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بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

 

Weet, moge Allah u genadig zijn, dat het verplicht is voor ons, 

de bestudering van vier vraagstukken: 

Ten Eerste: De kennis en dat is: 

- De kennis over Allah, 

- De kennis over Zijn Profeet , 

- De kennis over de godsdienst van de Islam, met de 

bewijzen. 

 

Ten Tweede: De Handeling volgens deze kennis. 

 

Ten Derde: Het Propageren van deze kennis. 

 

Ten Vierde: Het Geduld bij het ondervinden van tegenslagen 

daarin. 

 

En het bewijs is de woorden van Allah: 

 

.

  [ صىسة

 [3-1اَِبث : اٌعصش
 

In Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.  

“Bij de tijd. Voorwaar, de mens lijdt zeker verlies. Behalve 

degenen, die geloven en goede daden verrichten, en elkaar 

aansporen tot de Waarheid en elkaar aansporen tot het geduld”. 

(Al ‟Ashr 103:1-3). 

 

As Sjafi‟i, moge Allah hem genadig zijn, heeft gezegd: 
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“Als Allah geen ander bewijs aan Zijn schepping had 

geopenbaard behalve dit hoofdstuk, dan zou het voldoende voor 

hen geweest zijn”. 

 

Al Boechori, moge Allah hem genadig zijn, heeft gezegd: 

“Hoofdstuk: De kennis voorafgaand aan uitspraken (gezegden) 

en handelingen”. En het bewijs is de woorden van Allah: 

 

  [19اَِت : صىسة حمّذ] 

 

“Weet, dat er geen god is dan Allah. En vraag om vergeving 

voor jouw zonden”. (Mohammad 47:19). 

 

Allah begint eerst met het aanhalen van de kennis voorafgaand 

aan gezegden en handelingen. 

 

Weet, moge Allah u genadig zijn, dat het verplicht is voor elke 

moslim man en vrouw, de bestudering van deze drie 

(onderstaande) vraagstukken en het handelen volgens deze: 

 

Ten Eerste: 

Dat Allah ons heeft geschapen, dat Hij ons levensonderhoud 

heeft geschonken en dat Hij ons niet veronachtzaam 

(verwaarlozend) heeft achtergelaten, maar juist heeft Hij een 

boodschapper tot ons gezonden. Degenen, die hem 

gehoorzamen, zullen het Paradijs binnen treden en degenen, die 

hem niet gehoorzamen, zullen de Hel binnen treden. En het 

bewijs is de woorden van Allah: 

 

 

[ًِ16-15اَِخبْ : صىسة املز] 
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“Voorwaar, Wij hebben een boodschapper tot jullie gezonden 

als getuige over jullie, zoals Wij tot Farao een boodschapper 

zonden. Toen was Farao de boodschapper ongehoorzaam, 

waarop Wij hem grepen met een verschrikkelijke greep”. 

(Al Moezammil 73:15,16). 

 

Ten Tweede: 

Dat Allah niet accepteert, wanneer Hij wordt vergeleken met 

iemand in Zijn aanbidding, niet met verheven engelen, en ook 

niet met een gezonden profeet. En het bewijs is de woorden van 

Allah: 

 

   [ٓ18اَِت : صىسة اجل] 

 

“En voorwaar, de moskeeën behoren toe aan Allah, roept dan 

naast Allah niet één aan”. (Al Djinn 72:18). 

 

Ten Derde: 

Dat degenen, die de profeet gehoorzamen en geloven in de 

Eénheid van Allah, niet toegestaan is voor hem om bevriend te 

zijn met degenen, die Allah en Zijn boodschapper  

verloochenen (ontkennen), ook al behoren zij tot de 

dichtbijzijnde naaste familie. En het bewijs is de woorden van 

Allah: 
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[22اَِت : صىسة اجملبدٌت] 

 

“Jij vindt geen volk, dat in Allah en in de Laatste Dag gelooft, 

dat degenen die Allah en Zijn Boodschapper tegenwerken 

bevriendt, ook al zijn het hun vaders, of hun zonen, of hun 

broers, of hun stamgenoten. Zij zijn degenen bij wie Hij het 

geloof in hun harten heeft geschreven en Hij versterkt hen met 

hulp van Hem, en Hij doet hen Tuinen (het Paradijs) 

binnengaan waar de rivieren onder door stromen. Zij zijn 

daarin eeuwig levenden. Allah heeft welbehagen aan hen en zij 

hebben welbehagen aan Hem. Zij zijn degenen, die van de groep 

van Allah zijn. Weet: voorwaar, de groep van Allah is de 

winnaar”. (Al Moedjadalah 58:22). 

 

Weet, moge Allah u leiden tot Zijn gehoorzaamheid, dat de 

zuivere godsdienst het geloof van Ibrohim is, en dat is het 

aanbidden van Allah alleen met de zuivere aanbidding en in alle 

oprechtheid. En dit is wat Allah de gehele mensheid heeft 

bevolen en voor deze reden heeft Hij ze geschapen, zoals Hij 

gezegd heeft: 

 

   [56اَِت : صىسة اٌزاسَبث] 

 

“En Ik heb de djinn en de mensen slechts geschapen om Mij te 

aanbidden”. (Al Dzarijat 51:56). 

 

En hier betekent „aanbidden‟: het verklaren (getuigen) van de 

Eénheid van Allah. En het grootste wat Allah geboden heeft, is 

de Monotheïsme (Tawhid), en dat is de verklaring dat Allah de 

Enige God is, Die het recht heeft om aanbeden te worden. En 
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het grootste wat Allah verboden heeft, is de Polytheïsme (Sjirk), 

en dat is de aanbidding van andere goden naast Allah. En het 

bewijs is Allah‟s woorden: 

 

 [36اَِت : صىسة إٌضبء ]

 

“En aanbidt Allah en kent Hem in niets een deelgenoot toe, …”. 

(An Nisaa 4:36). 

