) heeft gezegd: “Wees niet gefascineerd door iemand di

Qor-aan mooi kan reciteren, maar kijk naar de leringen van de Qor

toepast.”>>> 
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Ontsierende manieren ten opzichte van aanbevolen 

handelingen 

Er zijn een aantal manieren waarop mensen zich kunnen vergissen wanneer 

zij daden in praktijk proberen te brengen die door de islamitische wet als 

aanbevolen worden beschouwd. 

1.) Het praktiseren van een vermoedelijk aanbevolen handeling voordat de 

geldigheid ervan bevestigd is. 

Sommige studenten, wanneer zij horen over een aanbevolen handeling die 

vermoedelijk voorkomt in de Soennah, haasten zich om het in de praktijk te 

brengen voordat zij geverifieerd hebben of het authentiek is. Eens zag ik een 

jonge man lopen met een tulband om zijn hoofd. In ons land, Saoedi-Arabië, 

is een dergelijke tulband zeer vreemd. Zijn kledingstijl was dus vrij opvallend 

en ongewoon. Ik ging naar hem toe en vroeg: “Waarom draag je deze tulband 

in schril contrast met de gewoonten van jouw land?” 

Hij antwoordde: “Omdat de profeet ملسو هيلع هللا ىلص (vrede en zegeningen van Allah zijn 

met hem) het droeg.” Hij noemde vervolgens enkele verzonnen ah’aadieth 

over de goede eigenschappen van de tulband, waaronder eentje die aangaf 

dat het de kledingstijl van de engelen is. De waarheid is dat er geen enkele 

authentieke h’adieth is die de goede eigenschappen van de tulband prijst. 

Een ander voorbeeld van het toepassen van een vermoedelijke soennah 

handeling is het (volledig weg) scheren van de snor. Sommige studenten 

doen dit wegens bepaalde ah’aadieth die zij lezen zonder te kijken naar wat 

de geleerden over deze zaak gezegd hebben. 

Een ietwat ander geval is de tendens van sommige jongeren om het opstaan 

om iemand te groeten die de kamer binnenkomt te veroordelen. Zij doen dit 

op grond van ah’aadieth die deze daad naar men beweert verbieden. 

Ik ga nu niet zeggen dat er geen ruimte is voor een meningsverschil over deze 

kwestie, maar het verbod om in eerbied op te staan voor hun koningen heeft 
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weinig te maken met een persoon die opstaat om zijn broeder een hand te 

geven. 

Sheikh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz gaf een zeer goed antwoord aan een 

vragensteller die vroeg over deze kwestie. Hij zei: “Dit is een teken van goed 

gedrag. Zolang het opstaan om iemand te groeten en zijn hand te schudden 

de gewoonte is in jouw land, dan behoort het eenvoudigweg tot goed gedrag 

en is het niet verboden. En Allah weet het best.” 

Voordat iemand iets in praktijk brengt waarvan hij denkt dat het deel 

uitmaakt van de Soennah, dient hij dus eerst zeker te zijn dat het werkelijk zo 

is.  

2.) Wild enthousiast worden in het praktiseren van een daad bevestigd 

door de Soennah. 

Als eenmaal bevestigd is dat een bepaalde daad behoort tot de Soennah, dan 

dient het op een gebalanceerde en redelijke manier in praktijk gebracht te 

worden. Dit geldt vooral wanneer andere mensen er bij betrokken zijn. 

Neem de kwestie van het rechtmaken van de rijen vóór het verrichten van 

het gezamenlijke gebed (salaat al-djamaa’ah). Ik heb opgemerkt dat 

sommige jonge mensen lijken te denken dat het rechtmaken van de rijen 

betekent dat iedereen zijn hielen tegen de hielen van degenen die langs hem 

staan dient te drukken. Dit is duidelijk overdrijven in de kwestie en het 

veroorzaken van ongemak voor de aanwezigen. Het zorgt er ook voor dat de 

persoon die dit doet, afgeleid wordt van zijn gebed. Is dit gedrag werkelijk 

door de Soennah bevestigd? Laat ons eens kijken naar het bewijs. 

De profeet ملسو هيلع هللا ىلص (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei 

(Nederlandstalige interpretatie): “Jullie dienen jullie rijen recht te maken, of 

Allah zal scheiding tussen jullie brengen.” 

Al-Noe’maan ibn Bashier, degene die de h’adieth verhaalde, merkte op: “Ik 

zag dat één van ons zijn hiel tegen de hiel van zijn metgezel drukte en zijn 

schouder tegen zijn schouder.” [Sah’ieh’ al-Boekhaarie (676), Sah’ieh’ 

Moeslim (659, 660).] 
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Als we nader naar deze h’adieth kijken, dan wordt het duidelijk dat de 

kwestie die men hiermee beweerd onacceptabel is. 

Ten eerste, de profeet ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) beval ons niet 

om onze hielen aan te raken. Hij beval ons alleen om onze rijen in het gebed 

recht te maken. Dit betekent louter dat iedereen recht langs elkaar dient te 

staan; niemand dient iets naar voren of iets naar achteren te staan. 

[Noot uwkeuze.net: sheikh Ibn ‘Oethaymien zei: “Het rechtmaken van de 

rijen betekent dat niemand voor iemand anders dient te staan. Maar 

betekent dit dat de voet niet voor iemand anders zijn voet dient te zijn? Het 

antwoord is dat de schouders boven aan het lichaam en de hielen onder aan 

het lichaam bedoeld worden. De aandacht wordt gericht op de hielen, omdat 

de hielen het fundament zijn waarop het lichaam rust. De hiel is onder aan 

het been en het been is de pilaar van het lichaam, dus dat is wat telt. Wat 

betreft de tenen, zij tellen niet, want tenen variëren; sommige mensen 

hebben lange voeten en sommige hebben korte voeten, dus wat telt is de 

hiel. De profeet ملسو هيلع هللا ىلص (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft 

gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Maak de rijen recht en maak de 

schouders parallel… en laat geen openingen open voor de duivels (die het 

gebed van iemand willen verstoren).’” (Zie al-Sharh’ al-Moemti’, 3/6-17.)] 

Al-Noe’maan zei ook: “Ik zag dat één van ons zijn hiel tegen de hiel van zijn 

metgezel drukte.” Wat te binnen schiet is dat die persoon waarover 

gesproken wordt, dit deed aan het begin van het gebed om er zeker van te 

zijn dat hij recht langs de mensen langs hem stond, aangezien de hiel een 

goede manier is om dit te bepalen. Dus zolang iemand er zeker van is dat hij 

recht langs de anderen staat, hoeft hij geen contact te houden tussen zijn hiel 

en de hiel van degenen langs hem. 

Een derde punt is dat het haast onmogelijk is om letterlijk je hielen te 

plaatsen tegen de hielen van de personen naast je. Je moet dan feitelijk je 

hielen naar buiten draaien. Hetzelfde geldt voor de schouders. Om de 

schouders van elkaar te raken, dien je tegen de andere persoon aan te 

leunen. Maar als je leunt tegen de persoon rechts van je, zal er een opening 

ontstaan tussen jou en de persoon links van je. 
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Dit toont ons aan dat de h’adieth ons niet vertelt om ons in allerlei bochten 

te wringen zodat de hielen elkaar raken. Het vertelt ons alleen maar om 

openingen in de rijen te voorkomen en dat we allemaal in een rechte lijn 

dienen te staan wanneer we gezamenlijk bidden. Sommige mensen 

overdrijven in het in praktijk brengen hiervan en veroorzaken veel ongemak 

voor hun broeders. 

Een ander voorbeeld is een imaam die, wensend om de Soennah in het gebed 

toe te passen, het gezamenlijke gebed buitensporig verlengt. Het is mogelijk 

dat hij de hoofdstukken al-A’raaf (7) en at-Toer (52) reciteert tijdens salaat 

al-maghrib, zichzelf rechtvaardigend met enkele ah’aadieth die aantonen dat 

dit de gewoonte van de profeet ملسو هيلع هللا ىلص (vrede en zegeningen van Allah zijn met 

hem) was. Door dit te doen, veroorzaakt hij ontbering voor de aanwezigen en 

zorgt er voor dat sommigen niet meer komen. 

Het is vreemd dat hij zichzelf rechtvaardigt met wat de profeet ملسو هيلع هللا ىلص 

(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zo af en toe deed, maar tegelijkertijd negeert 

hij het bevel van de profeet ملسو هيلع هللا ىلص, toen hij zei (Nederlandstalige interpretatie): 

“Als iemand van jullie de mensen leidt in het gebed, maak het dan kort, want 

onder de mensen zullen kinderen zijn, ouderen en degenen die ziek zijn.” 

Volgens een andere overlevering zei hij ook: “…en degenen die een behoefte 

te vervullen hebben (zoals werk, zorgen voor iemand anders etc.).” [Sah’ieh’ 

al-Boekhaarie (88, 662), Sah’ieh’ Moeslim (714, 715, 716).] 

We zeggen tegen zulke mensen: is dat wat jullie doen in de naam van de 

Soennah van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem)? Het in 

overweging nemen van de toestand van de mensen, behoort ook tot de 

Soennah. De Soennah houdt niet alleen het verlengen van het gebed in. We 

dienen hierin gematigd te zijn en rekening te houden met de behoeften (en 

toestand) van de gelovigen. 

3.) Falen om de voordelen en nadelen van iets tegen elkaar af te wegen. 

Een oud gezegde luidt dat een man zijn kasteel bouwt terwijl hij een ander 

kasteel afbreekt. Een persoon kan een aanbevolen handeling verrichten die 

bevestigd is in de Soennah, maar terwijl hij daar mee bezig is, 

veronachtzaamt hij een andere handeling welke verplicht (waadjib) is. Evenzo 
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kan iemand iets mijden dat afgekeurd wordt in de islamitische wet, maar 

daardoor valt hij in iets dat verboden (h’araam) is. Dit is natuurlijk verkeerd. 

De Islaam moedigt meningsverschillen niet aan. Het koesteren van wrok en 

haat behoort niet tot zijn doelen. Een persoon kan zo veel druk leggen op het 

toepassen van een aanbevolen daad, dat de mensen daardoor van hem 

weggaan. Hij kan ook onderlinge haat voeden. Dit is waarom de mensen van 

kennis hebben gezegd: “Het verzoenen van de harten van de mensen is 

vereist, ook al betekent dit het nalaten van een handeling die aanbevolen 

wordt door de Soennah.” 

Laat ons eens naar enkele voorbeelden kijken. 

Eerste voorbeeld: als iemand bij een groep mensen komt die de gewoonte 

hebben om “Bismillaah ar-Rah’maan ar-Rah’iem” (de eerste aayah van 

soerat al-Faatih’ah) hardop te zeggen tijdens hun salaat al-djahriyyah (de 

hoorbare recitatie tijdens het gebed), dan dient hij dit ook te doen als hij hen 

leidt in het gebed. Dit niet doen zal hen leiden naar het minachten van hem, 

of meningsverschillen onder hen teweegbrengen. Het kan leiden dat er in de 

moskee een discussie losbarst. 

De geleerden hebben bepaald dat het oké is om deze woorden hardop te 

reciteren als dit zorgt voor eenheid onder de mensen in de moskee (masdjid). 

Evenzo, als hij bij mensen komt die “amien” niet hoorbaar zeggen tijdens hun 

gebeden, dan dient hij hetzelfde te doen ook al is hij van mening dat 

hoorbaar gezegd moet worden. 

Tweede voorbeeld: soms ontstaat er een discussie met betrekking tot het 

aantal eenheden van gebed dat verricht dient te worden voor het taraawieh 

gebed tijdens Ramadhaan. Dit lijdt vaak tot verhitte discussies, lange 

debatten en meningsverschillen binnen de gemeenschap. De kwestie gaat 

echter alleen over of het verrichten van een bepaald aantal eenheden van 

gebed de voorkeur geniet of louter toegestaan. 

