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“De Heilige Qur’an is een schatkist,
maar weinigen zijn het die dit weten”
[Malfuzat, Deel 2, blz. 344]
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Transcriptie
De transcriptie van de Arabische woorden is als volgt:
ب
b, als b in baas.
ت

t, als t in tien.

ث
ج

th, wordt uitgesproken als th in het Engelse woord
thing.
j, als j in de Engelse woord jeep.

ح

h, een keelklank, sterker dan de h, schurende h.

خ

kh, als ch in lachen (lakhen).

د

d, als d in dier.

ذ

dh, als de Engelse th in this (dhis).

ر

r, rollende r.

ز

z, als z in zien.

س

s, als s in sier.

ش

als sh in sherry.

ص

s, emfatische s, als s in soep.

ض
ط

d, emfatische d, als d in doek. Voor Urdu-uitspraak zal
een z gebruikt worden zoals in Al-Fazl en Fazl
Mosque.
t, emfatische t, als t in toe.

ظ

z, emfatische z, als z in zoet.

ع

‘, een sterke klank diep onder de keel, waarvan de
uitspraak geleerd moet worden op het gehoor.
11

غ

ق
ک

gh, een geluid dat overeenkomt met de letter r in
‘grasseye’ in het Frans en de Duitse r. Het vereist dat
de spieren van de keel in een 'gorgelende' positie zijn
tijdens het uitspreken.
q, een diepe keelklank, geluid van de letter k,
ongeveer k in koek.
k, als k in kiek.

ل

l, lichte l als in lief.

م

m, als m in maar.

ن

n, als n in naar.

ہ

h, als h in haar.

و

w, als w in het Engelse woord way.

ء

’, als in naäpen (na’apen). (de technische benaming
voor deze medeklinker is glottislag)
y, als j in jaar (yaar).

ی

Korte klinkers:
a

voor َ- ; als a in kat of Engels cat.

i

voor ِ- ; als i in wit.

u

voor َ- ; als oe in boek (buk).
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Lange klinkers:
a

voor َ- of  ;ٓاals a in maar (mar)

i

voor ی- of َ-; als i in mier (mir)

u

voor ُ و-; als oe in moer (mur)

Andere:
ai

voor ی-َ ; als i in site

au

voor ِو- ; als ou in sound.

Afkortingen
sa:
as:
ra:

rh:
aba:

 صلی هللا علیه و سلمSallallahu ‘Alaihi Wa Sallam (moge de
vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn)
‘ علیه السالمAlaihis-Salam (vrede zij met hem)

Het betekent عنهم/عنها/  رضی هللا عنهRadi Allahu
‘anhu/‘anha/‘anhum (moge Allah verheugd zijn over
hem/haar/hen)
 رمحه هللا تعالیRahimahullahu Ta‘ala (moge Allah hem
zegeningen)
 ایده هللا تعالیAyyadahullahu Ta‘ala (moge Allah de
Verhevene hem helpen)
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Khuddamul-Ahmadiyya Gelofte
َ َْشی
ک لَ ُه َو ا َ ْشھَ ُد ا َ ان مُحَ امدًا عَ بْ ُد ُہ َو َر ُسوْ لُ ُه
ِ َ ا َ ْشھَ ُد ا َ ْن اَّل اِلٰ َه اِ اَّل اللا ُه وَحْ َد ُہ ََّل

Ik getuig dat niemand aanbiddingswaardig is behalve Allah, Hij is
Eén en heeft geen partner. En ik getuig dat Muhammadsa Zijn dienaar
en boodschapper is.
Ik beloof plechtig dat ik altijd bereid zal zijn om mijn leven,
bezit, tijd en eer op te offeren voor de zaak van de
godsdienst, land en natie.
Ik zal ook ten allen tijde bereid zijn, om alles op te offeren
voor de voortzetting van Khilafat-e-Ahmadiyya.
Welke Ma‘ruf besluit Khalifatul-Masih ook neemt, ik zal het
noodzakelijk achten mij hieraan te houden. Insha’Allah

Atfalul-Ahmadiyya Gelofte
َ َْشی
ک لَ ُه َو ا َ ْشھَ ُد ا َ ان مُحَ امدًا عَ بْ ُد ُہ َو َر ُسوْ لُ ُه
ِ َ ا َ ْشھَ ُد ا َ ْن اَّل اِلٰ َه اِ اَّل اللا ُه وَحْ َد ُہ ََّل

Ik getuig dat er niemand aanbiddingswaardig is behalve Allah, Hij is
Eén en heeft geen partner. En ik getuig dat Muhammadsa Zijn dienaar
en boodschapper is.
Ik beloof plechtig dat ik altijd bereid zal zijn voor de zaak
van Islam, Ahmadiyyat, natie en land.
Ik zal altijd de waarheid spreken. Ik zal nooit grove taal tegen
iemand gebruiken. Ik zal mezelf altijd inspannen om alle
instructies van Khalifatul-Masih op te volgen. Insha’Allah
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Voorwoord
In naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle.
Beste Khuddam en Atfal,
Assalamu ‘Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu
Door de genade van Allah is Majlis Khuddamul-Ahmadiyya
Nederland instaat gesteld om een boek te publiceren
genaamd: ‘Algemene kennis over de Heilige Qur’an’. Één van de
voorstellen namens Majlis-e-Shura van Majlis KhuddamulAhmadiyya Nederland 2013 was om een boek te publiceren
over het belang en bijzonderheid van de Heilige Qur’an.
Daarnaast zou het boek ook verzen, Ahadith en gezegdes
van de Beloofde Messiasas en zijn Khulafa’ bevatten. Dit
voorstel werd door onze geliefde Imam Hadrat KhalifatulMasih Vaba goedgekeurd. Ter implementatie van dit voorstel
begon Majlis Khuddamul-Ahmadiyya Nederland aan dit
project en door de genade van Allah is dit boek nu
gepubliceerd.
Dit boek is samengesteld uit verschillende informatie
bronnen (zoals is vermeld in de referentie gedeelte). Het is
mijn nederig verzoek aan alle Atfal en Khuddam om goed
gebruik te maken van dit boek. Wij hopen en bidden dat
iedereen hiervan zal profiteren. Amin
Khaksaar wilt ook al die leden bedanken die mee hebben
geholpen in het samenstellen en publiceren van dit boek.
Moge Allah hen allen belonen voor hun diensten. (Amin) In
het bijzonder wil ik mijn dank uiten aan Murrabi Safeer
15