 

En indien u gevraagd wordt: Wat zijn de drie Principes, die de 

mensen verplicht zijn te kennen? Zegt dan: De kennis van de 

dienaar over zijn Heer, zijn godsdienst en zijn profeet 

Mohammad  (vrede en zegening van Allah zij met hem). 

 

 

Het Eerste Principe: 

De kennis over de Heer 
 

En indien u gevraagd wordt: Wie is uw Heer? Zegt dan: Mijn 

Heer is Allah, Die voor mij en voor alle werelden zorgt met Zijn 

voorzieningen. En Hij is mijn aanbeden God en er is voor mij 

geen andere god buiten Hem. En het bewijs is Allah‟s woorden: 

 

  [2اَِت : صىسة اٌفبحتت] 

 

“Alle lof zij Allah, de Heer der werelden”. (Al Fatihah 1:2). 

 

En alles behalve Allah is een wereld en ik behoort tot een van 

die werelden. 

En indien u gevraagd wordt: Hoe ben u tot de kennis van uw 

Heer gekomen? Zeg dan: Door Zijn tekenen en Zijn 

scheppingen. En tot Zijn tekenen behoren: de nacht en de dag, 
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de zon en de maan. En tot Zijn scheppingen behoren: zeven 

hemelen, de zeven aarden en alles wat daarin en alles wat 

daartussen zich bevinden. En het bewijs is de woorden van 

Allah: 

 

 

 

 [اَِت : صىسة فصٍج]

 

“En tot Zijn Tekenen behoren de nacht en de dag en de zon en 

de maan. Knielt jullie niet neer voor de zon en niet voor de 

maan, maar knielt jullie neer voor Allah, Degene Die hen heeft 

geschapen, als jullie alleen Hem (daadwerkelijk) aanbidden”. 

(Al Foeshilat 41:37). 

 

En Zijn woorden: 

 

 



 

 [54اَِت : صىسة األعشاف]
 

“Voorwaar, jullie Heer is Allah, Degene Die de hemelen en de 

aarde in zes dagen (perioden) heeft geschapen. Vervolgens 

zetelde Hij zich op de Troon. Hij doet de nacht de dag bedekken, 

die hem haastig najaagt; en de zon, de maan en de sterren zijn 

aan Zijn bevel onderworpen. Weet, dat scheppen en bevelen aan 
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Hem is voorbehouden. Gezegend zij Allah, de Heer der 

Werelden”. (Al A‟rof 7:54). 

 

En „De Heer‟ betekent: Hij, Die aanbeden moet worden. En het 

bewijs is Zijn woorden: 

 

 





  [21،22اَِبث : اٌبمشة صىسة] 

 

“O mensen, aanbidt jullie Heer, Degene Die jullie heeft 

geschappen en degenen voor jullie. Hopelijk zullen jullie (Allah) 

vrezen. Degene Die de aarde voor jullie heeft gemaakt tot een 

tapijt en de hemel tot een gewelf en Hij zendt water uit de hemel 

neer, waarmee Hij vervolgens vruchten voortbrengt als 

voorziening voor jullie. Kent daarom geen deelgenoten toe aan 

Allah, terwijl jullie (het) weten”. (Al Baqoroh 2:21,22). 

 

Ibnoe Katsir, moge Allah hem genadig zijn, heeft gezegd: „De 

Schepper van al deze dingen is Hij, de Rechthebbende op de 

aanbidding‟. 

 

En de soorten van aanbidding, die Allah voorgeschreven heeft, 

zijn onder andere: de onderwerping (Islam), het geloof (Imaan) 

en Goedheid (Ihsaan). En zo ook: de smeekbeden (doe‟a), de 

vrees (Chowf), de hoop (Rodja), het vertrouwen (Tawakkoel), 

het verlangens (Roghbah), de afkeer (Rohbah), de toewijding 

[overgave] (Choesjoe‟), de angst (Chosj-jah), het berouw 

(Inabah), het verzoek om hulp (Isti‟aanah), het verzoek om 
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bescherming (Isti‟aadzah), het verzoek om bijstand 

(Istighootsah), het slachten [het offeren] (Dzabh), de belofte 

(Nadzar), en alle andere vormen van aanbidding, welke door 

Allah zijn voorgeschreven, zijn allemaal alleen voor Allah. En 

het bewijs is de woorden van Allah: 

 

  [ٓ18اَِت : صىسة اجل] 

 

“En voorwaar, de moskeeën behoren toe aan Allah, roept dan 

naast Allah niet één aan”.  (Al Djinn 72:18). 

 

En degenen, die een van deze aan iets opdraagt anders dan 

Allah, is een polytheïst (Moesjrik) en een ongelovige (Kafir). En 

het bewijs is de woorden van Allah: 

 

 

  [ْ117اَِت : صىسة املؤِٕى] 

 

“En wie een andere god aanroept naast Allah, waarvoor hij 

geen bewijs heeft: voorwaar, zijn afrekening is bij zijn Heer. 

Voorwaar, de ongelovigen zullen niet welslagen”. 

(Al Moe‟minoen 23:117). 

 

En er staat in de hadits: 

ـَبَدِة  )) ـِب ـْع ُِـخُّ اٌ . ((اٌـذَُّعـبُء 
 

“De smeekbede is de merg (kern) van de aanbidding”. 

 

En het bewijs is de woorden van Allah: 
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  [60اَِت : صىسة غبفش] 

 

“En jullie Heer zei: “Roept Mij aan, Ik zal jullie verhoren. 

Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te dienen 

zullen de hel binnengaan als vernederden””. (Ghofir 40:60). 

 

En het bewijs van de vrees (Chowf) is de woorden van Allah: 

 

...   [ْ175اَِت : آي عّشا] 

 

“Weest daarom niet bang voor hen, weest bang voor Mij, indien 

jullie (ware) gelovigen zijn”. (Ali „Imron 3:175). 