Derde voorbeeld: sommige mensen nemen de kwestie van het inkorten van 

de kleding naar het extreme. Sommige jonge mensen staan toe dat hun 

kleding tot maximaal de lengte van vier vingers onder hun knie komt. 

Anderen staan toe dat hun kleding maximaal tot halverwege hun 
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scheenbenen valt. Ik zeg niet dat het verkeerd is wat zij doen. Wat ik echter 

wil zeggen is dat als iemand (een man) een kledingstuk draagt van redelijke 

lengte dat niet tot beneden de enkels valt [zie http://uwkeuze.net/vraag-19/ 

- mag de kleding van een man/vrouw de grond raken (isbaal)?], noch 

onbehoorlijk de aandacht trekt, dan is dit wellicht acceptabeler voor de 

mensen en dit heeft een positief effect op hen. 

Deze vorm van overdrijven die we zien aangaande de kwestie van het 

inkorten van iemands kleding, kan komen door een bepaalde manier van het 

begrijpen van de Soennah. Het kan ook geschieden op grond van een 

verborgen verlangen om indruk proberen te maken. (#12) Als een persoon 

zijn hart wenst te testen in een dergelijk geval, dan dient hij te kijken naar de 

aanbevolen daden in de Soennah die hij verricht die niet gezien worden door 

anderen, daden die enige inspanning vereisen. Dit omvat het volhouden met 

het gedenken van Allah (dzikr) (#13) en het thuis bidden van vrijwillige 

gebeden. Handelingen zoals deze (waar niemand anders van op de hoogte is) 

laten je werkelijk de effecten voelen van het verrichten van aanbevolen 

daden. 

<<<(#12) Noot uwkeuze.net: imaam Ah’mad leverde over dat Mah’moed ibn 

Labied zei dat de boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص (vrede en zegeningen van 

Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wat ik het 

meeste vrees voor jullie is de kleine shirk (afgoderij).” Zij zeiden: “Wat is de 

kleine shirk, O boodschapper van Allah!” Hij ملسو هيلع هللا ىلص zei: “Ar-Riyaa-e (te koop 

lopen met je daden, indruk proberen te maken op mensen etc.). Allah zal 

zeggen op de Dag der Opstanding, wanneer de mensen beloond of bestraft 

worden voor hun daden: ‘Ga naar degene tegenover wie je indruk wilde 

maken in de wereld en zie of je enige beloning bij hem vindt.’”>>> 

<<<(#13) Noot uwkeuze.net: de profeet ملسو هيلع هللا ىلص (vrede en zegeningen van Allah 

zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Het voorbeeld 

van degene die zijn Heer gedenkt (dzikr Allaah) in vergelijking tot degene die 

zijn Heer niet gedenkt, is dat van een levend schepsel vergeleken met een 

dood (schepsel).” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, 8/6407.)>>> 
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4.) Het veroordelen van anderen die zich niet zo bezig houden met 

aanbevolen daden. 

Sommige mensen behandelen aanbevolen handelingen alsof zij verplicht zijn. 

Als zij iemand zien die een van deze aanbevolen daden nalaat, veroordelen zij 

hem, hoewel het kan zijn dat het een kwestie betreft waarover de mensen 

van mening verschillen. [Noot uwkeuze.net: het kan ook zijn dat iemand 

onwetend is over een bepaalde kwestie, zoals zij zelf ook onwetend zijn over 

bepaalde of vele aspecten. Het kan ook zijn dat iemand iets nalaat wegens 

een geldige reden, zoals ziekte.] Een goed voorbeeld hiervan is de handeling 

van het eventjes zitten na de tweede soedjoed voordat men opstaat om aan 

de volgende rak’ah te beginnen. Een ander voorbeeld is de handeling van het 

bidden van twee raka’aat wanneer men de moskee binnengaat [d.w.z. 

tah’iyyat al-masdjid: een gebed (bestaande uit twee raka’aat) als begroeting 

voor de moskee] op momenten wanneer vrijwillige gebeden verboden zijn 

door de islamitische wet. Soms hebben degenen die deze daden verrichten 

de neiging om degenen die ze niet verrichten te veroordelen. 

Dit is verkeerd. Dit zijn geen islamitische verplichtingen. Er is hier ruimte voor 

speling. We dienen onze aandacht te richten op zaken van het allergrootste 

belang voordat we onze aandacht schenken aan deze kwesties waar de 

bewijzen bijna gelijkwaardig wijzen naar meer dan één mening. Een persoon 

die één bepaalde mening aangaande zulke kwesties verkiest, dient niet te 

proberen om anderen te dwingen om het met hem eens te zijn. We moeten 

zulke zaken onderzoeken op een wijze en begripvolle manier, zonder te 

proberen om onze mening aan anderen op te leggen en zonder streng te 

worden. [Zie het artikel http://uwkeuze.net/hoe-om-te-gaan-met-

meningsverschillen/ (en het bekritiseren van anderen).] 

Enkele manieren om ons te beschermen tegen deze valkuilen 

Er zijn vele manieren waarmee een jonge student zich kan beschermen tegen 

deze fouten, waaronder: 

1.) Een student van religieuze kennis dient boeken te lezen die geschreven 

zijn over de etiquette van het zoeken naar kennis. Vele geleerden hebben 

over deze kwestie geschreven. Enkele belangrijke boeken zijn: 
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• Ibn ‘Abd al-Barr – Djaami’ Bayaan al-‘Ilm wa Fadloehoe (Een Verzameling 

dat Kennis en diens Verdiensten Toelicht) 

• Al-Khatieb al-Baghdaadie – al-Djaami’ fie Aadaab ar-Raawie wa Akhlaaq as-

Saamie (Een Verzameling van Etiquette voor de Verteller en de Luisteraar) 

• Ibn al-Djawzie – Sayd al-Khaatir (De Bezigheden van de Gedachte) 

• As-Sam’aanie – Adab al-Imlaa-e wa al-Istimlaa-e (Etiquette aangaande 

Schrijven en Dicteren) 

• An-Nawawie – het voorwoord van zijn werk al-Madjmoo’ (De Verzamelden) 

• Al-Ghazaalie – het voorwoord van zijn werk Ihyaa-e ‘Oeloem ad-Dien (De 

Heropleving van de Religieuze Wetenschappen) 

• Ibn Djamaa’ah – Tadzkirah as-Saami’ wa al-Moetakallam (Een Herinnering 

voor de Spreker en de Luisteraar) 

• Ad-Dhahabie – Bayaan Zaghal al-‘Ilm (Een Uiteenzetting over Onjuiste 

Kennis) 

• As-Shawkaanie – Moentahaa al-Arab fie Adab at-Talab (Het Doel Bereiken: 

Etiquette voor het Zoeken van Kennis) 

• Sheikh Bakr Aboe Zayd – Hilyah Taalib al-‘Ilm (Versieringen van de Zoeker 

naar Kennis) 

2.) Een student dient zeer alert te zijn om zichzelf te controleren. Telkens 

wanneer hij iets doet, dient hij na te denken over zijn gemoedstoestand en 

zichzelf af te vragen wat hem beweegt te doen wat hij doet. Hij dient niet 

zorgeloos te zijn over zijn eigen aangelegenheden. Hij moet zich niet hals 

over kop haasten om roekeloos handelingen te verrichten. Hij dient na te 

denken over zijn stappen en er voor te zorgen dat hij zich niet stort in 

persoonlijke begeerten in de naam van de profetische Soennah. [Zie het 

artikel http://uwkeuze.net/het-beoordelen-van-anderen/ (en het gevaar van 

zelfrechtvaardiging).] 
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3.) Een student van religieuze kennis dient zijn kennis te nemen van 

betrouwbare geleerden. Hij dient bij hen te zitten in nederigheid en hen 

beleefdheid en respect te tonen zodat hij van hen zowel kennis (‘ilm) als goed 

gedrag (akhlaaq) kan leren. 

4.) Een student dient andere studenten te vergezellen. Hij zou hen advies 

moeten geven en van hen advies moeten accepteren. Deze studenten dienen 

dienst te doen als spiegels voor elkaar en elkaars vergissingen en fouten 

kenbaar te maken.   

5.) Een student dient het verwerven van kennis correct te benaderen. Zijn 

verlangen naar kennis dient hem niet te leiden naar het lukraak verzamelen 

van informatie. Dit kan hem wellicht enige ‘windeieren’ opleveren, maar dit 

zal hem niet leiden naar enige echte (diepgaande) kennis (en correct begrip). 

6.) Een student van religieuze kennis moet grote en kleine zonden mijden. Hij 

dient te zijn zoals Ibn al-Moebaarak zei in een gedicht: “Veracht de zonden 

groot en klein, want dit is vroomheid. Als een man lopend op doorns, wees 

op je hoede voor wat je ziet. Bagatelliseer niet de kleinste der zonde, want 

bergen van kiezels bestaan.” 

Epiloog 

We vragen Allah ons te helpen te leven volgens de Qor-aan en de Soennah. 

We bidden dat Hij ons de waarheid correct laat begrijpen en ons helpt het te 

volgen, en dat Hij ons de valsheid correct laat begrijpen en ons helpt het te 

mijden. 

Moge Allah verheerlijkt worden; en moge de vrede en zegeningen van Allah 

zijn met Zijn boodschapper en met zijn familieleden en metgezellen. 
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Het spreken namens de wetgeving 

zonder kennis 

Er zijn mensen die fataawaa geven  

die de gevangenis meer verdienen dan dieven. 

Vertaald en bewerkt door Abou Sayfoullah al-Maghriebie. 

Het spreken namens de wetgeving zonder kennis is een gevaarlijk fenomeen, 

dat zwakte van de religie impliceert en daarnaast de liefde van de spreker 

voor bekendheid, alsook het beweren kennis te hebben om te spreken over 

iets waar men in feite geen kennis van heeft. Allah de Verhevene zegt 

(Nederlandstalige interpretatie): “En volg niet dat waarover je geen kennis 

hebt. Waarlijk, het gehoor en het gezichtsvermogen en het hart: hierover zal 

hij ondervraagd worden (#1).” [Soerat al-Israa-e (17), aayah 36.] 

<<<(#1) Allah de Verhevene zal de eigenaar van deze ledematen ondervragen 

omdat zij slechts instrumenten zijn en de gebruiker is de menselijke ziel. (Zie 

het artikel http://uwkeuze.net/de-ziel-maak-kennis-met-je-ware-zelf/.) 

Indien deze het gebruikt heeft in het goede, verdient hij de beloning en 

indien hij deze in het kwade gebruikt heeft, verdient hij de bestraffing. Allah 

de Verhevene zal de ledematen doen spreken wanneer Hij hen ondervraagt, 

waarna deze zullen vertellen wat hun eigenaar heeft uitgevoerd. (Tefsier 

H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.)>>> 

De profeet ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – Allahs zegeningen en vrede 

zijn met hem) werd gevraagd over vele zaken waarbij hij de kennis daarvan 

aan Allah de Alwetende toeschreef en wachtte vervolgens op de openbaring. 

Al-Imaam Maalik (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “De 

boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص, de leider van de moslims en de beste onder de 

werelden, werd gevraagd over zaken waarbij hij geen antwoord gaf totdat hij 

een openbaring vanuit de hemel kreeg.” 

De profeet ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) had een verbod gelegd op 

het spreken namens de wetgeving zonder kennis, in zijn uitspraak 
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(Nederlandstalige interpretatie): “Al-Moetashabbi’, wanneer hem iets 

gegeven wordt, is hij te vergelijken met iemand die twee kleden van bedrog 

draagt.” 

Al-Imaam Aboe H’aamied al-Ghazaalie heeft als commentaar op deze 

h’adieth het volgende gezegd: “Hieronder valt de fatwaa van de geleerde 

waar hij geen zekerheid over heeft, en zijn overlevering van de h’adieth waar 

hij geen bevestiging van heeft; want zijn doel is het zichzelf vertonen, hij 

schaamt zich om ‘ik weet het niet’ te zeggen, en dit is verboden.” 