Siddiqui Sahib die heel ijverig mee heeft geholpen in het
samenstellen en publiceren van dit boek.
Moge Allah voortdurend onze harten doen groeien in de
liefde voor de Heilige Qur’an en mogen onze verstanden en
zielen verlicht worden met de leer van de Heilige Qur’an.
Moge Allah ons instaat stellen om de Heilige Qur’an te
begrijpen en om zijn leer naar letter en geest na te streven.
Amin
Wassalam
Atta’ul-Qayyum ‘Arif Sahib
Sadr Majlis Khuddamul-Ahmadiyya NL
5 februari 2015
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Noot van de Uitgever
Door de genade van Allah heeft Majlis KhuddamulAhmadiyya Nederland het boek ‘Algemene kennis over de Heilige
Qur’an’ kunnen publiceren. In dit boek is getracht om in
simpele taal en in de vorm van notities jongeren te
onderwijzen over de leer van de Heilige Qur’an in het licht
van de uitleggingen van de Beloofde Messiasas en zijn
Khulafa’. Ook zijn hedendaagse actuele onderwerpen in dit
boek behandelt. Aldus een must have referentieboek voor
iedere khadim.
Ter implementatie van een shura voorstel (2013-2014) –
goedgekeurd door Hadrat Khalifatul-Masih Vaba - heeft
Majlis Khuddamul-Ahmadiyya Nederland dit boek
gepubliceerd. Gezien het belang van het onderwerp en het
gebruik van de uitspraken van de Beloofde Messiasas en zijn
Khulafa’ is Muhtamim Ta‘lim en Tarbiyyat de heer Safeer
Siddiqui Sahib (missionaris van Jama‘at Ahmadiyya
Nederland) aangesteld voor de inhoud van dit boek. Deels
van de beschreven onderwerpen in dit boek zijn door hem
ook tijdens de Ramadan in de Baitunnur moskee als darsulQur’an voorgedragen. Daarnaast willen wij in het bijzonder
onze dank uit aan de volgende khuddam die de publicatie
van dit boek mogelijk hebben gemaakt: Shahid Karim
Mahmud Sahib, Ahmad Tariq Sahib, Zaheer Khan Sahib en
Hamza Saeed Sahib. Moge Allah hen allen rijkelijk belonen.
Amin
Wassalam
Usman Ahmad
Muhtamim Isha‘at MKA NL
9 februari 2015
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Wetenschappelijke wijze voor de interpretatie
van de Heilige Qur’an
Er bestaan zeven criteria voor de interpretatie van de Heilige
Qur’an. De Beloofde Messiasas heeft deze ook uiteengezet:
1. De Heilige Qur’an
- De Beloofde Messiasas: “De Qur’an zelf. De Qur’an
geeft aanwijzingen van de betekenis van een bepaald
vers in andere verzen.” .
Er kan geen tegenspraak bestaan in de Heilige
Qur’an. De Qur’an zegt: ‘Denken zij dan niet na
over de Qur’an? Was deze van iemand anders dan
van Allah dan hadden zij zeker menige
tegenstrijdigheid daarin ontdekt.’ [4:82]
2. De Heilige Profeetsa
- De Beloofde Messiasas: “Het tweede criterium moet
worden gevonden in de uitleggingen die kunnen
worden toegeschreven aan, of kunnen worden
teruggebracht tot de Heilige Profeet (de vrede en de
zegeningen van God zijn met hem). Wie bezit enige
twijfel ten aanzien van het feit dat de persoon die de
Qur’an het best van allen begrijpt, onze geliefde en
meest geëerde Profeet (op wie de vrede en
zegeningen van God zijn) is.”
3. De Sahabara
- De Beloofde Messiasas: “wat zeggen de metgezellen
van de Heilige Profeet (vrede zij met hem) ten
aanzien van dit punt? De metgezellen ontvingen
geestelijk licht direct van de Heilige Profeet en
waren de eersten die de geestelijke inzichten die de
Heilige Profeet (vrede zij met hem) verkondigde
deelachtig werden.”
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4. Het eigen reine geweten
- De Beloofde Messiasas: “het eigen, reine geweten
van de lezer.”
- Hadrat Khalifatul-Masih Khamisaba: Het is goed dat
de leden van de gemeenschap zich verdiepen in de
Qur’an en nieuwe aspecten en punten naar voren
halen. Dit moet blijven gebeuren, maar alleen die
punten/tafaseer mogen verder worden verspreid
die goedkeuring hebben van de Khalifa van de tijd.
5. De Arabische taal
- De Beloofde Messiasas:“De taal van Het Heilige
Boek, het Arabische dat bij de Arabieren in gebruik
was.”
- De Qur’an bezit zoveel ingebouwde hulpmiddelen
voor het begrijpen van zijn betekenis, dat een
onderzoek
op
taalkundig
gebied
niet
hoofdnoodzakelijk is. Echter zal de kennis van taal
nieuwe geheimen aan het licht brengen.
6. De schepping van God
- De Beloofde Messiasas: “Het zesde criterium wordt
gevormd door de orde in de natuur, d.w.z. hetgeen
gebeurt in de uiterlijke wereld. Er bestaan nauwe
overeenkomsten tussen de natuurlijke en de
geestelijke orde.”
7. Openbaringen
- De Beloofde Messiasas:“geestelijke ervaringen –
openbaringen van heiligen en visioenen”
- En in dit tijdperk is de Beloofde Messiasas gezonden
voor de juiste interpretatie en onthulling van de
waarheden van de Heilige Qur’an.
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Tafsir (uitleg) van Surah Fatiha
Op de volgende bladzijden zult u enkele
notities vinden van Surah Fatiha die genomen
zijn uit de verschillende uitleggingen die
gegeven zijn door de Beloofde Messiasas en
zijn Khulafa’.
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Verschillende namen van Surah Fatiha
Surah Fatiha is het eerste hoofdstuk van de Heilige Qur’an
en is zowel in Mekka als in Medina geopenbaard aan de
Heilige Profeetsa. In de Ahadith en de Heilige Qur’an zijn
verschillende namen van Surah Fatiha terug te vinden. Deze
namen verwijzen naar de verschillende functies van Surah
Fatiha.
4 namen van Surah Fatiha met korte toelichting van de
Beloofde Messiasas:
1. Fatiha-tul-Kitab: Opening van het boek.
De Heilige Qur’an begint met Surah Fatiha, ook het
gebed begint met Surah Fatiha en wanneer men smeekt
tot God reciteert men ook eerst Surah Fatiha. De
Beloofde Messiasas heeft gezegd dat Surah Fatiha als een
gids dient voor de interpretatie van de rest van de Heilige
Qur’an.
2. Al-Hamd: De lof.
Surah Fatiha begint met het prijzen van God.
3. Ummul-Qur’an: Moeder van de Qur’an.
Het bevat op een zeer bijzondere wijze alle spirituele
juwelen, waarheden, leerstellingen van de gehele Qur’an.
4. Sab-‘ul Mathani: Zeven verzen die zich blijven herhalen.
Surah Fatiha is verdeeld in twee delen. In het eerste deel
verheerlijkt de mens God. In het tweede deel staan de
zegeningen beschreven die God aan de mensheid
schenkt.
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Twee instructies m.b.t. het reciteren van Surah
Fatiha tijdens het gebed
1.