 

En het bewijs van de hoop (Rodja) is de woorden van Allah: 

 

 

  [110اَِت : صىسة اٌىهف] 

 

“Wie daarom de ontmoeting met zijn Heer verwacht: laat hem 

goede daden verrichten en laat hem bij de aanbidding van zijn 

Heer niet een deelgenoot toekennen”.  (Al Kahf 18:110). 

 

En het bewijs van het vertrouwen (Tawakkoel) is de woorden 

van Allah: 

 

   [23اَِت : صىسة املبئذة] 

 

“En stelt jullie vertrouwen op Allah, indien jullie gelovigen 
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zijn”.  (Al Ma-idah 5:23). 

 

En Zijn woorden: 

 

  [3اَِت : صىسة اٌطالق] 

 

“En (voor) wie op Allah vertrouwt, is Hij voldoende”. 

(At Tholaaq 65:3). 

 

En het bewijs van het verlangens (Roghbah), de afkeer [ontzag] 

(Rohbah) en de toewijding [overgave] (Choesjoe‟) is de 

woorden van Allah: 

 

... 

   [90اَِت : األٔبُبء صىسة] 

 

“Voorwaar, zij wedijverden in goede daden en riepen Ons aan, 

verlangend (naar Onze genade) en vol ontzag (voor Onze 

bestraffing). En zij waren nederig tegenover Ons”. 

(Al Anbijaa 21:90). 

 

En het bewijs van de angst [ontzag, vrees] (Chosj-jah) is de 

woorden van Allah: 

 

...   [150اَِت : صىسة اٌبمشة] 

 
“En vreest daarom niet hen, maar vreest Mij, opdat Ik Mijn 

gunst aan jullie zal vervolmaken. En hopelijk zullen jullie rechte 

leiding volgen”. (Al Baqoroh 2:150). 
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En het bewijs van het berouw (Inaabah) is de woorden van 

Allah: 

 

 ......   [54اَِت : صىسة اٌزِش] 

 

“En keert terug (in berouw) tot jullie Heer, en geeft jullie over 

aan Hem voordat de bestraffing tot jullie komt”. 

(Az Zoemar 39:54). 

 

En het bewijs van het verzoek om hulp (Isti‟aanah) is de 

woorden van Allah: 

 

   [5اَِت : صىسة اٌفبحتت] 

 

“U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp”.  

(Al Fatihah 1:5). 

 

En er staat in de hadits: 

 

((  ِٗ ِٓ ِببٌَّ . ((ِإَرا اِصـَخـَعـِٕـَج َفـبِصـَخـِعـ

 

“Als je hulp zoekt, zoekt dan bij Allah”. 

 

En het bewijs van het verzoek om bescherming (Isti‟aadzah) is 

de woorden Allah: 

 

   [2-1اَِخبْ : صىسة إٌبس] 

 

“Zeg: “Ik zoek bescherming bij de Heer van de mensen. De 

Koning van de mensen””. (An Naas 114:1,2). 
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En het bewijs van het verzoek om bijstand (Istighootsah) is de 

woorden van Allah: 

 

 ...  [9اَِت : صىسة األٔفبي] 

 

“Toen jullie je Heer om hulp vroegen en Hij jullie verhoorde (en 

zei): Ik zal jullie (leger) aanvullen met duizend engelen die 

elkaar (in strijdgroepen) opvolgen”. (Al Anfal 8:9). 

 

En het bewijs van het slachten [offeren] (Dzabh) is de woorden 

van Allah: 

 

 

  [ 163-162اَِت : َاألٔعبصىسة] 

 

“Zeg: Voorwaar, mijn gebed (sholah), mijn offer (aanbidding), 

mijn leven en mijn sterven zijn opgedragen aan Allah, de Heer 

der werelden. Hij heeft geen deelgenoten en dat is mij bevolen 

(te verkondigen) en ik ben de eerste van de moslims (hen die 

zich (aan Allah) onderwerpen)”. (Al An‟aam 6:162-163). 

 

En uit de Soennah (hadits): 

 

((  ِٗ ِٓ َرَبـَخ ٌِـَغـُِـِش اٌَّ َِ  ُٗ َٓ اٌَّ  .((وٌََـَعـ
 

“Allah vervloekt hen die offers brengen aan andere goden”. 

 

En het bewijs van de belofte (Nadzr) is de woorden van Allah: 

 

   [ْ7 اَِت: صىسة اإلٔضب] 
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“Zij vervulden hun geloften. En zij vreesden een Dag waarvan 

het kwaad verschrikkelijk is”. (Al Insaan 76:7). 

 

 

Het Tweede Principe:  

De kennis over het Geloof van de Islam met de 

bewijzen 
 

En dat (de Islam) is, de overgave aan Allah, in de Eénheid 

(Tawhid) [van Allah] en de onderwerping aan Hem in Zijn 

geboden met gehoorzaamheid en het vrij (rein, ver) zijn van het 

polytheïsme en de polytheïsten. 

En het bestaat uit drie niveau‟s: 

1. De Overgave (Islam), 

2. Het Geloof (Imaan), 

3. De Oprechtheid (Ihsan). 

En elke van deze niveau heeft zijn pilaren. 

 

[Het Eerste Niveau: De Overgave (Islam)] 

 

En zo heeft de Islam vijf pilaren: 

1. De Getuigenis (Sjahadah), dat er geen god behalve Allah 

en dat Mohammad  de Boodschapper is van Allah, 

2. Het verrichten van het Gebed (Sholah), 

3. Het uitgeven van de Armenbelasting (Zakah), 

4. Het vasten in Ramadhon (Sowm), 

5. Het verrichten van de Bedevaart (Hadj) naar het Heilige 

Huis van Allah. 

 

 

En het bewijs van de Getuigenis (Sjahadah) is de woorden van 

Allah: 
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  [ْ18اَِت : صىسة آي عّشا] 

 

“Allah getuigt dat er geen god is dan Hij en (ook) de engelen en 

de bezitters van kennis, standvastig in de gerechtigheid. Er is 

geen god dan Hij, de Almachtige, de Alwijze”. 