De profeet ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft de sah’aabie 

(metgezel) ‘Abdoellaah ibn Mas’oed (moge Allah tevreden zijn met hem) 

gewaarschuwd om fataawaa uit te vaardigen en te spreken namens Allah de 

Verhevene zonder kennis, zeggende (Nederlandstalige interpretatie): 

“Degene die over kennis beschikt dient te spreken, en wie geen kennis 

beschikt dient te zeggen: ‘Allah weet het beste.’ Waarlijk, Allah heeft tegen 

Zijn profeet gezegd: ‘Zeg (O Moh’ammed): ‘Ik vraag jullie geen beloning 

hiervoor (voor deze boodschap), noch behoor ik tot degenen die zich anders 

voordoen dan zij zijn (#2).’’ [Soerat Saad (38), aayah 86.]” 

<<<(#2) Ik wijk niet af van hetgeen Allah aan mij geopenbaard heeft, noch 

voeg ik iets daaraan toe. Al wat mij wordt opgedragen, doe ik, en ik voeg 

niets toe, noch laat ik iets weg. Hierdoor streef ik naar het Aangezicht (de 

Tevredenheid) van Allah en het Hiernamaals.” (Tefsier Ibn Kethier.)>>> 

Veel personen die zich benoemen tot mensen met kennis rennen achter 

posities, functies en het wereldse aan en streven naar het bekleden van haar 

functies – zij spreken met onwetendheid over Allah Soebh’aanahoe wa 

Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) en Zijn boodschapper ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe 

‘alayhie wa sellem). Hierover zegt al-imaam Ibn al-Qayyiem: “Eenieder die 

het wereldse voorrang geeft en ervan zal houden, zal ongetwijfeld over Allah 

de Verhevene valsheid betreffende fataawaa en oordelen verspreiden, in 

zowel zijn berichten als datgene dat hij verplicht stelt.”  

Om dit artikel niet te lang te maken, zal ik mezelf beperken tot de volgende 

zaken die te maken hebben met het spreken namens de wetgeving zonder 

kennis: 
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Het misbruiken van de oordelen uit het Boek en de Soennah 

De waarschuwing is gekomen voor degenen die de Koran (al-Qor-aan) lezen 

en zijn oordelen en grenzen veranderen. Zij misbruiken het en richten het de 

ene keer naar een richting en een andere keer naar een andere richting en 

spreken over Allah de Alwetende zonder kennis. Er is overgeleverd door 

H’oedzayfah (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de boodschapper van 

Allah ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige 

interpretatie): “Waar ik voor vrees is een persoon die de Qor-aan leest totdat 

het op hem zichtbaar wordt, en hij zal een hulp voor de Islaam zijn, hij 

verandert het naar wat Allah wil, en hij zal er vervolgens afstand van nemen 

en hij plaatst het achter zijn rug en zal zijn buur met een zwaard aanvallen en 

hem beschuldigen van shirk.” 

Een voorbeeld van het misbruiken van de Soennah en het verspreiden van 

leugens namens kennis in deze laatste tijden, is wat de profeet ملسو هيلع هللا ىلص 

(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft genoemd in de h’adieth 

(Nederlandstalige interpretatie): “In de latere tijden zullen er mensen zijn die 

leugenaars en misleiders zijn. Zij zullen met ah’aadieth komen die jullie niet 

gehoord hebben en ook niet jullie vaders; neem afstand van hen, laat hen 

jullie niet afdwalen en jullie niet beproeven.” 

Een voorbeeld van het misbruiken van kennis is datgene wat overgeleverd is 

van de leider der gelovigen, ‘Aliy ibn Abie Taalib (moge Allah tevreden zijn 

met hem), dat hij op een dag de moskee (masdjid) binnentrad en een 

prediker zag die de mensen toesprak en hen waarschuwde; hij vroeg aan 

hem: “Heb je kennis over de naasikh en mansoekh?” Hij (de prediker) zei: 

“Nee.” Toen zei hij tegen hem: “Je bent vernietigd, je bent vernietigd,” en hij 

gaf het bevel om hem te verbieden de mensen in het openbaar toe te 

spreken.” (Zie het artikel http://uwkeuze.net/an-naasikh-wa-al-mansoekh/.) 

Om de misbruikers te confronteren met de religie, streefden de metgezellen 

(moge Allah tevreden zijn met hen) om zekerheid te hebben bij het vertellen 

van ah’aadieth van de profeet ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe ‘alayhie wa sellem). Er is 

overgeleverd van Moedjaahid dat hij zei: “Boeshier al-‘Adawiey kwam naar 

Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) en begon met het vertellen 

van ah’aadieth, zeggende: ‘De boodschapper van Allah heeft gezegd…, de 
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boodschapper van Allah heeft gezegd…’ Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden 

zijn met hem) luisterde niet naar zijn vertellingen, noch keek hij hem aan! Hij 

zei: ‘O Ibn ‘Abbaas! Wat is er met je dat je niet naar mijn vertellingen luistert? 

Ik vertel je overleveringen van de boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe 

‘alayhie wa sellem) en je luistert niet naar mij!’ Toen zei Ibn ‘Abbaas: 

‘Vroeger, wanneer wij iemand hoorden die zei ‘de boodschapper van Allah 

heeft gezegd’ richtten wij onze gezichten naar hem en luisterden wij 

aandachtig naar hem; maar toen de mensen in moeilijkheden terecht 

kwamen en meningsverschillen hadden, namen wij van de mensen alleen 

datgene wat wij kenden.’”  

Zich haasten in het geven van fataawaa vóór het bestuderen en 

overpeinzen van de kwestie 

De profeet ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft ons krachtig 

gewaarschuwd tegen het geven van fataawaa zonder kennis daarover te 

beschikken. Er is overgeleverd in de h’adieth van Djaabir (moge Allah 

tevreden zijn met hem) dat hij zei: “Wij gingen op reis en een van ons werd 

door een steen op zijn hoofd geraakt. Hij kreeg (later) een natte droom en 

vroeg zijn metgezellen: ‘Kunnen jullie voor mij een vrijstelling vinden om de 

tayammoem te verrichten (in plaats van de ghoesl)?’ Zij zeiden: ‘Wij kunnen 

voor jou geen toestemming vinden, je bent in staat om water te gebruiken.’ 

Hij verrichte de ghoesl [grote rituele wassing om de staat van djoenoeb (na 

de natte droom) op te heffen] en stierf daardoor. Toen wij bij de profeet ملسو هيلع هللا ىلص 

(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) kwamen, werd hij hierover geïnformeerd en 

zei daarop (Nederlandstalige interpretatie): ‘Zij hebben hem gedood, moge 

Allah hen doden. Waarom hebben zij geen vragen gesteld als zij onwetend 

waren? De genezing van de onmacht is het vragen, het was voor hem 

voldoende om de tayammoem te verrichten en zijn wond met een doek in te 

wikkelen en daarover te vegen en zijn andere lichaamsdelen te wassen.’” En 

hij had degenen die een fatwaa hadden gegeven als moordenaars benoemd. 

Degene die nadenkt over de toestand van de weledele metgezellen (moge 

Allah tevreden zijn met hen) en de geleerden (‘oelamaa-e) die na hen 

kwamen, zal opmerken dat zij afstand namen van het geven van fataawaa en 

dat zij vrees hadden om antwoord te geven over allerlei kwesties, vrezend 

dat zij zouden spreken over de wetgeving zonder kennis. ‘Abdoer-Rah’maan 



Het spreken namens de wetgeving zonder kennis 

67 | w w w . u w k e u z e . n e t      K e n n i s  –  ‘ i l m  

 

ibn Abie Layla zei: “Ik heb in deze moskee 120 van de metgezellen van de 

boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) bereikt. 

Eenieder van hen die gevraagd werd over een h’adieth of een fatwaa, had de 

wens dat zijn broeders zijn plaats innamen.” En in een andere versie staat: 

“Kwesties werden voorgelegd aan een van hen, die het doorstuurde naar een 

andere en die het weer terugstuurde naar degene die het aan hem 

doorstuurde totdat hij terugkwam bij de eerste persoon die gevraagd werd.” 

Al-Imaam Soefyaan at-Thawrie had hen ook op dezelfde manier beschreven, 

zeggend: “Ik heb de foeqahaa-e [fiqh (jurisprudentie)-geleerden] bereikt en 

zij hielden er niet van om antwoorden te geven op kwesties en het geven van 

fataawaa.” Dit in een periode waarin er veel geleerden waren en hun 

uitgebreide kennisniveau. Maar als we hen vergelijken met onze tijd, met de 

geleerden in onze tijd, dan zullen wij merken dat er onder hen mensen zijn 

die niet te vertrouwen zijn en verwarrende fataawaa geven en die zich 

haasten in het geven van fataawaa zonder enige voorafgaande studie, zorg 

en aandacht.   

Een voorbeeld van het zich haasten in het geven van fataawaa en het 

spreken namens de shar’ zonder kennis, is dat een man Rabie’ah ibn Abie 

‘Abder-Rah’maan zag huilen en zei: “Wat heeft je aan het huilen gemaakt?” 

Hij zei: “Degenen zonder kennis zijn gevraagd om fataawaa, en in de Islaam is 

er een gevaarlijke kwestie voorgekomen! Er zijn mensen die fataawaa geven 

die de gevangenis meer verdienen dan dieven.” 

Ibn al-Qayyiem heeft vermeld van enkele geleerden dat zij zeiden: “Hoe zal 

het gesteld zijn met Rabie’ah als hij ons tijdperk zou zien, en het streven van 

degenen zonder kennis om fataawaa te geven en zich ernaar wenden zonder 

ervaring en terwijl hij een onbekende en vreemde is bij de geleerden!? 

Desbetreffende persoon beschikt niet over kennis m.b.t. het Boek en de 

Soennah en de overleveringen van de selef.” Hoe is de toestand van 

enkelingen in onze tijd, die het lef hebben om uitspraken over de religie te 

doen zonder te beschikken over kennis (‘ilm), vrees (taqwaa) of gedrag 

(akhlaaq). 

Hetgeen hiermee te maken heeft is dat enkele beginnende studenten het lef 

hebben om fataawaa uit te vaardigen waar alleen de standvastige grote 

geleerden over kunnen oordelen. 
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Over deze mensen – die zich haasten in het uitvaardigen van fataawaa – 

heeft de faqieh al-qaadhie Sah’noen gezegd: “Degenen die de meeste durf 

hebben om fataawaa uit te vaardigen zijn degenen met de geringste kennis, 

iemand van hen kan beschikken over een hoofdstuk van kennis terwijl hij 

denkt dat hij over de gehele waarheid beschikt.” 

De niet specialisten die zich met kwesties van kennis bezig 

houden 

Gevoelige kwesties m.b.t. kennis, jurisprudentie zaken (fiqh) en nieuwe 

gebeurtenissen die fataawaa nodig hebben, hebben mensen nodig die hun 

leven hebben besteed aan het verzamelen van kennis en zaken die daaraan 

gerelateerd zijn en die tot de standvastige welbekende geleerden behoren, 

van wie het bekend is dat zij over uitgebreide kennis beschikken en een 

scherp begrip hebben, en gedrag van degenen die met vrees zijn gesierd, 

kennis van de omgeving en hedendaagse dogma’s en de doelen van de 

sharie’ah. Maar het kan zijn dat er mensen zijn die kennis beschikken over 

wereldse zaken, dat zij kennis nemen van de islamitische wetenschappen, 

maar zij zullen nooit in staat zijn om onderzoeken te verrichten in kwesties 

die met islamitische wetenschappen te maken hebben. Zij kunnen de 

oemmah voordeel brengen met hun uitvindingen en wetenschappelijke 

wereldse kennis en daar is onder de moslims veel vraag naar. (Zie het artikel 

http://uwkeuze.net/islaam-en-het-verwerven-van-wereldse-kennis/.) 