2.

De Heilige Profeetsa heeft gezegd dat het gebed niet
verricht kan worden zonder Surah Fatiha te hebben
gereciteerd en een deel van de Qur’an te hebben
gereciteerd. [Abu Daud]
Wanneer men het gebed verricht achter een imam, mag
men Surah Fatiha wel nalezen, maar de rest van de
recitatie dat volgt na de recitatie van Surah Fatiha niet.
[Abu Daud]

Is bismillah geopenbaard of niet?

1. Ibn Abbas overlevert: de Heilige Profeetsa zou niet de
Surah’s kunnen onderscheiden totdat bismillah werd
geopenbaard. [Abu Daud]
2. De Heilige Profeetsa zei dat een surah aan hem was
geopenbaard en het begon met de woorden bismillah.
[Sahih Muslim]

Waarom staat bismillah in het begin van ieder
surah? (met als uitzondering van surah Taubah, dat gezien
wordt als een deel van Surah An-Fal)
Enkele redenen:
1. Bismillah dient als een gids voor de interpretatie van
ieder vers van de Qur’an. Als een interpretatie van een
vers in tegenstrijd is met de eigenschap van Ar-Rahman
(de Barmhartige) en Ar-Rahim (de Genadevolle), hoort
deze verworpen te worden.
2. Het dient als een gebed om de juiste betekenis van de
Qur’an te begrijpen.
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3. Bismillah is de vervulling van de voorspelling vermeld in
de Bijbel: “Ik zal inderdaad mijn woorden in zijn mond
leggen”-“de man die niet zal luisteren naar mijn
woorden die hij in mijn naam zal spreken, van hem zal
ikzelf rekenschap eisen”- “ Maar de profeet die zich
aanmatigt in mijn naam een woord te spreken dat ik
hem niet geboden heb te spreken, die profeet moet
sterven” [Deuteronomium 18:18]
Door bismillah wordt de gehele wereld in het algemeen
en joden en christen broeders in het bijzonder 114 keer
geattendeerd op de waarachtigheid van de Heilige
Profeetsa.

Hoort men bismillah hard op te lezen tijdens
het gebed?

Advies van de eerste Khalifara: beiden opties zijn mogelijk.
De Beloofde Messias deed het persoonlijk niet en ik doe het
ook niet. Maar er zijn Sahabara zoals Maulwi ‘Abdul Karim
Sahibra die het hard op reciteren. Aldus beide opties zijn
mogelijk, dus maak hier geen ruzie over.
as

Waarom zijn de eigenschappen Ar-Rahman en
Ar-Rahim geselecteerd in bismillah en niet
andere eigenschappen?

De Beloofde Messiasas heeft geschreven dat deze
eigenschappen de samenvatting zijn van alle andere
eigenschappen. De Beloofde Messiasas heeft ook geschreven
dat alle andere eigenschappen voortvloeien uit deze twee
eigenschappen. Andere eigenschappen zijn “de rivieren van
deze twee oceanen”.
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De betekenis van Al-hamdulillah
Surah Fatiha begint met “Al-hamdulillah” (Alle lof
behoort Allah toe). Dit is een uiting van dankbaarheid.
Waarom is het woord “hamd” gebruikt voor uiting van
dankbaarheid terwijl er ook verschillende anderen
woorden in het Arabisch gebruikt hadden kunnen
worden zoals thana’, shukr en madah?
Het woord hamd is ruimer in betekenis ten op zichte van alle
andere woorden. Hamd bevat alle betekenissen die worden
geuit door de woorden thana’, shukr en madah. Iemand loven
wordt soms ook op valse wijze gedaan en het woord hamd
word gebruikt voor ware verering.
De Beloofde Messiasas heeft geschreven dat God door het
woord Al-hamdulillah aan ons adviseert om God te
herkennen via Zijn eigenschappen, kwaliteiten en
schoonheden. Het woord hamd omschrijft de perfectie van
God. Moslims worden onderwezen dat wanneer aan hen
wordt gevraagd “wie zij aanbidden?”, horen zij te
antwoorden dat zij Diegene aanbidden aan Wie alle perfectie
en lof toebehoord; alle lof die men zich kan inbeelden en alle
lof dat buiten verbeelding valt.
Wanneer men het concept over God van verschillende
godsdiensten analyseert komt men ook tot de conclusie dat
islam de enige God beschrijft die perfect is en geen zwaktes
heeft. In Ruhani Khaza’in, volume 9, Mi‘yar-ul-Madhahib
(laatste boek in volume 9) heeft de Beloofde Messiasas kort
en krachtig deze analyse uiteengezet.
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Wat betekent Rab?