(Ali ‟Imron 3:18). 

 

Dit betekent dat, er geen god is, die waard is aanbeden te 

worden, behalve Allah alleen. „Laa Ilaha‟ („Er is geen god‟) 

betekent: ontkenning van alles wat aanbeden wordt naast Allah. 

„Illaa Allah‟ („Behalve Allah‟) betekent: bevestiging 

(getuigenis) van de aanbidding voor Allah alleen, die geen 

deelgenoot heeft in Zijn aanbidding, zoals Hij ook geen 

deelgenoot heeft in Zijn Koninkrijk. En de uitleg, die dat 

verduidelijkt, is de woorden van Allah: 

 

 

   [

 [28-26اَِبث : صىسة اٌزخشف
 

“En (gedenkt) toen Ibrohim tot zijn vader en zijn volk zei: 

“Voorwaar, ik ben niet verantwoordelijk voor wat jullie 

aanbidden. Behalve (voor mijn aanbidding van) Degene Die mij 

heeft geschapen: voorwaar, Hij zal mij leiden”. En hij maakte 

het (getuigen van de eenheid van Allah) tot een blijvend woord 

onder zijn nakomelingen. Hopelijk zullen zij terugkeren”. 

(Az Zoechroef 43:26, 27, 28). 

 

 



De Drie Principes en zijn bewijzen                                 ترجنة األصول الثالثة و أدلتها باللغة الهولندية 

 16 

En Zijn woorden: 

 

  



  [ْ64اَِت : صىسة آي عّشا] 

 

“Zeg: “O Lieden van de Schrift (Boek), komt tot een 

gelijkluidend woord tussen ons en jullie: dat wij niemand dan 

Allah aanbidden en dat wij niets naast Hem tot deelgenoot 

maken en dat wij elkaar niet als heren naast Allah plaatsen”. 

Als zij zich dan afwenden, zegt dan: “Getuigt dat wij ons (aan 

Allah) overgegeven hebben”. (Ali ‟Imron 3:64). 

 

En het bewijs van de getuigenis: dat Muhammad  de 

boodschapper is van Allah, is de woorden van Allah: 

 

 

  [128اَِت : صىسة اٌخىبت] 

 

“Voorzeker, er is een Boodschapper tot jullie gekomen uit jullie 

eigen midden. Zwaar voor hem is jullie lijden, vurig wenst hij 

het goede voor jullie, voor de gelovigen is hij liefdevol en 

barmhartig”. (At Tawbah 9:128). 

 

En de betekenis van de getuigenis, dat Muhammad  de 

boodschapper is van Allah, is: de gehoorzaamheid in wat hij 

heeft opgedragen, en het geloof in wat hij heeft medegedeeld, en 

het nalaten wat hij heeft verboden en wat hij ervoor heeft 
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gewaarschuwd en dat men Allah niet aanbidt, behalve op de 

wijze, die Hij heeft voorgeschreven. 

 

En het bewijs voor het gebed (Sholah), de armenbelasting 

(Zakah) en de uitleg van de Eénheid (Tawhid) is de woorden 

van Allah: 

 

 

   [5اَِت : صىسة اٌبُٕت] 

 

“Zij werden niets anders bevolen dan Allah met zuivere 

aanbidding te aanbidden, als aanhangers van het zuivere geloof 

(Hoenafa). En (ook) het gebed (Sholah) te verrichten en de 

armenbelasting (Zakah) te geven. En dat is de rechte 

godsdienst”. (Al Bajjinah 98:5). 

 

En het bewijs van het vasten (Shijam) is de woorden van Allah: 

 

 

  [183اَِت : صىسة اٌبمشة] 

 

“O jullie die geloven, het vasten (Shijam) is jullie verplicht, 

zoals het ook verplicht was voor hen voor jullie, hopelijk zullen 

jullie (Allah) vrezen”. (Al Baqoroh 2:183). 

 

En het bewijs van de bedevaart (Hadj) is de woorden van Allah: 
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  [ ْ97اَِت : صىسة آي عّشا] 

 

“En Allah heeft voor de mensen de bedevaart verplicht gesteld, 

(voor hen) die in staat zijn daarheen op weg te gaan. En wie 

ongelovig is: Allah heeft geen behoefte aan de werelden”. 

(Ali ‟Imron 3:97). 

 

Het Tweede Niveau: Het Geloof (Imaan) 

 

En dat bestaat uit meer dan zeventig onderdelen (takken). Het 

hoogste onderdeel is het opzeggen van: “Laa ilaaha illalloh” (Er 

is geen god behalve Allah). Het laagste onderdeel is het 

verwijderen van schadelijke voorwerpen van de weg. En 

verlegenheid is een onderdeel van het geloof (Imaan). 

 

En er zijn zes pilaren van het geloof (Imaan); Dat je gelooft in: 

1. Allah, 

2. Zijn Engelen, 

3. Zijn Boeken, 

4. Zijn Profeten, 

5. De Laatste Dag, 

6. De Voorbeschikking [Lot] (Qodr), goed of slecht. 

 

En het bewijs van deze zes pilaren is de woorden van Allah: 

 

 

...  [177 اَِت: صىسة اٌبمشة] 

 

“Het is geen vroomheid dat jullie je gezichten naar het Oosten 

en het Westen wenden, maar vroom is wie gelooft in Allah en het 

Hienamaals en de Engelen en de Schrift (Boek) en de Profeten”. 
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(Al Baqoroh 2:177). 

 

En het bewijs van de voorbeschikking (Qodr) is de woorden van 

Allah: 

 

   [49اَِت : صىسة اٌمّش] 

 

“Voorwaar, Wij hebben alle zaken volgens een bepaalde 

voorbeschikking geschapen”. (Al Qomar 54:49). 