Er zijn mensen die kennis hebben over wetenschappelijke wereldse zaken en 

die het lef hebben om zich uit te drukken over boeken van de selef 

(voorgangers) m.b.t. de ‘aqiedah (geloofsleer), tefsier (uitleg van de Qor-aan), 

h’adieth (overleveringen), fiqh (islamitische jurisprudentie, wetgeving) en zijn 

fundamenten, en die in gevaarlijke valkuilen zijn gevallen. 

We kunnen de oprechtheid van enkele onderzoekers niet in twijfel trekken, 

maar het is niet genoeg voor een persoon om boeken van wetenschappelijke 

islamitische kennis te lezen en om dan te behoren tot de geleerden die 

gespecialiseerd zijn in de sharie’ah. Het is nodig dat men steeds de geleerden 

vraagt en voordeel trekt uit hun begrip en de betekenis van de tekstuele 

bewijzen en kennis neemt van de wijsheden van de bewijzen en de 

methodiek die gebruikt dient te worden om daarachter te komen en de 
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mogelijkheid om deze te onderzoeken. Er is overgeleverd van al-imaam 

Ah’med door zijn zoon ‘Abdoellaah, dat hij zei: “Als een persoon beschikt 

over geschriften waarin uitspraken van de boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص 

(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) staan en waar ook vermeld staat dat 

sah’aabah (metgezellen – moge Allah tevreden zijn met hen) en taabi’ien 

(volgelingen van de sah’aabah) van mening verschillen, dan is het hem niet 

toegestaan om te handelen naar wat hij vindt en om zelf oordelen te vellen 

en ernaar te handelen totdat hij de geleerden benadert om te handelen naar 

iets dat authentiek is.”  

Al-Imaam as-Shaafi’ie heeft de mensen met kennis gewaarschuwd om de 

fundamenten en middelen van de religie te onderkennen voor het vellen van 

fataawaa, toen hij zei: “Het is voor niemand toegestaan om een oordeel over 

de religie van Allah te vellen, behalve een persoon die goede kennis heeft 

over het Boek van Allah, de naasikh (het vervangende wetsoordeel) en 

mansoekh (het afgeschafte wetsoordeel), de moeh’kem (eenduidige verzen) 

en moetashaabih (niet eenduidige verzen), uitleg (te-ewiel) en tertiel (wijze 

van recitatie), de verzen die in Mekkah en die in al-Medienah zijn 

geopenbaard en wat de betekenis daarvan is en waarom deze zijn 

geopenbaard. Daarnaast dient deze persoon uitgebreide kennis te 

beschikken over de h’adieth (profetische overleveringen) zoals hij over de 

Qor-aan beschikt. Hij dient ook uitgebreide kennis te hebben over de 

Arabische taal, poëzie en alles wat nodig is om over kennis te beschikken en 

de Qor-aan te begrijpen. Daarnaast dient hij rechtvaardig te zijn en bekend 

als iemand die weinig spreekt, en bekend als iemand die een leidende positie 

heeft in het geven van oplossingen voor meningsverschillen… als hij beschikt 

over deze zaken dan mag hij spreken en fataawaa geven die betrekking 

hebben op hetgeen toegestaan (h’alaal) en verboden (h’araam) is, en als hij 

niet beschikt over deze zaken dan heeft hij geen recht om te spreken over 

kennis, noch om fataawaa te geven.” (Zie o.a. http://uwkeuze.net/hadieth-6/ 

- “Al-H’alaal is duidelijk en al-h’araam is duidelijk”, de 6
de

 h’adieth van 

http://uwkeuze.net/de-veertig-ahaadieth-van-an-nawawie/.) 

En wat is de uitspraak van de dichter mooi, toen hij zei: “Zolang je de zaak 

niet via zijn deuren binnentreedt, zul je afdwalen; en wanneer je via de deur 

binnenkomt, zul je de leiding vinden.” 
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Het spreken over bepaalde dingen van kennis in aanwezigheid 

van degenen van wie het begrip over de religie en positie laag is 

Er zijn mensen die over kennis beschikken en die spreken over 

wetenschappelijke zaken in een omgeving waar zich mensen bevinden die in 

niveau verschillen betreffende het opvatten van de woorden die aan hen 

gericht zijn. En het kan zijn dat deze mensen spreken over wetenschappelijke 

zaken die tot grote fitnah leiden, en zeker over zaken die betrekking hebben 

op de oemmah en die complex zijn en wat geen enkel nut heeft om ze te 

behandelen in aanwezigheid van gewone mensen. 

Al-Imaam al-Boekhaarie heeft een hoofdstuk “Baaboe men khassa bie l-

‘ielmie qawmen doena qawmien karaahiyata alla yafhamoe (Hoofdstuk: 

degene die een groep uitzondert met een betoog en anderen uitsluit 

waarvan hij bang is dat zij het niet zullen begrijpen)” genoemd, en vervolgens 

noemde hij de uitspraak van ‘Aliy (moge Allah tevreden zijn met hem): 

“Spreek de mensen aan met zaken die zij kennen. Wensen jullie dat Allah en 

Zijn boodschapper verloochend worden!?” 

Er is overgeleverd van ‘Abdoellaah ibn Mas’oed (moge Allah tevreden zijn 

met hem) dat hij zei: “Het spreken tot een groep mensen met woorden die 

hun verstand niet bevatten, zal een fitnah voor enkelingen onder hen zijn.” 

Dit behoort niet tot het verbergen van kennis, wat verboden is. (#3) Maar het 

is het uitbesteden op de manier zoals het hoort en het te geven aan degenen 

die het verdienen/begrijpen. Daarom is het noodzakelijk dat men rekening 

houdt met datgene wat verspreid wordt en de verspreiding toetst aan de 

hand van het voordeel dat bereikt wordt. 

<<<(#3) Geleerden worden gewaarschuwd om niet iets van hun kennis achter 

te houden. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde 

dat de profeet ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft 

(Nederlandstalige interpretatie): “Degene die iets gevraagd wordt wat hij 

weet maar hij verbergt het, zal op de Dag der Opstanding beteugeld worden 

met een teugel van vuur.” (Moesned al-Imaam Ah’med.)>>> 
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As-Shaatibie heeft gezegd: “Niet alles waarvan men weet dat het waarheid is, 

wordt genoodzaakt om te verspreiden, ook al behoort deze kennis tot de 

islamitische kennis en ook al behoort deze kennis tot de wetsoordelen. Deze 

worden onderverdeeld in twee categorieën: een deel waarvan gevraagd 

wordt om deze te verspreiden, en dit is een groot gedeelte van de kennis van 

de sharie’ah, en een ander deel wordt niet gevraagd om deze zonder grenzen 

te verspreiden…” 

En alle lof is voor Allah, de Heer der werelden. 
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Oppervlakkig denken –  

de vloek van de mens 

Vertaald door broeder Abdullah Shaheed, genomen uit Thinking (at-Tafkeer), 

geschreven door Taqiuddin Nabhani. 

[Toevoeging van www.uwkeuze.net:] 

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En het is niet aan 

iemand (mens en djinn) om te geloven behalve met de Toestemming van 

Allah. En Hij plaatst de toorn op degenen die niet nadenken (over Allahs 

bewijzen, verzen en tekenen).” [Soerat Yoenoes (10), aayah 100.] 

De mens is zwak en heeft behoefte aan de Gunst en Hulp van Allah. Als we 

oprecht wensen te begrijpen, zal Hij ons geloof helpen; zo niet, dan zullen 

onze twijfels en moeilijkheden alleen maar toenemen. (A. Yusuf Ali Quran 

Commentary, de herziene versie.) 

“Of denk jij dat de meeste van hen luisteren of nadenken (over de verzen)? 

Zij zijn slechts zoals het vee. Nee! Zij zijn meer afgedwaald van het pad!” 

[Soerat al-Foerqaan (25), aayah 44.] 

Vee begrijpt een gedeelte van de bevelen e.d. die hun herders en degenen 

die hen berijden geven. Deze mensen begrijpen echter niets van degenen die 

hen naar het juiste pad roepen en van hun leider, de boodschapper van Allah 

 En dit is zoals Allah de Verhevene zegt .(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) ملسو هيلع هللا ىلص

(Nederlandstalige interpretatie): “…zij zijn dan (zo ongevoelig) als stenen of 

nog harder. En waarlijk, er zijn stenen waaruit rivieren ontspringen…” [Soerat 

al-Baqarah (2), aayah 74.] (Tefsier at-Tah’rier wa t-Tanwier.) 

De Islaam is een zee van kennis. Degene die zich naar de dieptes begeeft, zal 

alle pracht ervan ervaren; en degene die oppervlakkig blijft, zal nooit weten 

hoe mooi het daar is.  

[Einde toevoeging.] 
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Verstandelijk denken is het oordelen over de realiteit aan de hand van een 

waarneming welke gekoppeld wordt aan voorkennis. 

Voor verstandelijk denken heb je dus nodig: 

1. Een feit 

2. Gezonde hersenen 

3. Waarnemingsorganen 

4. Voorkennis 

Als deze zaken aanwezig zijn kan het denkproces plaatsvinden en kunnen wij 

dus oordelen over feiten waardoor wij ideeën en concepten kunnen 

genereren. 

Het is van vitaal belang voor de mens dat hij juiste ideeën ontwikkeld. De 

juistheid van een idee wordt bepaald door in hoeverre het idee bij de realiteit 

past. Indien dit idee bij de realiteit past is het idee waarheid en indien dit niet 

het geval is, is dit valsheid. Gedrag wordt op ideeën gebaseerd. Zolang 

iemand dus juiste ideeën heeft, zal hij of zij juist gedrag vertonen waardoor 

hij of zij vooruit gaat in het leven. Wanneer deze ideeën onjuist zijn en hij 

hierop zijn gedrag baseert, zal hij stagneren of achteruit gaan in het leven. 

Nu zijn er verschillende niveaus van denken waaronder oppervlakkig denken 

en diep denken. 

Oppervlakkig denken vindt plaats op het moment dat men een waarneming 

doet en direct een oordeel geeft met de eerste voorkennis die tot hem komt. 

Dit niveau van denken is vernietigend en een vloek, omdat het in de meeste 

gevallen tot onjuiste oordelen leidt. 

Diep denken vindt plaats op het moment dat men niet alleen maar één keer 

waarneemt en direct een oordeel geeft op basis van de directe voorkennis. 

Hij geeft pas een oordeel nadat hij de zaak heeft onderzocht door het 

waarnemingsproces te herhalen en door meer voorkennis op te zoeken zodat 

hij beter kan linken. 
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Een voorbeeld van oppervlakkig denken is het denken op basis van 

vooroordelen en stereotypen. Men is te lui om meer info op te zoeken en de 

persoon in kwestie beter waar te nemen, waardoor hij snel zijn beperkte 

voorkennis koppelt met de beperkte waarneming om vervolgens een 

oppervlakkig oordeel te vellen. 

Hetzelfde is bijvoorbeeld wanneer men shoeraa (onderling overleg) vergelijkt 

met democratie, omdat deze totaal verschillend van elkaar zijn in haar 

fundamenten. 

Vooral in het collectieve politieke denken van de oemmah is het van 

fundamenteel belang dat de moslims diep nadenken. Als er namelijk niet 

diep nagedacht wordt op dit gebied, zal de oemmah altijd in de val gelokt 

worden van de plannen van de kolonialisten die constant plotten en plannen 

om de terugkeer van Islam in staatsvorm te voorkomen. 

Willen wij als oemmah wederom een renaissance beleven dan is het 

belangrijk dat degenen die werken voor heropleving de oemmah wederom 

diep politiek denken leert, zodat de juiste oordelen over de realiteit gevormd 

worden en daardoor de juiste handelingen gedaan worden om de 

heropleving te realiseren. 

Bedenk dus altijd wanneer je nadenkt: 

1. Heb ik niet te snel geoordeeld? 

2. Was mijn oordeel op basis van weinig waarnemingen, of veel? 

3. Was mijn oordeel op basis van beperkte voorkennis, of na onderzoek? 

Wanneer je deze vragen aan jezelf stelt zal dit je helpen om diep te denken 

en dus juiste oordelen te vormen, waardoor je vooruit kan gaan in het leven. 