Volgens een zeer authentiek lexicon Mufridatul-Raghib
betekent Rab:
Iets creëren en geleidelijk tot zijn perfectie brengen. Hiermee
wordt ook duidelijk dat islam evolutie onderwijst met één
verschil; het onderwijst dat evolutie begeleidt wordt en niet
roekeloos zijn eigen gang gaat. Rab betekent ook Meester
(Malik).

Rabbul-‘Alamin (de Heer der Werelden)

Hadrat Khalifatul-Masih Thanira heeft gezegd:
- Alles wat bestaat is gecreëerd door God en door Hem
ontwikkeld. Rabbul-‘Alamin betekent ook dat alles wat
geschapen is verschillende fases onderging voordat het
zijn/haar perfectie bereikte. Het proces van evolutie
bevindt zich in alles wat bestaat en vindt plaats in
verschillende stadia.
- (creatie vindt plaats in de vorm van evolutie) Evolutie is
niet in tegenstrijd met Gods lof, maar bevestigd juist
Gods lof. Vandaar dat Al-hamdulillah gekoppeld is aan
Rabbul-‘Alamin.
Extra toelichtingen:
- Men is gecreëerd voor oneindige ontwikkeling. Zelfs in
het paradijs zal men zich blijven ontwikkelen.
- Islam is de manifestatie van Rabbul-‘Alamin. Islam
presenteert een universele leer, een universele profeet
en een universele God.
- Dit vers dient ook als een bewijs dat islam een
vreedzame godsdienst is. De God van de islam is de
Heer der Werelden (Rabbul-‘Alamin). Dit betekent dat de
God van de islam de Schepper is van alle naties, religies
en ook van hen die niet in Hem geloven. Hij zorgt ook
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voor de behoeftes en ontwikkeling van hen allen.
Hadrat Khalifatul-Masih Raberh heeft eens gezegd: ‘If you
love the Creator you will love His creations’. Het is dus
vanzelfsprekend dat ware moslims - die 5 keer per dag
bidden en minstens 32 keer Surah Fatiha reciteren –
gevoelens van respect en liefde ontwikkelen voor de
creatie van God en dit ook in praktijk uitoefenen.
[Hadrat Khalifatul-Masih Khamisaba]
Een mens ervaart ook tegenslagen in het leven en hoort
ook in ellendige toestanden het gebed te beginnen met
de uiting van dankbaarheid (Alle lof behoort Allah).
Hoe kan men in zo’n toestand deze woorden van
dankbaarheid uiten?
Hadrat Khalifatul-Masih Awwalra:
1. Tegenslagen dienen als vergelding van zondes. Dit is
ook Gods zegening, want anders zou men op de Dag
des Oordeels zijn straf moeten afleggen voor zijn
zondes.
2. Er bestaat altijd een groter probleem. De mens hoort
dankbaar te zijn dat hij niet in een groter probleem
verzeild is geraakt.
3. Zij die standvastig en trouw blijven in tijd van nood
zullen beloond worden. In Hadith staat vermeld (Sahih
Muslim) dat een moslims in iedere moeilijke toestand
ِِ
ِ ّلِل وإِ َّن إِل َْی ِه ر
اج ُع ْو َن
َ
َ َ  إِ َّنhoort te reciteren en in de volgende
woorden hoort te bidden:

ِ ِ ِِ َ
ن َخ ْی ًرا ِم ْن َها
ْ ِ ت َوا ْخلُ ْف
ْ ِ َالل ُه َم أَج ْرنْ ِف ُمصیب

O Allah bescherm mij in mijn ellende en verbeter mijn
toestand van deze ellende.
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4. Zij die standvastig blijven worden in de volgende
vormen gezegend (2:156-157):
1. God zegent hen.
2. God toont Zijn barmhartigheid over hen.
3. God begeleidt hen naar het rechte pad.