 

Het Derde Niveau: De Oprechtheid (Ihsan): 

 

Oprechtheid (Ihsan) heeft slechts een pilaar en dat is, dat je 

Allah aanbidt alsof je Hem (werkelijk) ziet, en ook al zie je Hem 

niet, Hij ziet jou wel. En het bewijs is de woorden van Allah: 

 

   [ً128اَِت : صىسة إٌذ] 

 

“Voorwaar, Allah is met degenen die (Hem) vrezen en met 

degenen die weldoeners zijn”. (An Nahl 16:128). 

 

En Zijn woorden: 

 

    

  

 [220-217اَِبث : صىسة اٌشعشاء]
 

“En vertrouw op de Almachtige, de Meest Barmhartige. Degene 

Die jou ziet als jij staat (te bidden). En jouw bewegingen (ziet) 
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onder de knielenden. Voorwaar, Hij is de Alhorende, de 

Alwetende”. (As Sjoe‟aro 26:217-220). 

 

En Zijn woorden: 

 

 

...    [61 اَِت: صىسة َىٔش] 

 

“En jij houdt je niet met een zaak bezig, en niets draag jij 

daarover van de Qoeran voor, en jullie verrichten geen werk, of 

Wij zijn over jullie Getuigen wanneer jullie daarin verdiept 

zijn”. (Joenoes 10:61). 

 

En het bewijs uit de Soennah is de bekende hadits van Djibril, 

welke overgeleverd is door Oemar ibn Al Chottob (Allah‟s 

welbehagen zij met hem), die gezegd heeft: 

 

ُٓ اٌَْخطَّبِة َلبَي َُّش ِب ِٗ  )): عٓ ُع ِٗ َصًَّ اٌَّٗ َعٍَُِ ُٓ ِعَِٕذ َسُصىِي اٌَّ َّب َِٔذ َبَُِٕ
ًٌ َشِذَُذ َبَُبِض اٌثَُِّبِة َشِذَُذ َصَىاِد اٌشََّعِش  ٍَ ِإْر َطٍََع َعٍََُِٕب َسُج َُ َراَث ََِى َوَصَّ
ٍِّ َصًَّ اٌَّٗ  َِِّٕب َأَدْذ َدخًَّ َجٍََش إًٌَِ إٌَِّب  ُٗ ِٗ َأَثُش اٌضََّفِش َواَل ََِعِشُف اَل ََُشي َعٍَُِ

ِٗ َوَلبَي ََب  ِٗ َعًٍَ َفِخَزَِ ِٗ َوَوَضَع َوفَُِّ ِٗ إًٌَِ ُسْوَبَخُِ َُ َفَأِصََٕذ ُسْوَبَخُِ ِٗ َوَصَّ َعٍَُِ
 َُ َُ اإِلِصاَل ِٗ َوَصَّ ِٗ َصًَّ اٌَّٗ َعٍَُِ َِ َفَمبَي َسُصىُي اٌَّ ِٓ اإِلِصاَل َُّذ َأِخِبِشٍِٔ َع َُِذ

 َُ ِٗ َوَصَّ ِٗ َصًَّ اٌَّٗ َعٍَُِ َّّذا َسُصىُي اٌَّ َُِذ  َّ ُٗ َوَأ َٗ ِإالَّ اٌَّ ْْ اَل إٌَِ ْْ َحِشَهَذ َأ َأ
 ِٗ ِْ اِصَخَطِعَج ِإٌَُِ َْ َوَحُذجَّ اٌَْبَُِج ِإ ََِضب ََ َس ٍَ اٌزََّوبَة َوَحُصى َُ اٌصَّاَلَة َوُحِؤِح َوُحِمُ
 ِْ ِٓ اإِلمَيب ُٗ َلبَي َفَأِخِبِشٍِٔ َع ُٗ َوََُصذُِّل ُٗ ََِضأٌَُ َصِبُاًل َلبَي َصَذْلَج َلبَي َفَعِجِبَٕب ٌَ

 ِٖ َٓ ِببٌَْمَذِس َخُِِش ِِ َِ اِِخِش َوُحِؤ ِٗ َواٌَُِْى ِٗ َوُسُصٍِ ِٗ َوُوُخِب َِاَلِئَىِخ ِٗ َو َٓ ِببٌَّ ِِ ْْ ُحِؤ َلبَي َأ
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 ُٖ َٗ َوَأََّٔه َحَشا ْْ َحِعُبَذ اٌَّ ِْ َلبَي َأ ِٓ اإِلِدَضب ِٖ َلبَي َصَذْلَج َلبَي َفَأِخِبِشٍِٔ َع َوَششِّ
َِّضُئىُي َعَِٕهب  َِب اٌْ ِٓ اٌضَّبَعِت َلبَي  ُٗ َََشاَن َلبَي َفَأِخِبِشٍِٔ َع ُٖ َفِئَّٔ ِٓ َحَشا ُِ َحُى ٌَ ْْ َفِئ

ْْ َحَشي  َُِت َسبََّخَهب َوَأ ْْ َحٍَِذ اأَل َِبَسِحَهب َلبَي َأ ِٓ َأ ًِ َلبَي َفَأِخِبِشٍِٔ َع َٓ اٌضَّبِئ ِِ  َُ ِبَأِعٍَ
ٍَُِِِّب  َّ أَِطٍََك َفٍَِبْثُج  ِْ َلبَي ُث َْ ِفٍ اٌُْبَُِٕب اٌُْذَفبَة اٌُْعَشاَة اٌَْعبٌََت ِسَعبَء اٌشَّبِء َََخَطبوٌَُى

َّ ًُ  ُث ُٗ ِجِبِشَ ُُ َلبَي َفِئَّٔ ُٗ َأِعٍَ ُٗ َوَسُصىٌُ ًُ ُلٍُْج اٌَّ ِٓ اٌضَّبِئ َِ َُّش َأَحِذِسٌ  َلبَي ٌٍِ ََب ُع
 ُِ ُِ ِدََُٕى ُُّى ُِ ََُعٍِّ  (.(َأَحبُو