En voor de da’wah-drager is het belangrijk dat hij de oemmah helpt in dit 

proces zodat er een diep collectief denken ontstaat, wat nodig is voor de 

terugkeer van de renaissance van de moslims. 



“De Islam - de religie van onderontwikkeling” 

75 | w w w . u w k e u z e . n e t      K e n n i s  –  ‘ i l m  

 

“De Islam … de religie van 

onderontwikkeling” 

…is een bewering gebaseerd op onderontwikkeling! 

Door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah. 

Alle lof is voor Allah, en vrede en zegeningen zijn met profeet Moh’ammed, 

zijn familieleden, metgezellen en iedereen die hen in het goede volgt. 

De Islam (al-Islaam) wordt van allerlei negatieve zaken beschuldigd. Een van 

die beschuldigingen is dat de Islaam zorgt voor onwetendheid en 

onderontwikkeling bij zijn volgelingen. Maar als een moslim met een beetje 

kennis deze beschuldiging te horen krijgt, zal hij deze bewering heel 

gemakkelijk kunnen weerleggen en aan kunnen tonen dat juist deze 

bewering gebaseerd is op onwetendheid en onderontwikkeling. Het enige 

wat moeilijk zal zijn voor hem, is om deze weerlegging te beperken tot een 

kort artikel zoals dit i.v.m. de vele bewijzen die hij tot zijn beschikking heeft 

om het tegendeel aan te tonen. 

Alvorens we gaan kijken naar de weerlegging van deze incorrecte bewering, 

gaan we het eerst hebben over voetballen. Toen voetbalvereniging “Bij Ons is 

het Gras het Groenst” nieuwe leden wilde werven, besloten zij om een 

filmpje te maken om potentiële leden te overtuigen hoe leuk voetballen is. 

Tijdens dit 15 minuten durende filmpje passeerden alle hoogtepunten uit de 

clubgeschiedenis de revue; de mooiste doelpunten, passes, omhalen en 

combinaties werden getoond. De wave was regelmatig te zien om de 

gezellige sfeer op de tribune weer te geven. 

Iemand die dit filmpje zou zien, zou meteen lid willen worden van deze zeer 

leuke sportvereniging – ware het niet dat tennisvereniging “Sla je rot” ook 

leden wilde werven. Deze tennisvereniging maakte ook een promotiefilmpje. 

Maar voordat zij de leuke dingen van tennis lieten zien, toonden zij – om 

potentiële voetballers af te schrikken – verschrikkelijke gebeurtenissen bij 

voetbalvereniging “Bij Ons is het Gras het Groenst”. Zij toonden in hun filmpje 
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de smerigste overtredingen op het voetbalveld, gescheurde enkelbanden, 

gespuug en gescheld, alsook de wantoestanden op de tribunes door 

vechtende voetbalsupporters. Iemand die dit filmpje zou zien, zou denken: 

“Wat zijn voetballers toch achterlijke mensen!” (Zie het artikel 

http://uwkeuze.net/de-anti-islam-film-van-illusionist-wilders/.) 

Nu hoop ik niet dat er een journalist dit leest die zijn naam al op de 

voorpagina van de krant van morgen ziet staan, omdat hij kan schrijven dat 

Aboe Yoesoef heeft geschreven: “Voetballers zijn achterlijke mensen”. Want 

dit probleem heb je natuurlijk ook nog: het spelen met woorden en 

contexten, alsook liegen. (Zie het artikel http://uwkeuze.net/de-leugen-

regeert/.)  

Terug naar het voetballen. Als je een mening wilt vormen over de sport 

voetballen, zijn beide filmpjes natuurlijk niet echt de manier om een correct 

beeld te vormen. Beide filmpjes zijn slechts subjectieve samenvattingen van 

voornamelijk het gedrag van de spelers. Om de sport voetballen te 

beoordelen, dien je niet naar de spelers te kijken, maar naar het spel: wat 

mag wel en wat mag niet, wat zijn de regels. Een fundamentalistische 

voetballer zal zich altijd netjes gedragen op het veld omdat de regels dit 

eisen. Een fundamentalistische voetballer laat zich niet van de wijs brengen 

door emoties of begeerten van het willen winnen – what ever it takes!   

Dit geld natuurlijk ook voor de Islaam. Om een goed beeld over de Islaam te 

vormen, dien je niet te kijken naar de moslims (wat ook maar mensen zijn 

met hun beperkingen en tekortkomingen) maar naar de islamitische 

fundamenten en regels: wat mag wel en wat mag niet, wat zijn de regels. Om 

te kijken of de Islaam inderdaad zorgt voor onwetendheid en 

onderontwikkeling, dienen we te zoeken naar wetgevende teksten die 

onwetendheid en onderontwikkeling eisen. Maar die zijn er geen. Nergens in 

de Koran (al-Qor-aan) of in de authentieke overleveringen van de profeet 

Moh’ammed ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe ‘alayhie wa sellem - vrede en zegeningen van 

Allah zijn met hem) is te lezen dat je geen kennis dient te vergaren of dat je 

niet na moet denken over zaken. Integendeel…!! 

Het eerste woord dat aan de profeet Moh’ammed ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe ‘alayhie 

wa sellem) geopenbaard werd is: “Iqraa-e (lees).” En nu zou ik eigenlijk al 

kunnen stoppen met dit artikel. Dit is al voldoende om aan te tonen dat de 
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Islaam juist oproept om kennis te vergaren, in tegenstelling tot wat 

onwetende en onderontwikkelde mensen met vooroordelen en antipathie 

jegens de Islaam andere mensen willen laten geloven. Het eerste 

geopenbaarde woord was dus niet onderdruk, of vecht, of dwing – maar lees! 

Met andere woorden: onderwijs, verkondig, deel mee. 

Men hoeft niet veel moeite te doen om in de Qor-aan teksten te vinden die 

juist het tegendeel aantonen. In de Qor-aan is met grote regelmaat te lezen 

(Nederlandstalige interpretatie): “opdat jullie zullen nadenken” (2:219 – 

2:266), “hopelijk zullen zij nadenken” (7:176 – 16:44), “daarin zijn aayaat 

(bewijzen, tekenen) voor een volk dat nadenkt” (13:3 – 16:11 – 16:69 – 30:21 

– 39:42 – 45:13), “denken jullie dan niet na?” (6:50 – 10:16 – 11:51 – 12:109 

– 37:138). 

Verzen die aansporen om na te denken zijn er genoeg. Allah de Verhevene 

zegt bijvoorbeeld (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, in de schepping 

van de hemelen (#1) en de aarde (#2) en in de wisseling van de nacht en de 

dag zijn zeker tekenen voor bezitters van verstand (en die nadenken over de 

ware aard van dingen). Degenen die Allah gedenken, staand en zittend en 

(liggend) op hun zij (tijdens en buiten de gebeden) en nadenken over de 

schepping van de hemelen en de aarde…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 190-

191.] 

<<<(#1) De onmetelijkheid, het complexe design, de hemellichamen en hun 

banen etc.>>> 

<<<(#2) De leefbaarheid, beschermende lagen rondom de aarde, bergen, 

zeeën, woestijnen, valleien, oerwouden, luchtsamenstelling (een kleine 

afwijking in de luchtsamenstelling is al dodelijk voor de mens), rivieren, de 

dieren en planten en alle andere noodzakelijke, nuttige en wonderbaarlijke 

dingen en processen.>>> 

Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt o.a. 

(Nederlandstalige interpretatie): “…Reizen zij (de afgodenaanbidders) dan 

niet op aarde en zien zij niet hoe het einde was van degenen vóór hen? (#3) 

En het Huis van het Hiernamaals is beter voor degenen die (Allah) vrezen. 

Denken jullie dan niet na?” [Soerat Yoesoef (12), aayah 109.] 
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<<<(#3) Het einde van de vroegere volken dient o.a. als waarschuwing voor 

de huidige en toekomstige generaties die de aarde, macht of ervaring van het 

verleden hebben geërfd. Zij dienen te weten dat als zij dezelfde zonden 

begaan, zij ook hetzelfde lot zullen ondergaan. Maar door hun 

weerbarstigheid en arrogantie zijn hun harten hard geworden waardoor zij 

het advies en de vermaning niet ter harte willen nemen.>>> 

En Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt 

(Nederlandstalige interpretatie): “En op de aarde zijn aayaat (bewijzen, 

tekenen, lessen) voor degenen die geloven met zekerheid. Alsook in jullie 

zelf, zien jullie dan niet!?” [Soerat ad-Dzaariyaat (51), aayah 20-21.] (Zie o.a. 

http://uwkeuze.net/wonderen-in-ons-en-rondom-ons/.) 

Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En kijken zij 

niet naar het koninkrijk van de hemelen en de aarde en al hetgeen Allah 

geschapen heeft?…” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 185.] 

En Allah Ta’aalaa zegt in soerat al-Moelk (67), aayah 3-4 (Nederlandstalige 

interpretatie): “…Je ziet in de schepping van ar-Rah’maan (de Meest 

Barmhartige – Allah) geen ongelijkheid (inconsistentie, wanorde). Kijk dan 

nog een keer! Zie jij enige scheur (defect)? (#4) Kijk vervolgens nog eens twee 

keer! Het gezichtsvermogen zal geïmponeerd (#5) tot jou terugkeren en het 

(gezichtsvermogen) is uitgeput (#6).” 

<<<(#4) Dit vers beduidt dat het hele universum zo perfect in elkaar zit en dat 

alles, van het stofdeeltje op de aarde (dat nodig is voor regenvorming) tot 

aan de enorme sterrenstelsels, zo goed coherent is dat de continuïteit van 

het systeem van het universum nergens lijkt te breken.>>> 

<<<(#5) Letterlijk verveeld, omdat men niet in staat is een afwijking/defect in 

de schepping te zien. In deze context heeft het de gevoelswaarde van onder 

de indruk, nederig.>>> 

<<<(#6) Uitgeput door de inspanningen om de mysteries van het universum 

te bevatten. De meest nabije hemel bevat nog vele vraagtekens, om over de 

overige zes hemelen, die zelfs met de meest ingewikkelde telescopen nog 

niet gezien zijn, nog maar te zwijgen.>>> 
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Hier herhaalt Allah de Alwetende enkele malen om te kijken. Dus kijk niet 

vlug en gehaast zonder er over na te denken, maar kijk, en kijk nog eens, en 

kijk nog eens twee maal, zodat je werkelijk ziet en overtuigd bent. 

Hoe veel verzen moet ik nog aanhalen? En het is zo moeilijk om nu al te 

stoppen en om een keuze te maken uit de vele schitterende Uitspraken van 

Allah de Alwijze, Die o.a. zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En jouw Heer 

inspireerde (#7) de bij: ‘Maak huizen in de bergen en in de bomen en in wat 

zij (de mensen) bouwen. Eet vervolgens van alle vruchten en volg de wegen 

die door jouw Heer gemakkelijk zijn gemaakt.’ Uit hun buiken komt een drank 

(honing) voort, verschillend van kleur; daarin is een genezing voor de 

mensen. Waarlijk, daarin is zeker een aayah (bewijs, teken) voor een volk dat 

nadenkt.” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 68-69.] 

<<<(#7) Inspiratie betekent normaliter de boodschap die door Allah wordt 

geplaatst in de geest of het hart. In dit vers wordt er verwezen naar het 

instinct van de bij.>>> 

En Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En waarlijk, in 

het vee is zeker een lering voor jullie: Wij geven jullie van wat er in hun 

buiken is – tussen spijsbrij en bloed (#8) – pure melk te drinken; smakelijk 

voor de drinkers.” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 66.] 