Waarom zijn de eigenschappen Ar-Rahman en
Ar-Rahim na bismillah in Surah Fatiha
wederom vermeld?
Ar-Rahman en Ar-Rahim hebben een andere functie op deze
plek, tussen Rabbul-‘Alamin en Maliki-Yaumid-Din.
Rabbul-‘Alamin betekent dat God zijn creatie geleidelijk
ontwikkelt tot perfectie. De eigenschappen Ar-Rahman en
Ar-Rahim geven een toelichting over het proces van deze
ontwikkeling. Ar-Rahman beschrijft dat God zorgt voor alle
benodigdheden voor deze evolutie/ontwikkeling. Alles wat
wij om ons heen zien is een manifestatie van Gods
Rahmaniyat (Genade). Alles is door Hem geschapen voor
onze ontwikkeling en ons bestaan. Ar-Rahim beschrijft dat
wanneer een persoon gebruikt maakt van door God gegeven
zegeningen, capaciteiten, krachten en faciliteiten; zal hij
instaat worden gesteld om zichzelf verder te kunnen
ontwikkelen. Ar-Rahim opent de deur van oneindige
ontwikkeling.
Extra punt:
De Heilige Qur’an begint met de beschrijving van God. Wie
Hij is en wat voor relatie Hij met ons heeft. Dit wakkert
automatisch liefde in onze harten voor God, dat zich
uiteindelijk manifesteert in de woorden: ‘U alleen aanbidden wij
en U alleen smeken wij om hulp, leid ons op het rechte pad’.
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Maliki-Yaumid-Din (Meester van de Dag des
Oordeels)
Het woord Malik (vertaald als Meester) verwijst naar het feit
dat God niet als een rechter is in een rechtszaak, die verplicht
is om te besluiten volgens een voorgeschreven wet. Nee,
God is Malik (de Eigenaar) en kan dus vergeven als Hij dat
wilt. Hadrat Khalifatul-Masih Thanira heeft geschreven dat
het woord Malik gebruikt is om aan de ene kant een persoon
te motiveren en om niet de hoop moet opgeven dat hij niet
vergeven kan worden, want God is de Eigenaar van alles.
Mocht iemand een zonde begaan dan heeft God het recht en
macht om deze volkomen te vergeven. Dus het dient aan de
ene kant als motivatie, maar aan de ander kant dient dit ook
als een waarschuwing aan hen die verkeerd hanteren en
misbruik maken van Gods Genade, want God straft ook
zondes.
Het concept van christen broeders dat ‘God zondes niet kan
vergeven, omdat hij (‘Adil) rechtvaardig is’ wordt hiermee
ook te niet gedaan.

Ummus-Sifat (Moeder van alle goddelijke
eigenschappen)
Rabbul-‘Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim en Maliki-Yaumid-Din
zijn vier hoofdeigenschappen van God. De rest van Gods
eigenschappen dienen als een soort uitleg van deze vier
hoofdeigenschappen. In Surah Fatiha wordt God op een
zeer bijzondere en perfecte wijze samengevat. Belangrijke
vraagstukken over God worden in dit hoofdstuk behandelt.
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‘U alleen aanbidden wij en U alleen smeken
wij om hulp’
Na deze mooie omschrijving van God, is het van
zelfsprekend dat de mens zo’n God wilt aanbidden. De mens
realiseert al snel dat hij zwak is en dat hij dit niet kan zonder
de hulp van God de Almachtige. Dit is een van de
onderwerpen dat beschreven is in de woorden Iyyaka
Na‘budu Wa Iyyaka Nasta‘in.
Waarom is ‘ibadat (aanbidding) eerst vermeld en
daarna hulp, terwijl men eerst hulp zou moeten vragen?
Hier in ligt een belangrijke lering voor ons allen. Met deze
woorden wordt verwezen naar het feit dat men eerst moet
profiteren van de eigenschappen van Ar-Rahman en ArRahim. Met Na‘budu wordt nadruk gelegd dat men alle
zegeningen en krachten die aan hem door God zijn
geschonken (Ar-Rahman) in volledige werking moet brengen.
Pas daarna hoort iemand voor Gods Hulp te vragen. De
Beloofde Messiasas heeft geschreven dat het onbeleefd is dat
iemand eerst vraagt om Gods Hulp zonder gebruik te maken
van de krachten en capaciteiten die door God al aan hem zijn
geschonken.
Hiermee wordt ook duidelijk wat ‘ibadat (aanbidding)
werkelijk is. Alle krachten in werking brengen volgens Gods
Wil. Goed je best doen op school, op werk, in de Jamaat enz.
Dit alles is ‘ibadat (Gods aanbidding).
Punt voor zelfanalyse: we zeggen wel na‘budu (wij aanbidden U), maar
doen wij dat ook in de praktijk?
Extra punten:
- De Beloofde Messiasas heeft ook geschreven dat de vijf
dagelijkse gebeden de beste vorm zijn van aanbidding.
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-

De woorden Iyyaka Nasta‘in (wij smeken U om hulp)
zijn geplaatst om de mens altijd te attenderen op het feit
hij niet zonder Gods Hulp iets kan bereiken. Hiermee
wordt nederigheid onderwezen.
Een moslim bidt voor de gehele mensheid, vandaar dat
het gebed in meervoud wordt gelezen.

Betekenis van het woord huda?
(Aqrab-ul-mawarid): (1) toon ons het pad, (2) leid ons op het
pad en (3) begeleid ons tot onze bestemming. Zelfs een
atheïst zou dit gebed kunnen doen. De betekenis van dit vers
zal variëren volgens de persoonlijke toestand van een
persoon.
Hadrat Khalifatul-Masih Raberh: met ‘het rechte pad’ wordt
het pad van de Heilige Profeetsa bedoeld, want er is geen
beter pad dan het pad van de Heilige Profeetsa.
Waarom smeken profeten voor hidayat (begeleiding)?
Zij bidden voor verdere ontwikkeling en succes, want Gods
zegeningen zijn onbeperkt. Profeten bidden voor oneindige
en onbeperkte ontwikkeling en succes. God zegt in de
Heilige Qur’an:
‘Zij die de leiding volgen, vermeerdert Hij hen in leiding’ [47:18 Surah
Muhammad]
Hadrat Khalifatul-Masih Thanira:
- Hidayat betekent dat God in het hart liefde creëert voor
alles wat het rechte pad inhoudt (Surah Taghabun). En
Hidayat betekent ook succes (Surah Nur).
- Dit gebed omvat alle behoeftes van een mens; het zij
klein of groot.
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‘Zelfs als men een veter kwijt is moet men hiervoor bidden tot God’
[Tirmidhi]
‘Zeg: Mijn Heer zou niets om u geven als gij niet bidt’
[25:78 Surah Furqan]