 

“Toen wij op een dag bij de Boodschapper van Allah  (Allah‟s 

zegen en vrede zij met hem) zaten, verscheen er een man voor 

ons, in stralend witte kleren en met gitzwarte haren, aan wie niet 

te zien was dat hij een reis had afgelegd, en niemand van ons 

kende hem. Hij ging voor de profeet  (Allah‟s zegen en vrede 

zij met hem) zitten, met zijn knieën tegen die van de profeet en 

met zijn handen op zijn dijen en zei: “O Mohammad, vertel me 

wat de Islam is”. De profeet  (Allah‟s zegen en vrede zij met 

hem) antwoordde: “De Islam houdt in dat je getuigt, dat er geen 

god is dan Allah en dat Mohammad de boodschapper is van 

Allah, en dat je het gebed (Sholah) verricht, de armenbelasting 

(Zakah) uitgeeft, tijdens de maand Romadhon vast (Shijam) en 

de bedevaart (Hadj) naar het Huis verricht, als je daartoe in 

staat bent”. Waarop hij zei: “U heeft juist gesproken”. Wij 

waren erg verbaasd dat hij hem eerst iets had gevraagd en 

daarna het antwoord bevestigde. 

Daarna zei hij: “Vertel mij wat Imaan is”. Hij  antwoordde: 

“Het houdt in dat je gelooft in Allah, in Zijn Engelen, in Zijn 

Boeken, in Zijn Profeten en in de Laatste Dag en dat je gelooft, 

de Voorbeschikking zowel het goede als het slechte”. 

Daarna zei hij: “Vertel mij wat Ihsan is”. Hij  antwoordde: 

“Het houdt in, dat je Allah aanbidt alsof je Hem (werkelijk) ziet, 

en ook al zie je Hem niet, Hij ziet jou wel”. 
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Toen zei hij: “Vertel mij over het Uur”. Hij  antwoordde: 

“Daarover weet de ondervraagde niet meer dan de 

ondervrager”. Vervolgens zei hij: “Vertel me dan over de 

tekenen ervan”. Hij  antwoordde: “Dat de slavin haar meester 

zal baren en dat je zal zien, dat op blote voeten lopende, naakte 

en behoeftige schaapherders met elkaar wedijveren in het 

bouwen van hoge gebouwen”. 

Hierna ging hij (de vreemdeling) weg en ik bleef daar enige tijd 

zitten, totdat hij  (de Profeet) me vroeg: “O Oemar, weet jij 

wel wie de vragensteller was?” Ik antwoordde: “Allah en Zijn 

boodschapper weten het beste”. Hij  zei (de Profeet): “Het was 

Gabriel (Djibril), hij kwam om jullie je godsdienst te 

onderwijzen””. 

 

 

Het Derde Principe:  

De kennis over de profeet Mohammad  
(Allah’s zegen en vrede zij met hem) 

 

Hij is Mohammad , zoon van ‟Abdoellah, zoon van Abdoel 

Moethollib, zoon van Hasjiem. En Hasjiem is van (de stam) 

Qoeroisj, en Qoeroisj behoort tot de arabieren en de arabieren 

zijn afstammelingen van Ismail, de zoon van Ibrahim Al Choliel 

(de vriend) [van Allah], moge op hem en op onze profeet de 

beste zegeningen en vrede rusten. 

Hij  bereikte de leeftijd van 63 jaar, waarvan 40 jaren voor zijn 

profeetschap en 23 jaren als profeet en boodschapper. Hij  

werd aangewezen als Profeet met (de openbaring van) “Iqro‟” 

(“Lees”) [Al ‟Alaq‟ 96:1-5] aan hem en hij  werd aangewezen 

als Boodschapper met (de openbaring van) “Al Moeddatsir” (de 

ommantelde) [Al Moeddatsir 74:1-7] aan hem. En zijn thuisland 

is Mekkah. Hij  werd door Allah gezonden met de 

waarschuwing tegen polytheïsme (Sjirk) en om de monotheïsme 

(Tawhid) te prediken (propageren). 
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Het bewijs is de woorden van Allah: 

 

  

   

 [7-1اَِبث : صىسة املذثش]
 

“O jij ommantelde. Sta op en waarschuw. En prijs (de grootheid 

van) jouw Heer. En reinig jouw kleding. En vermijdt de 

zondigheid. En geeft niet om meer te ontvangen. En wees 

geduldig omwille van jouw Heer”. (Al Moeddatsir 74:1-7). 

 

De betekenis van “Sta op en waarschuw” is: het waarschuwen 

tegen het polytheïsme (Sjirk) en het prediken (propageren) van 

het monotheïsme (Tawhid). 

En: “En prijs (de grootheid van) jouw Heer” betekent: het 

verheffen  (prijzen) [van Zijn grootheid] door de verklaring van 

de Eénheid van Allah (Tawhid). 

En: “En reinig jouw kleding” betekent: het reinigen van jouw 

handelingen tegen het polytheïsme (Sjirk). 

En: “En vermijdt de zondigheid”; met “de zondigheid” (Roedjz) 

wordt bedoeld: afgodsbeelden. En met “vermijdt” (Hadjruha) 

wordt bedoeld: deze afgodsbeelden en hun afgodsdienaren te 

vermijden (na te laten) en deze te ontkennen, en vrij te zijn van 

ze en hun afgodsdienaren. 