<<<(#8) Kort samengevat kun je zeggen dat de bouw- en voedingstoffen voor 

melk komen uit het bloed, de spijsbrij (tot brij geworden voedsel) in de 

dunne darm en het water uit de verteerde spijsbrij in de dikke darm dat als 

mest wordt uitgescheiden. Hoewel dit alles zeker niet smakelijk is, is melk dat 

echter wel! Zie voor meer details http://uwkeuze.net/wonderen-in-de-

koran/#Melkvorming (melkvorming bij het vee).>>>   

Ook in de Soennah vindt men teksten die de status van kennis aanduiden. De 

profeet ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige 

interpretatie): “Eenieder die een pad zoekt om kennis [over de dien (#9)] te 

vergaren, Allah maakt een pad naar al-Djennah gemakkelijk voor hem.” 

(Overgeleverd door Moeslim.) 

<<<(#9) Dien wordt vaak vertaald als religie, maar in feite is het een manier 

van leven. Aldus is de relatie tussen religieuze en wereldse kennis dat zij 
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elkaar aanvullen. Zie het artikel http://uwkeuze.net/islaam-en-het-

verwerven-van-wereldse-kennis/.>>> 

De boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei ook 

(Nederlandstalige interpretatie): “De eigenschap van de geleerde ten 

opzichte van een gelovige is vergelijkbaar met de eigenschap van de maan 

wanneer hij vol is ten opzichte van de sterren. En waarlijk, de geleerden zijn 

de erfgenamen van de profeten. Waarlijk, de profeten lieten geen dirhams en 

dinars (d.w.z. geld) achter, maar zij lieten kennis achter. Dus eenieder die het 

neemt, neemt het als een overvloedig deel.” (Authentiek, overgeleverd door 

Aboe Daawoed, at-Tirmidzie en Ibn Maadjah.) 

De positie van de mensen van kennis bereikt een zodanig hoog niveau dat 

Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) en de engelen bidden 

voor hem! Aboe Oemaamah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: 

“De boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft 

gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Waarlijk, Allah en Zijn engelen, zelfs 

de mier in zijn holletje en de vis in de zee, waarlijk, (zij allen) bidden voor 

degene die mensen het goede onderwijst.’” (Authentiek, overgeleverd door 

at-Tabaraanie.) 

Al deze aansporingen om na te denken en om kennis te zoeken – zowel in de 

Qor-aan als de Soennah – hebben bijgedragen aan het feit dat vele moslims 

zich vroeger hebben bezig gehouden met het zoeken van kennis en het 

nadenken over vele aspecten van het leven. Toen het Westen verkeerde in 

een periode welke men Donkere of Duistere Middeleeuwen noemt, scheen in 

de islamitische staat – welke zich uitstrekte van Spanje tot en met het verre 

Oosten – volop licht, met Andalusië en Bagdad als twee islamitische 

bolwerken waar zowel moslim- als niet-moslimwetenschappers floreerden! 

Religieuze tolerantie (zie het artikel http://uwkeuze.net/religieuze-tolerantie-

in-de-islam/) en islamitische inspiratie stonden toe dat moslims, christenen 

en joden op een harmonieuze en vreedzame manier samenleefden tot het 

einde van de vijftiende eeuw en iedereen kreeg kans om te studeren en een 

bijdrage te leveren aan ontwikkelingen waar we nu nog steeds de vruchten 

van plukken. 
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Uitgeverij Momtazah heeft een boek uitgegeven 

met de titel Moslims…Bedankt!, dat gaat over 

bijdragen van moslims aan de huidige 

wetenschap en beschaving. (Dit boek is te 

bestellen op www.momtazah.net en 

www.islamazon.nl). Uit dit boek komt de 

volgende opsomming: 

– De Europese apotheek is naar het voorbeeld 

van die uit Bagdad (een stad door moslims gesticht in 762 n.C.) ingericht. 

– Algebra komt van het Arabische al-djabr waarover Moh’ammed ibn 

Moesaa Khawarizmie een boek schreef waarin hij de principes van algebra 

formuleerde. Tot op de dag van vandaag zijn deze principes niet gewijzigd. 

– De cijfers 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 zijn de oorspronkelijke Arabische cijfers, 

daarvoor werkte men in het Westen met Romeinse cijfers; een letter met een 

getalwaarde.  

– De molen is in Nederland aanwezig dankzij moslims. 

– Het gebeurt ook dat ontdekkingen worden toegeschreven aan 

westerlingen, terwijl die al vele eeuwen daarvoor door islamitische geleerden 

waren gedaan. Een goed voorbeeld is de ontdekking van de kleine 

bloedsomloop, die niet in de 17de eeuw ontdekt is door William Harvey, 

maar al in de 13de eeuw door Ibn al-Nafis uit Damascus (Syrië), die de 

basisprincipes uitlegde van de moderne theorie betreffende de 

bloedsomloop, bijna 350 jaar vóór Sir William Harvey van Kent, uit Engeland, 

die onterecht de eer kreeg voor deze ontdekking. (Voor meerdere 

voorbeelden van wat onderwezen wordt en wat eigenlijk onderwezen zou 

moeten worden, zie het artikel http://uwkeuze.net/het-wonder-van-de-

islamitische-wetenschappers/ – Setting the Record Straight.) 

– De Islaam heeft enorm bijgedragen aan humane aspecten, aspecten van 

verdraagzaamheid en menselijkheid in de moslimbeschaving, tolerantie 

betreffende verschillen, politieke, economische en culturele participatie voor 

iedereen, het beëindigen van slavernij, een humane beschaving voor alle 

levende wezens (ook voor dieren en planten) etc. 
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– Moslimwetenschappers hebben enorm bijgedragen aan het behoud van de 

kennis van oude wetenschappers en denkers door o.a. 

vertaalwerkzaamheden. 

– Er zijn bijdragen van moslims aan de cosmetica, astronomie, landbouw, 

geografie, wiskunde, scheikunde, zelfs het begin van de papierindustrie is te 

danken aan de moslims. 

– Aboe ‘Aliy al-H’asan ibn al-Haytham – gelatiniseerde naam = Alhazen – 

leverde zeer belangrijke bijdragen aan de principes van optica en het gebruik 

van wetenschappelijke experimenten. Hij wordt gezien als de grondlegger 

van optica door zijn verhandelingen over en experimenten met lenzen, 

spiegels, straalbreking en weerspiegeling. Hij maakte een diepgaand 

onderzoek naar het verloop van licht door verschillende media en ontdekte 

de wetten van refractie (breking), die door westerse bronnen toegeschreven 

worden aan de Leidse hoogleraar Snellius (in 1621 n.C.). De wet(ten) van 

Snellius werden dus al uitgevonden zo’n 600 jaar vóór Snellius ze uitvond. 

Prins Charles, de Engelse kroonprins, heeft in een recentelijk openbare 

toespraak op de Oxford Universiteit gezegd: “Zoals er in het Westen veel 

misverstand is over de aard van de Islaam, zo ook is er veel onwetendheid 

over de dank die onze eigen cultuur en beschaving schuldig is aan de 

islamitische wereld. Het is een nalatigheid die voortkomt uit, naar mijn 

mening, de subjectiviteit van geschiedenis, welke wij hebben geërfd. De 

middeleeuwse islamitische wereld, van Azië tot aan de kust van de 

Atlantische Oceaan, was een wereld waar geleerden en wetenschappers 

floreerden. Maar omdat wij geneigd zijn om de Islaam als vijand voor het 

Westen te zien, als een vreemde cultuur, gemeenschap, en een systeem van 

geloof, zijn wij geneigd om de grote invloed van de islamitische geschiedenis 

op onze eigen geschiedenis te negeren of uit te wissen.” (Bron: 

www.muslimheritage.com.) 

Ik moet enorm samenvatten en kiezen uit de vele bewijzen om dit artikel een 

artikel te laten blijven en zodat het geen boek wordt. Voordat we naar het 

einde van dit artikel gaan, wil ik de volgende verzen aanhalen. Allah de 

Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Bij Allah! In hun verhalen 

(de geschiedenissen van vroegere volken) is waarlijk een les voor de bezitters 

van verstand (#10). Het is geen verzonnen vertelling, maar een bevestiging 
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van hetgeen ervoor was [waaronder at-Tawraat (de Thora) en al-Indjiel (het 

Evangelie)] en een gedetailleerde uitleg van alles en een leiding en een 

barmhartigheid voor een volk dat gelooft.” [Soerat Yoesoef (12), aayah 111.] 

<<<(#10) Had Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831 n.C.), de Duitse 

filosoof, gelijk toen hij zei dat “de geschiedenis ons leert dat we nooit iets uit 

de geschiedenis geleerd hebben”? Dit geldt natuurlijk niet voor degenen die 

hun verstand gebruiken en dat verkiezen boven hun begeerten!>>> 

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt ook 

(Nederlandstalige interpretatie): “Wij zullen hen Onze tekenen aan de 

horizonten (#11) en in henzelf tonen, totdat het duidelijk zal worden voor 

hen dat het (de Qor-aan) de waarheid is…” [Soerat Foesilat (41), aayah 53.] 

<<<(#11) Wij zullen de mensen de bewijzen van Onze Uniciteit en Macht in 

de hemelen en op aarde tonen, zoals de zon, de maan alsook de sterren, de 

nacht en de dag, de wind en de regen, gewassen en vruchten, donder en 

bliksemflitsen, bergen en zeeën. Wij zullen hen de invloeden van Onze 

Almacht tonen die zij met hun eigen ogen kunnen aanschouwen, zoals Wij 

hen ook de invloeden van onze Almacht in henzelf tonen, door de zintuigen 

en vermogens die Wij in hen geschapen hebben, zoals het verstand en de ziel 

en datgene wat hen treft van het goede en het kwade en van begunstiging en 

onheil. (At-Tefsier al-Waseet lil Qor-aanie l-Kariem van Moh’ammed Sayyied 

Tantaawie.)>>> 

En Allah Ta’aalaa zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Denken zij dan 

niet zorgvuldig na over de Qor-aan? Als het van iemand anders dan Allah 

gekomen was, dan hadden zij daarin veel tegenstrijdigheden aangetroffen.” 

[Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 82.] 

<<<Het feit dat de Qor-aan vrij is gebleven van inconsistenties en 

tegenstrijdigheden ondanks alle aangrijpende veranderingen en turbulente 

gebeurtenissen in het leven van profeet Moh’ammed ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe 

‘alayhie wa sellem) gedurende de drieëntwintig jaar van het “ontvouwen” 

van het goddelijke Schrift, had hen moeten overtuigen dat het niet 

“samengesteld is door Moh’ammed” (een beschuldiging die herhaaldelijk 

tegen hem werd uitgebracht door niet alleen zijn tijdgenoten, maar ook door 

ongelovigen van latere tijden), maar dat het alleen van goddelijke oorsprong 
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kon zijn. Ogenschijnlijke tegenstrijdigheden worden duidelijk als men op zoek 

gaat naar kennis. De Qor-aan dient men niet oppervlakkig te lezen, maar te 

bestuderen met behulp van o.a. tefsier (uitleg).>>> 

Waarlijk, de Islaam roept niet op tot blind geloof, maar juist tot volle 

overtuiging. Je bent geen moslim omdat je Moh’ammed heet, je bent geen 

moslim omdat je ouders moslims zijn, je bent geen moslim omdat je in 

Saoedi-Arabië geboren bent. Nee, je bent moslim omdat je overtuigd bent en 

handelt in overeenstemming met die overtuiging. En zonder kennis kun je 

niet overtuigd zijn van iets, en zonder kennis kun je niet correct handelen in 

overeenstemming met waar je overtuigd van bent. 

Een oprechte man stond eens op het strand en zag tot zijn ontzetting dat de 

golven met een vis aan het spelen waren en zij gooiden de vis op en neer, 

heen en weer. De man besloot om de vis te redden. Hij sprong in het water 

en greep de vis bij zijn staart. Vervolgens verliet hij met moeite het water en 

gooide de vis op het strand, tevreden dat hij de vis redde van het water! 