Waarom is smeken tot God verplicht?
1. Ten eerste, zodat men zich altijd tot God blijft wenden
en zich stevig op de Eenheid van God vestigt. Het
smeken tot God houdt in dat men erkent dat God
alleen de Schenker van behoeftes is.
2. Ten tweede, door de aanvaarding van het gebed zal het
geloof versterken.
3. Ten derde, indien Gods Hulp in een andere vorm wordt
gemanifesteerd zal men toenemen in kennis en
wijsheid.
4. Ten vierde, als de aanvaarding van het gebed beloofd
wordt door middel van een openbaring of een visioen
en vervolgens deze belofte ook vervult wordt zal men
toenemen in m‘arfat (besef in God) en door m‘arfat zal
men toenemen in geloofsovertuiging en door
geloofsovertuiging zal men toenemen in liefde en door
liefde zal men afstand nemen van iedere zonde en
afgod. Dit is het ware resultaat van verlossing.
[Ruhani Khaza’in, Volume 14, Ayyamus-Sulah blz. 242]

‘Leid ons op het rechte pad, het pad van hen
aan wie Gij gunsten hebt geschonken’
-

Dit gebed weerspiegelt de hoge status van de moslim
ummah; in dit gebed wordt onderwezen om voor alle
beloningen/gunsten van voorheen gaande volken te
smeken en daarvoor te streven. Dit gebed weerspiegelt
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ook Gods Wil betreft de moslim ummah. [De Beloofde
Messiasas]
‘Surah Fatiha is de samenvatting van de gehele Qur’an en de rest
van de Qur’an is de uitleg van Surah Fatiha’. Als volgens deze
redenering de Qur’an wordt gelezen zal de lezer van de
Qur’an in Surah Nisa’ (4:70) de uitleg vinden van hen
die God heeft begunstigd: profeten, waarachtigen,
shuhada’ en rechtvaardigen.
De Beloofde Messiasas heeft geschreven dat in dit gebed
men bidt voor alle zegeningen die aan alle profeten,
waarachtigen, shuhada’ en aan rechtvaardigen zijn
geschonken. Om deze zegeningen te verkrijgen moeten
profeten, waarachtigen, shuhada’ en rechtvaardigen ook
in deze ummah verschijnen, anders zal men deze
zegeningen niet kunnen krijgen. Dit dient als een bewijs
dat een profeet kan komen in de moslim ummah. Surah
Nisa’ vers 70 maakt ook duidelijk dat zo’n profeet
geheel gehoorzaam en onderworpen zal zijn aan de
Heilige Profeetsa.
Een van de zegeningen/gunsten die bv. profeten krijgen
is de communicatie met God. Een moslim bidt dus in
ieder gebed van de dag hiervoor. Dit bewijst ook dat de
Qur’an onderwijst dat de deur van communicatie met
God nog steeds open is. [De Beloofde Messiasas]
Tijdens dit gebed hoort men 3 aspecten voor zich te
houden. Men hoort te bidden voor: (1) de morele
kwaliteiten, (2) gewoontes en (3) kennis van profeten,
waarachtigen, shuhada’ en rechtvaardigen. [De Beloofde
Messiasas]
Al deze zegeningen wil God aan ons schenken, daarom
onderwijst God dit gebed aan ons. Onze gemeenschap
moet zich hiervoor inspannen en streven. [De Beloofde
Messiasas]
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Maghdub ‘Alaihim (op wie de toorn is
nedergedaald)

-

-

-

-

Hadrat Khalifatul-Masih Awwalra: zij die woede in hun
harten hebben en zij die kennis hebben maar het niet in
praktijk brengen.
Hadrat Khalifatul-Masih Thanira: ‘niet (het pad) van hen
op wie de toorn is nedergedaald, noch dat der
dwalenden’ wordt vermeld om te attenderen men altijd
op het rechte pad hoort te blijven en na begunstigd te
worden niet hoort af te dwalen.
Punt voor zelfanalyse: zegeningen zijn er en deze zullen altijd
blijven bestaan, maar zijn wij bereid om in woord en in daad deze
te bereiken? [Hadrat Khalifatul-Masih Khamisaba]
De manifestatie van Gods eigenschappen zijn een
weerspiegeling van onze daden en innerlijke toestand.
Ghadab: is de afwezigheid van Gods speciale genade,
vanwege het misgedrag van een persoon. Voorbeeld:
een persoon zit in een donkere kamer en doet de ramen
en deuren van zijn kamer niet open. Zodoende
ontneemt hij zichzelf van Gods genade in de vorm van
zonneschijn. De schuld ligt niet bij God dat hij geen
zonneschijn krijgt. De schuld ligt bij de persoon zelf. De
persoon is nalatig en wilt de deuren en ramen niet
openen zodat Gods genade zijn huis kan verlichten.
[Hadrat Khalifatul-Masih Rabera]
Maghdub ‘Alaihim verwijst naar de straf in deze wereld,
dat is het natuurlijke gevolg van de afwezigheid van
Gods genade. God laat het uiteindelijke resultaat zien
van onze daden. (daarom worden soms acties van
anderen gerefereerd naar God in de Qur’an)
In Hadith staat vermeld dat maghdub ‘alaihim die joden
zijn die Jezusas hebben vervolgd en hem hebben
geprobeerd te doden. (het gaat dus hier om specifieke
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-

joden, elders in de Qur’an staat zelfs dat joden en
christenen ook het paradijs zullen binnentreden)
De Beloofde Messiasas: Surah Fatiha bevat een
voorspelling, namelijk: zoals de joden maghdub ‘alaihim
zijn geworden door Jezusas te verloochen en door hem
te vervolgen, op dezelfde wijze zullen sommigen
moslims ook maghdub ‘alaihim worden in de latere dagen
door de Beloofde Messiasas te ontkennen en door hem
te vervolgen.