 

Het had hem tien jaren geduurd met het verkondigen 

(propageren) van de Eénheid (Tawhid). Na het tiende jaar werd 

hij naar de hemel gebracht, waar de vijf gebeden (Sholah) 

verplicht werden gesteld. Daarna verrichtte hij drie jaren het 

gebed (Sholah) in Mekkah, waarna hij werd opgedragen de 

emigratie (Hidjroh) naar Medina te verrichten. Onder de 
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emigratie (Hidjroh) wordt verstaan: het verhuizen van het land 

van polytheïsme naar het land van de Islam. De Hidjroh is een 

verplichting voor het [Islamitische] volk (gemeenschap) 

(Oemmah) om te verhuizen van het land van polytheïsme (Sjirk) 

naar het land van de Islam, en het is nog steeds van kracht totdat 

het Uur is aangebroken (de Laatste Dag). 

 

Het bewijs is de woorden van Allah: 

 

 





  

  

 [99-97اَِبث : صىسة إٌضبء]
 

“Voorwaar, (tot) degenen waarvan de zielen door de Engelen 

worden meegenomen, en die onrechtvaardig tegenover zichzelf 

waren, zeggen zij: “In wat voor toestand waren jullie (toen 

jullie stierven)?” Zij zeggen: “Wij waren onderdrukten op 

aarde”. Zij (de Engelen) zeggen: “Was de aarde van Allah niet 

(zo) uitgestrekt dat jullie daarop hadden kunnen uitwijken?” Zij 

zijn degenen wiens verblijfplaats de Hel is. En het is de slechtste 

bestemming! Behalve de onderdrukten van de mannen en de 

vrouwen en de kinderen die niet tot macht in staat zijn, en die 

geen weg kunnen vinden. Zij zijn het van wie Allah hopelijk (de 

fouten) zal uitwissen. En Allah is Vergevend, Vergevensgezind”. 

(An Nisaa 4:97-99). 
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En Zijn woorden: 

 

   

 [56اَِت : صىسة اٌعٕىبىث]
 

“O Mijn dienaren die geloven: voorwaar, Mijn aarde is wijd, 

aanbidt daarom slechts Mij”. (Al Ankaboet 29:56). 

 

Al Baghowi (Allah‟s genade zij met hem) heeft gezegd:  

“De reden van de openbaring van dit vers heeft betrekking op de 

Moslims, die in Mekka waren gebleven en die niet waren 

geëmigreerd (naar Medina). Allah heeft aan ze de naam „Het 

Geloof‟ (Imaan) toegeschreven”. 

 

Het bewijs van de emigratie (Hidjroh) uit de Soennah (hadits) is 

de gezegde (van de Profeet)  (vrede en zegen van Allah zij met 

hem): 

 

اَل َحَِٕمِطُع اٌِْهِجـَشُة َدخًَّ َحَِٕمِطَع اٌخَّـِىَبُت َواَل َحَِٕمِطُع اٌخَّـِىَبُت َدخًَّ َحْطٍَُع  ))
َِِغـِشِبـَهب   ِٓ ِِ ِّـُش  . ((اٌشَّـ

 

“De hidjroh zal niet ophouden, totdat het berouw (Tawbah) 

ophoudt. En het berouw zal niet ophouden, totdat de zon uit het 

westen opkomt”. 

 

Toen hij (de Profeet)  (vrede en genade van Allah zij met hem) 

in Medina gevestigd was en geregeld was gaan leven, werden de 

resterende wetten (regels) van de Islam aan hem voorgeschreven 

(bevolen), zoals de armenbelasting (Zakah), het vasten 

(Showm), de bedevaart (Hadj), de gebedsoproep (Adzan), het 

vechten voor de zaak van Allah (Djihad), het gebieden van het 
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goede en verbieden van het slechte, en andere wetten (regels) 

van de Islam. 

 

Dit had hem  10 jaren geduurd (hij woonde tien jaren in 

Medina) en daarna overleed hij , moge de genade en vrede van 

Allah op hem rusten, terwijl zijn godsdienst blijvend (voor 

eeuwig) is. En deze is zijn godsdienst (geloofsovertuiging): er is 

geen goedheid of hij  heeft de moslimgemeenschap erop 

gewezen en er is geen kwaadheid of hij  heeft hen ertegen 

gewaarschuwd. 

 

Het goede, die hij  hen erop heeft gewezen is: de monotheïsme 

(Tawhid) en al hetgeen waarvan Allah ervan houdt en Hem 

behaagd. Het kwade, waartegen hij  gewaarschuwd heeft is: de 

polytheïsme (Sjirk) [afgoderij] en al hetgeen waarvan Allah 

verafschuwt (haat, niet ervan houdt) en afwijst (verbiedt). 

 

Allah heeft hem  voor de gehele mensheid gezonden en Hij 

heeft de gehoorzaamheid aan Hem verplicht gesteld 

(voorgeschreven) aan een ieder, zowel van de djin als van de 

mensen. En het bewijs is de woorden van Allah: 

 

 ... [158 اَِت: صىسة األعشاف] 

 

“Zeg: “O mensen, voorwaar, ik ben de Boodschapper van Allah 

voor jullie allen”. (Al A‟rof 7:158). 

 

En door middel van hem  heeft Allah het Geloof vervolmaakt. 

En het bewijs is Zijn woorden: 
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 ... 

... [3اَِت : ةصىسة املبئذ] 

 

“…Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt, en 

heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de 

Islam voor jullie als godsdienst gekozen…”. (Al Ma-idah 5:3). 

 

En het bewijs van zijn overlijden (dood)  is de woorden van 

Allah: 

 

  

 [31-30اَِخبْ : صىسة اٌزِش]
 

“Voorwaar, jij zult sterven en voorwaar, zij zullen sterven. 

Daarna zullen jullie op de Dag der Opstanding bij jullie Heer 

met elkaar redetwisten”. (Az Zoemar 39:30-31). 

 

En de mens, wanneer hij overlijdt, zal hij weer tot leven worden 

gebracht. En het bewijs is Zijn woorden: 

 

    

 [55  اَِت:صىسة طٗ]
 

“Uit haar hebben Wij jullie geschapen en daarin zullen Wij 

jullie terug doen keren en daaruit zullen Wij jullie een andere 

keer opwekken”. (Thoha 20:55). 