Als moslims werken omwille van Allah zonder kennis over wat het pad van 

Allah is, doen zij heel vaak hetzelfde als die jonge man deed met de vis. En 

werkelijk, de Islaam is geen religie die zijn volgelingen oproept om de vis te 

redden van het water. De Islaam roept zijn volgelingen niet op tot blind 

geloof, integendeel: “Degenen die as-salaah (het gebed) onderhouden en az-

zakaah (de verplichte liefdadigheid) geven en zij geloven met zekerheid (#12) 

in het Hiernamaals.” [Nederlandstalige interpretatie van soerat an-Naml (27), 

aayah 3.] 

<<<(#12) In het artikel http://uwkeuze.net/de-voorwaarden-van-as-

shahaadah/ wordt aangegeven dat kennis (‘ilm) de eerste voorwaarde is en 

overtuiging (yaqien) de tweede voorwaarde. Lees dit artikel voor details.>>> 

Ik wil dit artikel graag afsluiten met het omdraaien van de rollen: het is niet 

de Islaam die zorgt voor onderontwikkeling, maar juist al hetgeen dat afwijkt 

van de Islaam.   

Ik was onlangs weer drie weken in Nederland en in die drie weken waren er 

drie gezinsdrama’s (waarbij zo’n 8 doden vielen), een pedofiel die zo’n 98 

meisjes misbruikt zou hebben, en kort voor mijn bezoek aan Nederland was 
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ook het koninginnedagdrama (geen terrorisme, maar een drama!) in 

Apeldoorn, allemaal veroorzaakt door Nederlandse niet-moslims (!). Tijdens 

mijn verblijf in Nederland zag ik ook dat men op tv aandacht schonk aan de 

borstkanker van een vrouw van een bekende voetballer, de breuk tussen 

Jantje Smits en Yolanthe, en dat de Amerikaanse president een vlieg dood 

sloeg. Als men zich bezig houdt met en dure zendtijd besteed aan dit soort 

triviale zaken in plaats van zaken met betrekking op het Hiernamaals, dan is 

dat bewijs dat dit werkelijk een oorzaak is van onderontwikkeling en 

onwetendheid. Want kennis over de Islaam en het Hiernamaals zal – in shaa-

e Allaah – bijdragen aan vermindering van gezinsdrama’s, problemen met 

ontuchtzaken, aanslagen, criminaliteit etc. etc. Want dan weet men dat men 

in het Hiernamaals verantwoording dient af te leggen over hun wandaden, 

dat iedereen dan hun rechten terug krijgt en dat men niet kan ontsnappen 

door zelfmoord te plegen. 

Dus, de bewering “de Islam … de religie van onderontwikkeling” is een 

bewering gebaseerd op onderontwikkeling, terwijl de bewering dat “al 

hetgeen dat afwijkt van de Islaam zorgt voor onderontwikkeling” elke dag 

meerdere malen wordt bevestigd. 

En tot Allah de Verhevene keren we allemaal terug. 
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Islaam en het verwerven van 

wereldse kennis 

De Islaam is geen tegenstander van wereldse kennis, integendeel! 

Door sheikh Salmaan al-‘Awdah. 

Vertaald door Abdul-Jabbar van de Ven. 

Veel jonge mannen en vrouwen in onze colleges en universiteiten hebben het 

volgen van studies als medicijnen en bouwkunde opgegeven, omdat ze 

veronderstellen dat zulke studies hen niet tot nut zullen zijn in het 

Hiernamaals. Ik heb hen horen klagen dat hun studies een vloek voor hen zijn 

en dat het beter voor hen zou zijn islamitische kennis te bestuderen dan dat 

waarmee zij hun levens “verspillen”. 

Deze jongeren werken onder het misverstand dat het bestuderen van 

wereldse kennis en technologie op één of andere manier in strijd is met de 

Islaam. Zij hebben het gevoel dat hun wereldse studies hen ervan 

weerhouden werkelijk toegewijd te zijn aan Allah en dichter tot Hem te 

komen. Op zijn minst hebben ze het gevoel dat het verwerven van zulke 

kennis niet aangemoedigd wordt door de Islaam en dat er geen zonde of 

afkeuring op de moslims rust wanneer zij dit verwaarlozen. 

De Islaam roept ons op kennis te zoeken in de breedste betekenis van het 

woord. De profeet ملسو هيلع هللا ىلص (salallahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd 

(Nederlandstalige interpretatie): “Het zoeken van kennis is een verplichting 

die rust op elke moslim.” (Soenan Ibn Maadjah.) 

De Islaam geeft de voorkeur aan een persoon met kennis boven een 

onwetende persoon. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige 

interpretatie): “…Zeg (tegen hen, O Moh’ammed): ‘Zijn degenen die kennis 

hebben gelijk aan degenen die geen kennis hebben?’…” [Soerat az-Zoemar 

(39), aayah 9.] 
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Er staan zo’n 750 aayaat in de Qor-aan die ons aansporen na te denken over 

het universum om ons heen en alles wat daarin is geschapen en tot onze 

beschikking staat. De bestudering van het universum is onbetwistbaar het 

domein van de natuurwetenschappen. 

Allah de Verhevene zegt het volgende (Nederlandstalige interpretatie): 

“Waarlijk, in de schepping van de hemelen en de aarde, en de opeenvolging 

van de nacht en de dag, en het schip dat op de zee vaart met wat nuttig is 

voor de mensen, en wat Allah neerzendt uit de hemel aan water (regen) 

waarmee Hij de aarde tot leven brengt na haar dood, en dat Hij allerhande 

bewegende wezens op haar heeft verspreid, en het bestuur van de winden 

en de wolken die dienstbaar gemaakt zijn tussen de hemel en de aarde, zijn 

zeker aayaat (tekenen, bewijzen) voor een volk dat verstandig is (#1).” 

[Soerat al-Baqarah (2), aayah 164.] 

<<<(#1) Noot uwkeuze.net: voor diegene die niet als een dier rondkijkt, maar 

intelligent kijkt naar het enorme systeem dat dag en nacht voor zijn ogen aan 

het werk is en niet verblind wordt door vooroordelen of halsstarrigheid. 

(Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>> 

“Waarlijk, in de schepping van de hemelen en de aarde en in de wisseling van 

de nacht en de dag zijn zeker tekenen voor bezitters van verstand (en die 

nadenken over de ware aard van dingen).” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 

190.] 

“En tot Zijn tekenen behoort de schepping van de hemelen en de aarde en 

het variëren van jullie talen en jullie kleuren (#2). Waarlijk, daarin zijn zeker 

tekenen voor degenen met kennis.” [Soerat ar-Roem (30), aayah 22.] 

<<<(#2) Noot uwkeuze.net: imaam Ah’med leverde over dat Aboe Moesaa 

(moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “De boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص 

(salallahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): 

‘Allah schiep Aadam van een handvol (aarde) genomen van over de gehele 

aarde. Vandaar variëren de zonen van Aadam zoals de aarde varieert; dus zijn 

zij wit en rood en zwart en (kleuren) daartussen, slecht en goed, gemakkelijk 

of moeilijk – of iets daartussen.’” Dit is ook overgeleverd door Aboe Daawoed 

en at-Tirmidzie, die zei: “Deze h’adieth is h’asan sah’ieh’.” (Tefsier Ibn 

Kethier.)>>> 
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“En Hij is Degene Die voor jullie de sterren maakte, zodat jullie daarmee 

geleid worden in de duisternissen van het land en de zee. Wij hebben 

werkelijk de aayaat (bewijzen, verzen, lessen, tekenen) gedetailleerd 

uitgelegd aan een volk dat weet.” [Soerat al-An’aam (6), aayah 97.] 

De eerste aayah die geopenbaard werd aan de profeet ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe 

‘alayihie wa sellem) was een aayah die hem het bevel gaf te lezen. Om deze 

reden hebben de geleerden verklaard dat kennis de eerste verplichting is die 

een persoon na moet komen die wettelijk verantwoordelijk kan worden 

gesteld. [Noot van Abdul-Jabbar: met “een persoon die wettelijk 

verantwoordelijk kan worden gesteld”, bedoelen we elke volwassene die bij 

zijn gezonde verstand is. Kinderen of geestelijk gehandicapten worden niet 

verantwoordelijk gehouden voor hun daden.] Het eerste waarover een 

persoon kennis dient te hebben, is natuurlijk Allah, Zijn religie en Zijn 

Openbaring. Deze verplichting omvat uiteindelijk echter alle nuttige kennis, 

aangezien de eerste stap op elk gebied is dat men er kennis over moet 

hebben. 

Hoe kan het acceptabel zijn voor ons als moslims, het volk dat vóór alles het 

bevel heeft gekregen te lezen, om de weg van onwetendheid te bewandelen 

en de strijd voor het verwerven van kennis met de andere naties van de 

wereld op te geven? Hoe kunnen we dit met name doen in een tijd waarin zij 

degenen zijn die uitmunten op elk gebied van menselijke kennis? Zij liggen 

ver op kop, terwijl onze erfenis en ons geloof ons zouden moeten 

voortstuwen. 

Welke brug zal ons helpen de afstand te overbruggen tussen de zuivere 

waarheid van onze heilige teksten en de miserabele staat van onwetendheid 

en verkeerd begrip die de levens en de “mindset” van de moslimwereld 

blokkeert? 
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Kennis bestaat uit twee soorten: religieuze kennis en wereldse 

kennis 

Wereldse kennis omvat alle takken van wetenschap waarmee we kennis 

vergaren door onze menselijke ervaring en interactie met het universum dat 

ons omringt. We verkrijgen deze kennis door de patronen en wetten die in de 

natuur bestaan te onderzoeken en te overpeinzen. 

De studie van wetenschappen en technologie is van het grootste belang voor 

de verheffing van naties en beschavingen. De moslimwereld heeft deze 

kennis hard nodig. Eenieder die ogen heeft kan zien hoe zwak we zijn op dit 

gebied, ondanks de nadruk die de Islaam er op legt. Allah de Verhevene zegt 

op meer dan één plaats in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Hij is 

Degene Die jullie uit de aarde heeft geschapen en jullie daarin heeft laten 

vestigen.” 

Allah de Meest Barmhartige vertelt ons dat Hij ons heeft laten leven op aarde 

zolang we leven, en wij dienen het te ontwikkelen, te cultiveren en er op te 

gedijen. Hoe kan men van ons verwachten dat we dit doen als we niet weten 

wat onze levens zal verbeteren en wat ons kwaad zal berokkenen? 

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer het 

(vrijdag)gebed dan afgelopen is, verspreid jullie dan op de aarde en zoek de 

gunst van Allah (door te werken etc.) en gedenk Allah veel (en laat dit 

terugkomen in jullie gedrag), opdat jullie succesvol zullen zijn.” [Soerat al-

Djoemoe’ah (62), aayah 10.] 

[Noot van Abdul-Jabbar: om de bedoeling van de sheikh met het aanhalen 

van deze aayah nog duidelijker te maken, citeer ik hier uit het tafsierwerk 

Zoebdat-oet-Tafsier mien Fath-il-Qadier; (een samenvatting die sheikh 

Moehammed Soelaymaan ‘Abdoellaah al-Ashqar maakte van de tafsier van 

imaam as-Shawkaanie). Dit werk legt uit bij de genoemde aayah 

(Nederlandstalige interpretatie): “…verspreid jullie dan op de aarde…”: “Voor 

handel en het regelen van de zaken die jullie nodig hebben om te leven.” 

“…en zoek de gunst van Allah”: “Dat wil zeggen: van Zijn rizq 

(levensonderhoud) die Hij aan Zijn dienaren schenkt, van de winsten die 

verdiend worden uit transacties en verdiensten.”] 
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Hier spreekt Allah over handel, investering en economische ontwikkeling. En 

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Hij is Degene Die 

de aarde voor jullie dienstbaar heeft gemaakt. Wandel dan over haar zijden 

en eet van Zijn voorzieningen. En tot Hem is de opwekking.” [Soerat al-Moelk 

(67), aayah 15.] Deze aayah zinspeelt op landbouw, landontwikkeling en het 

rondreizen om op zoek te gaan naar Allah’s Gulheid. 