Dallin (dwalenden)
-

In Hadith staat dat dallin die afgedwaalde christenen zijn
die Jezusas als God beschouwen.
Hadrat Khalifatul-Masih Awwalra: valse liefde voor
iemand hebben, onwetend zijn.
Dallin verwijst naar de straf die in de hiernamaals
gegeven zal worden.
Dallin zijn wat betreft hun concept erger, want zij
geloven in drie-eenheid. Maghdub ‘alaihim zijn wat betreft
hun gedrag erger, want zij bestrijden profeten.
Het doel van dit gebed is dat God ons zegent en ons
niet als de joden maakt die de Messias hebben ontkend
en vervolgd en dat wij ook niet als de christenen worden
die de Messias als God beschouwen. [De Beloofde
Messiasas]
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Goddelijke volgorde in Surah Fatiha
Een mooi aspect van Surah Fatiha is dat de gebeden van
Surah Fatiha afgestemd zijn volgens de eigenschappen van
de God, die in het begin van Surah Fatiha zijn beschreven:
Smeekgebed

Gods Eigenschap

ِ ِاِ َِّیکِِنِعِبِد

ِ ِل
ِّٰ ِِاِلِمِد

U alleen aanbidden wij

Alle lof behoort Allah toe

ِ ِاِ َِّیکِِنِسِتِعِی

ِِربِِالِعِالِمِی

U alleen smeken wij om hulp

De Heer der Werelden

ِ ِصِراطِِالِمِسِتِقِیِم
ِّ اِهِدِنِِال

ِحن
ِٰ اِلَِر

Leid ons op het rechte pad

De Barmhartige

ِ ِصِِراطِِاِلَذِیِنِِاِنِعِمِتِِعِلِیِهِم

ِاِلَِرحِیِم

Het pad van hen aan wie Gij
gunsten hebt geschonken

De Genadevolle

ِ ِضآِلّی
َِ غِ ِیالِمِغِضِ ِوبِِعِلِیِهِمِِِولِِال

ِمِالِکِِیِ ِومِِال ِّدیِن

Niet het pad van hen, op wie
de toorn is nedergedaald,
noch dat der dwalenden

Meester van de Dag des
Oordeels

Korte samenvatting:
1. Tegenover ‘Alle lof komt Allah toe’ staat: ‘U alleen
aanbidden wij’. Wanneer iemand er achter komt wat
Gods kwaliteiten zijn, is het vanzelfsprekend dat hij
alleen Hem wilt aanbidden.
2. ‘De Heer der Werelden’ (Rabbul-‘Alamin); Hij die zorgt
voor de ontwikkeling van alles en zelfs van ieder atoom.
Wanneer men dit feit beseft en erkent zal men uiteraard
alleen aan God voor hulp smeken.
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3. Ar-Rahman (Hij die schenkt zonder iemands vraag of
daad en verzorgt voor alle benodigde behoeftes).
Wanneer men inziet dat God zo vrijgevig en barmhartig
is en zorgt voor alle behoeftes, vraag hij uiteraard aan
God voor zijn allergrootste behoefte, namelijk ‘het pad
dat leidt naar God’.
4. Ar-Rahim (Hij die het resultaat van iedere daad levert en
geen daad verloren laat gaan). Hier tegenover smeekt
men in de volgende woorden: ‘Terwijl ik het rechte pad
bewandel, zegen mij ook met de zegeningen die
voorheen U hebt geschonken aan andere volken.’
5. Maliki-Yaumid-Din. Wanneer men er achter komt dat hij
verantwoording zal moeten afleggen voor zijn daden,
vreest hij ook voor Zijn straf. Men bidt gelijk voor de
bescherming van Gods ontevredenheid.

Gods eigenschappen van toorn en genade
In Surah Fatiha zijn twee verschillende eigenschappen van
God vermeld om mensen te motiveren. In het begin zijn de
eigenschappen van genade en barmhartigheid vermeld. Later
is ook vermeld dat God straft. Dit is gedaan omdat in de
wereld verschillende mensen zijn met verschillende naturen.
Er zijn mensen die streven om te kunnen profiteren van iets
en mensen die handelen om zodoende een straf te ontwijken.
Beiden aspecten van motivatie zijn terug te vinden in Surah
Fatiha.

Betekenis van Amin

Hadrat Khalifatul-Masih Thanira: in Sahih Hadith staat
vermeld dat na de woorden ghairil-maghdubi ‘alaihim wa lad-

dallin de Heilige Profeetsa Amin ( )ٓامنیzou zeggen. Dit
betekent:
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ِ ْ الل ُه َم
ب لَنَا
ْ استَج

O, God verhoor onze gebed
De metgezellen deden dit ook in overeenstemming met de
sunnah (praktijk) van de Heilige Profeetsa.

Tien hoofddoelen van de Heilige Qur’an
Onderwerpen die in Surah Fatiha beschreven zijn worden
herhaald in de gehele Heilige Qur’an.1 Surah Fatiha omvat
de hoofdonderwerpen die uitvoerig worden behandeld in de
rest van de Heilige Qur’an.
De tien hoofddoelen van de Heilige Qur’an die kort in Surah
Fatiha zijn samengevat zijn als volgt:

ِ ِ اَ ْلم ُد: Het eerste doel is om de volmaakte hamd (lof)
1. ّلِل
َْ
van God te beschrijven.

2. ی
َْ  َرب الْ َعالَ ِم: Het tweede doel is om te beschrijven dat
God de Schepper van alles en iedereen is. En het
tegendeel bewijzen aan diegenen die dit feit ontkennen.
3. اَل َر ْمح ُن: Zijn zegening van Genade beschrijven; Genade
van God die manifesteert op aarde zonder dat iemand
daar recht op heeft. Ook is het doel om Zijn algemene
Barmhartigheid te beschrijven.

4. اَل َرِح ْی ُم: Het vierde doel is om Zijn Zegening te
beschrijven die Hij manifesteert als gevolg van daden en
inspanningen van mensen.

1

De Heilige Qur’an 15:88
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ِ ک ی وِم
ِ ِ
5. الدیْ ِن
ْ َ  َمال: Het vijfde doel is om het leven na dood
te beschrijven.