 

 

En Zijn woorden: 
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 [18-17اَِخبْ : صىسة ٔىح]
 

“En Allah heeft jullie als schepselen voortgebracht uit de aarde. 

Daarna keert Hij jullie in haar terug en brengt Hij jullie weer 

tevoorschijn”. (Noeh 71:17-18). 

 

Na de Opstanding is de afrekening (aflegging van 

verantwoording), waarna zij beloond of gestraft zullen worden, 

afhankelijk van hun daden (handelingen). En het bewijs is Zijn 

woorden: 

 

 

 [ُ31اَِت : صىسة إٌج] 

 

“En aan Allah behoort wat er in hemelen en op de aarde is; 

opdat Hij degenen die kwaad verrichtten zal vergelden voor wat 

zij deden en opdat Hij degenen die good deden zal belonen met 

het beste (het Paradijs)”. (An Nadjm 53:3). 

 

Degene die de Opstanding ontkent is een ongelovige. En het 

bewijs is de woorden van Allah: 

 

 

  [ٓ7اَِت : صىسة اٌخغبب] 

 

“Degenen die ongelovig zijn veronderstellen dat zij niet 

opgewekt zullen worden. Zeg: “Welzeker, bij mijn Heer! Jullie 

zullen zeker opgewekt worden en vervolgens zullen jullie op de 
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hoogte gebracht worden van wat jullie bedreven hebben. En dat 

is voor Allah gemakkelijk””. (At Taghoboen 64:7). 

 

Allah heeft alle boodschappers gezonden als brengers 

(verkondigers) van verheugende (blijde) tijdingen en als 

waarschuwers. Het bewijs is de woorden van Allah: 

 

 ...  

 [165اَِت : إٌضبءصىسة ]
 

“(Wij zonden) Boodschappers als brengers van verheugende 

tijdingen en als waarschuwers opdat de mens geen excuus 

tegenover Allah zou hebben na de boodschappers”. 

(An Nisaa 4:165). 

 

De eerste van ze (de Boodschappers) was Noeh (Allah‟s vrede 

zij met hem) en de laatste was Mohammad  (Allah‟s zegen en 

vrede zij met hem) en hij is de zegel der Profeten. En het bewijs 

dat Noeh de eerste van ze (Boodschappers) was, is de woorden 

van Allah: 

 

 ...   

 [163اَِت : إٌضبءصىسة ]
 

“Voorwaar, Wij hebben aan jou geopenbaard zoals wij aan 

Noeh en de Profeten na hem openbaarden”. (An Nisaa 4:163). 

 

Allah stuurt naar elk volk [gemeenschap] (Oemmah) een 

profeet, vanaf Noeh tot Mohammad , om ze de aanbidding van 

Allah alleen te gebieden (bevelen) en om ze de aanbidding van 

satan en afgodsbeelden (Thoghoet) te verbieden. En het bewijs 

is de woorden van Allah: 
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 ... [وسة س

 [36 اَِت: إٌذً
 

“En voorzeker, Wij hebben aan iedere gemeenschap een 

boodschapper gezonden (die zei): “Aanbidt Allah en houdt 

afstand van de thoghoet (de satan en de afgodsbeelden)””. 

(An Nahl 16:36). 

 

Allah heeft alle dienaren van Hem bevolen om het ongeloof te 

hebben in de afgoden (thoghoet), en om het geloof (Imaan) te 

hebben in Allah. 

 

Ibnoel-Qojjim, moge Allah's welbehagen met hem zijn, heeft 

gezegd: “de betekenis van afgod (thoghoet) is, datgene wat de 

dienaar (van Allah) zijn grenzen overschrijdt bij aanbidding 

(van voorwerp, afgoden), of bij volging of bij gehoorzaming”. 

 

En er zijn veel afgoden (thowaghiet), maar hun leiders is vijf in 

aantal: Iblis (satan), moge de vloek van Allah op hem rusten, en 

degene die aanbeden wordt en waarbij hij eens is (met die 

aanbidding), en degene die mensen aanroept om hem te 

aanbidden, en degene die beweert kennis over het onzichtbare te 

bezitten, en degene die oordeelt (of regeert) met hetgeen niet 

door Allah is neergezonden. En het bewijs is de woorden van 

Allah: 

 

 



  [256اَِت : صىسة اٌبمشة] 
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“Er is geen dwang in de godsdienst. Waarlijk, de rechte leiding 

is duidelijk onderscheiden van de dwaling, en hij de thoghoet 

(de satan en de afgodsbeelden) verwerpt en in Allah gelooft: hij 

heeft zeker het stevigste houvast gegrepen, dat niet breken kan. 

En Allah is Alhorend, Alwetend”. (Al Baqoroh 2:256). 

 

En dit is de betekenis van “Laa ilaaha illalloh” (Er is geen god 

behalve Allah). 

 

En in de hadits: 

 

ِٗ اٌِْجَهـبُد  )) ِِ ُٖ اٌصَّـاَلُة َوِرِسَوُة َصـَٕب ُّىُد َُ َوَع ِِـِش اإِلِصـاَل . ((َسْأُس اأَل

 

“Het hoofd (belangrijkste) van alles is de Islam, en zijn pilaar is 

het gebed (Sholah), en zijn hoogste punt is de Djihad op de weg 

van Allah (strijd voor de zaak van Allah)”. 

 

En Allah weet het beste. 

 

 

 

ooo ooo OOO ooo ooo 



De Drie Principes en zijn bewijzen                                 ترجنة األصول الثالثة و أدلتها باللغة الهولندية 

 32 

 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

 عمادة البحث العلمي

 قسم الترجمة

 
www.iu.edu.sa 

 

 

 

  وأدلتهااألصول الثالثة
اإلنام العالنة الشيخ/ تأليف   

 محمد به عبد الوهاب
  (رحنه اهلل) 

 

 

بلغة الهولندية 

ديورا تشمان ارويه / ترجمة  