De profeet ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd 

(Nederlandstalige interpretatie): “Als het Laatste Uur komt terwijl één van 

jullie een jong boompje in zijn hand heeft en hij kan het nog planten voordat 

hij opstaat, dan zou hij dat moeten doen.” (Moesnad Ahmad.) 

Op het gebied van de geneeskunde heeft de profeet ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe 

‘alayhie wa sellem) gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Elke ziekte heeft 

een remedie. Wanneer de remedie wordt toegepast op de ziekte, zal de 

patiënt genezen worden met de Toestemming van Allah.” (Sahieh Moeslim.) 

Hij ملسو هيلع هللا ىلص heeft ook gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Allah heeft geen 

ziekte neergezonden, of hij heeft er een genezing voor neergezonden.” 

(Sahieh al-Boekhaarie.) 

Een woestijnbewoner vroeg eens aan de profeet ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe ‘alayhie 

wa sellem): “Welke soort mensen zijn de beste?” De profeet ملسو هيلع هللا ىلص 

antwoordde (Nederlandstalige interpretatie): “Degenen van hen met het 

beste karakter.” De man vroeg daarna:“O boodschapper van Allah! Zouden 

we medische behandeling moeten zoeken?” De profeet ملسو هيلع هللا ىلص antwoordde: 

“Zoek medische behandeling, want waarlijk, Allah heeft geen ziekte laten 

neerdalen zonder hier een genezing voor te laten neerdalen. Zij die kennis 

hebben over de genezing weten het, en zij die hier onwetend over zijn weten 

het niet.” (Moesnad Ahmad.) 

De profeet ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) verwees naar medische 

kennis als kennis en naar een gebrek aan kennis hierover als onwetendheid. 

Hij moedigde ons aan om ons verstand en onze hulpbronnen te gebruiken 

om te zoeken naar de genezingen voor de ziektes die ons teisteren door ons 

te vertellen dat deze geneesmiddelen daar op ons wachten om ontdekt te 

worden en gebruik van te maken. 
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Hoe kan een volk dat deze religie belijdt en deze teksten volgt, er tevreden 

mee zijn ondergedompeld te blijven in ongeletterdheid en onwetendheid, 

terwijl andere naties die niet onze erfenis delen, met grote, veerkrachtige 

sprongen vooruitgang boeken? Dit is waarlijk iets verwonderlijks! 

Het verwerven van kennis op enig gebied van nuttige wereldse kennis is in 

principe een verplichting die niet voor iedereen individueel verplicht is. 

Zolang er voldoende mensen in de samenleving deze taak op zich nemen, kan 

de rest zich met andere zaken bezighouden. Vandaag de dag begint het 

echter steeds meer een individuele verplichting te worden. We leven in een 

tijdperk van een ongekende technologische uitdaging, en we zijn getuigen 

van een onbekwaamheid onder moslims die vrij ontstellend is. 

De naties van het Westen zijn bezig hun kennis en hun toepassing daarvan 

dag en nacht te verbeteren, zodat ze kunnen heersen over de naties die hen 

omringen. Wij zijn gereduceerd tot deze betreurenswaardige staat van 

afhankelijkheid, met name op het gebied van geneeskunde, bouwkunde en 

fabricagetechnologie. Het is voor de moslimwereld niet mogelijk een te 

volgen voorbeeld te zijn voor anderen tenzij we sterk zijn en in staat zijn 

vooruit te bewegen. Veel mensen voelen een weerzin tegen de Islaam omdat 

zij de ellendige situatie zien waar de moslims zich in bevinden; hun 

economische achtergesteldheid, de misvattingen en leugens die hen plagen 

en hun intellectuele en spirituele tekortkomingen. 

As-Shaatibie en een aantal andere geleerden van de islamitische wetgeving 

vertellen ons dat de Islaam is gekomen om vijf universele behoeftes veilig te 

stellen: religie, leven, afkomst, bezit en het verstand. Sommige geleerden 

hebben beweerd dat dit een kwestie is van overeenstemming (idjmaa’) onder 

de geleerden. 

Het is niet mogelijk deze vijf universele behoeftes effectief veilig te stellen 

zonder accurate, wetenschappelijke kennis te bezitten en zonder in staat te 

zijn dit op de juiste wijze toe te passen om het geloof te verdedigen en 

wereldse voorspoed voort te brengen. Geneeskunde is bijvoorbeeld een 

manier om het leven in stand te houden door onze lichamen te beschermen 

tegen ziektes. Dit is waarom onze vrome voorgangers zoveel respect hadden 

voor de geneeskunde. Sommigen leveren over dat imaam as-Shaafi’ie heeft 

gezegd: “Kennis bestaat slechts uit twee soorten: religieuze kennis en 
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wereldse kennis. De kennis die behoort tot het domein van de religie is 

islamitische wetgeving, en de kennis die behoort tot het domein van 

wereldse zaken is geneeskunde.” 

Het is ook overgeleverd dat hij heeft gezegd: “Na de kennis over wat h’alaal 

en h’araam is, ken ik geen wetenschap die nobeler is dan geneeskunde. Het 

is echter jammer dat de mensen van het Boek (joden en christenen) ons 

hebben overtroffen op dat gebied.” 

Er is overgeleverd dat hij het betreurde dat de moslims medische kennis 

verwaarloosden. Hij zei: “Zij hebben een derde van alle kennis verwaarloosd 

en het overgelaten aan de joden en christenen.” (Citaten komen uit het werk 

“Adab As-Shaafi’ie wa Manaakiboeh” van imaam ar-Raazie.) 

Een student kan alleen maar bemerken dat er een experimentele benadering 

bestaat voor de wereldse wetenschappen. Het is een benadering van het 

toepassen van scherpzinnige en strenge analyses op bijzonder nauwgezette 

en tijdrovende observaties. Deze methodologie valt onder het Qoer’anische 

gebod dat ons vertelt na te denken over het universum. Allah de Verhevene 

zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Degenen die Allah gedenken, staand 

en zittend en (liggend) op hun zij (tijdens en buiten de gebeden) en nadenken 

over de schepping van de hemelen en de aarde, (zeggende): ‘Onze Heer! U 

schiep dit (alles) niet doelloos, glorieus bent U (verheven boven wat zij 

allemaal aan U als deelgenoten toekennen)! Bescherm ons daarom tegen de 

kwelling van het Vuur.’” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 191.] 

Wanneer iemand een oprechte en gezonde intentie heeft in het opdoen van 

deze kennis, zal het een positieve uitwerking hebben op zijn geloof. Het zal 

het tekstuele bewijs voor het bestaan van de Almachtige Schepper 

versterken. Het zal ons ook helpen de wetenschappelijke toespelingen in de 

Qor-aan beter te begrijpen, welke nadruk leggen op haar wonderbaarlijke 

aard. Dit is een goede manier om niet-moslims uit te nodigen naar de Islam, 

en om het geloof van de gelovigen te versterken. 

Een econoom kan steun geven aan het rentevrije economische systeem van 

de Islam, op een manier waarop een geleerde van de islamitische wetgeving 

dat nooit zou kunnen. 
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De islamitische leerstellingen kwamen alleen om het menselijke leven te 

behoeden tegen afdwaling en om aan te moedigen tot productiviteit en 

werk, zelfs in die mate dat gezond, productief werk wordt beschouwd als een 

verheven deugd en een daad van vroomheid. Het gebruiken van de juiste 

middelen – de natuurlijke oorzaken – om dingen voor elkaar te krijgen, vormt 

een onderdeel van ons geloof en onze overtuiging. Allah de Verhevene zegt 

(Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Wij vestigden zijn macht op aarde 

en Wij gaven hem allerlei middelen. Dus volgde hij een weg.” [Soerat al-Kahf 

(18), aayah 84-85.] 

Het niet gebruiken van de juiste middelen is in feite een handeling die tegen 

onze islamitische leerstellingen ingaat. Eenieder die nadenkt over de leiding 

van de profeet ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zal kunnen zien hoe hij 

de noodzakelijke praktische stappen ondernam om zijn doelen te bereiken, 

vanaf de tijd van zijn emigratie (hidjrah) tot aan zijn dood. 

Vorderingen in wetenschap en technologie behoren tot de manieren en 

middelen waarmee we de moslimwereld kunnen verheffen. Veel van de 

achtergesteldheid en veel van de nederlagen waaronder we hebben geleden 

zijn alleen maar het resultaat van onze achterstand in wetenschappelijke 

kennis, ons gebrek aan algemeen inzicht en ons onvermogen de werkelijke 

relatie te beseffen tussen oorzaak en gevolg. 

De geschiedenis van de moslims is echter gevuld met voorbeelden van 

wetenschappelijke en culturele vindingrijkheid. De moslims hebben de kennis 

geërfd van de naties die vóór hen kwamen en ontwikkelden dit en plaatsten 

het in de context van een nauwgezet, moreel kader. (Zie o.a. het artikel 

http://uwkeuze.net/het-wonder-van-de-islamitische-wetenschappers/.) 

De wetenschap van de moslims leverde een vitale bijdrage aan de verrijking 

en vooruitgang van de menselijke beschaving. 

Treurig genoeg bestaan er ernstige tekortkomingen in onze pogingen de 

moslims te onderwijzen dat de Qor-aan zich bezig houdt met deze 

wetenschappen die de mensheid de mogelijkheid schenken om voordeel te 

halen uit de wereld om hen heen. Het is waarlijk vanuit de Wijsheid van Allah 

achter het plaatsen van de mensheid op aarde dat we het zouden moeten 

ontwikkelen en cultiveren. 
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Zoals ik reeds gezegd heb, heeft onze achterstand in wetenschappelijke 

kennis ons moslims afhankelijk gemaakt van anderen. Ook komen we 

aanzienlijke moeilijkheden tegen wanneer we productieve verhoudingen 

proberen op te bouwen en samenwerking tot stand proberen te brengen 

tussen onze wetenschappers en islamitische geleerden. Er bestaat een brede 

kloof tussen deze twee gebieden van kennis, alsof de ene absoluut geen 

verband houdt met de ander. De waarheid is echter dat deze twee gebieden 

van de wetenschap een elkaar aanvullende relatie hebben. De vruchten van 

wetenschappelijk onderzoek zijn in overeenstemming met wat de Qor-aan 

zegt over onze rol in het ontwikkelen van de aarde en er ons voordeel uit te 

halen op elke mogelijke manier. 

We zouden moeten vermelden dat onze achterstand in de wetenschap en 

technologie, terwijl het Westen vorderingen maakt in een fantastisch tempo, 

een schadelijke uitwerking heeft op onze geestelijke gezondheid en op onze 

vastberadenheid. Dit is de pijnlijke waarheid wanneer het op onze jeugd 

aankomt. Het zorgt er voor dat we ons vernederd voelen ten overstaan van 

het Westen, alsof we geen enkele bijdrage kunnen leveren. Zo’n stand van 

zaken leidt uiteindelijk tot een erosie van onze morele waarden. Ons volk 

begint te geloven dat het Westen het ideaal is dat op elke mogelijke manier 

gevolgd en geëvenaard dient te worden, zelfs wanneer het aankomt op de 

lage zedelijke normen waar het Westen zelf onder lijdt. 

Onze jeugd moet bewust gemaakt worden van deze waarheden. Zij dienen 

de omvang van het gevaar te kennen dat de moslimwereld omsingelt, en wat 

er gedaan dient te worden om onze verheffing te bereiken. 

De Islaam verlangt van ons een oprechte en geweldige inspanning om groei 

en ontwikkeling te bereiken. Ten eerste om onze Rabb (Heer) tevreden te 

stellen, en ten tweede om ons eigen welzijn te realiseren in zowel ons 

wereldse als ook in ons religieuze leven. 

We moeten onszelf er tegen behoeden niet weg te smelten ten overstaan 

van de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden in deze periode van 

globalisering. 

Einde.
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