ِ
6. ک نَ ْعبُ ُد
َ ا َّی: Het zesde doel is om onderwerpen m.b.t.
aanbidding, zelfhervorming, genezing van spirituele
ziektes, hervorming van de morele toestand en om de
eenheid in de aanbidding van God te beschrijven.
ِ َ اِ َّی: Het zevende doel is om dit feit te
7. ی
ُْ ک نَ ْستَع
benadrukken dat God de werkelijke Helper is en Hij de
enige is die ons in staat stelt om iedere actie te
ondernemen. En dat dat ieder zich alleen tot Hem moet
wenden voor hulp.
ِ اِ ْه ِد َّن: Het achtste doel is om de details te
8. ستَ ِق ْی َم
َ الص َرا
ْ ط الْ ُم
beschrijven van “het rechte pad” en te benadrukken dat
men hiervoor moet streven met gebeden en
nederigheid.

ِ : Het negende doel is om de
9. ت َعلَْی ِه ْم
َ ص َرا
َ ط الَ ِذیْ َن اَنْ َع ْم
toestand te beschrijven van hen die door God gezegend
zijn en om hun eigenschappen te beschrijven, zodat de
zoekers naar de waarheid hierdoor gemotiveerd raken.
ِ َ ب علَی ِهم وَل ال
10. ی
ُ ْغَْی َر الْ َمغ: Het tiende doel is om de
َْ ضآل
َ ْ ْ َ ِ ض ْو
toestand te beschrijven van hen op wie Gods toorn is
nedergedaald en zij die afdwaalden zijn van het rechte
pad.
[De Beloofde Messiasas]
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Tafsir (uitleg) van Surah Baqarah
Op de volgende bladzijden zult u enkele
notities vinden van de begin verzen van Surah
Baqarah die genomen zijn uit de verschillende
uitleggingen die gegeven zijn door de
Beloofde Messiasas en zijn Khulafa’.
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Hoofdonderwerp van Surah Baqarah
Surah Baqarah is de grootste Surah van de Heilige Qur’an en
is geopenbaard in Medina. In deze Surah staan de rechten
van God en de rechten van de mensen uitvoerig beschreven.
Wat mag en niet mag is duidelijk uiteengezet en
eigenschappen als geduld en opofferingen staan centraal in
deze Surah. [De Beloofde Messiasas]

Bestaat er een logische volgorde in de Heilige
Qur’an?
De Heilige Qur’an is geen geschiedenisboek, maar er bestaat
weldegelijk een spirituele volgorde in de Heilige Qur’an.
Surah Fatiha spreekt bijvoorbeeld over hidayat (begeleiding)
en Surah Baqarah vertelt welke eigenschappen nodig zijn om
van deze hidayat te kunnen profiteren. Surah Fatiha vertelde
over drie soorten groepen en Surah Baqarah vertelt uitvoerig
over deze drie groepen en over hun eigenschappen. Aldus er
bestaat weldegelijk een logische, intelligente en een wijze
volgorde in de Heilige Qur’an.

Huruf-e-Muqatta‘at (afkortingen)
Hieronder volgen enkele punten over huruf-e-muqatta‘at:
1. Ze verwijzen naar de eigenschappen van God. Iedere
letter vertegenwoordigt een eigenschap van God die
vervolgens beschreven is in de surah.
2. Het gebruik van deze afkortingen was zeer gebruikelijk
in Arabië. Vooral dichters maakten hier gebruik van.
Mensen maken ook gebruik van afkortingen.
3. Alle sura’s waarin deze afkortingen zijn gebruikt
beginnen met de vermelding van de openbaring van de
Qur’an. Vaak zien we ook woorden terug zoals: kitab
(boek), Qur’an of een ander woord.
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4. Sura’s die niet beginnen met afkortingen volgen de
afkortingen van de vorige surah.

Taalkundige analyse van de woorden kitab,
raib, hudan en muttaqin
ِ
ِ ِ
ِ ک الْ ِکتاب َل ری
ی
َْ ب ف ْیهَ ُه ًدی ل ْل ُمتَق
َ َْ ُ َ َ َذل

Dit is een volmaakt Boek, daaraan is geen twijfel, een
richtsnoer voor de godvrezenden. [2:3]
ِ
 کتَابKitab (boek):


Boek: alles wat geschreven is en hoofdstukken
bevat.
 Verplichting
 Instructie
 Gods besluit
 Brief
 Openbaring van God
[Aqrabul-Muwarid]

 َریْبRaib (twijfel):

 Achterdocht
 Aantijging
 Twijfel
 Gebrek/behoefte
[Aqrabul-Muwarid]
Hadrat Khalifatul-Masih Thanira: Raib vertegenwoordigt een
twijfel dat ontstaat door de vooringenomenheid en door
achterdocht en dit zorgt er uiteindelijk voor dat iemand de
waarheid niet accepteert.
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 ُه ًدیHudan (begeleiding):


Hidayat (begeleiding) die God via Zijn profeten
schenkt.
 De daden die men verricht als gevolg van het
krijgen van hidayat (begeleiding).
 De kennis en verstand die ontstaat na het hebben
gekregen voor hidayat (begeleiding).
 De wens om meer hidayat (begeleiding) te krijgen
wordt ook hidayat (begeleiding) genoemd.
 Een succesvol einde van het leven (Anjam Ba-Khair)
en het paradijs verkrijgen.
[Imam Raghib]

ِ
ی
َْ  اَلْ ُمتَقMuttaqin (godvrezenden):


Muttaqin is de meervoud van muttaqi. Het stemt af
van het werkwoord ittiqa’ (hij beschermde zichzelf).
[Aqrabul-Muwarid]
 Dit is een religieuze term hetgeen betekent zichzelf
weerhouden van zondes.
Hadrat Khalifatul-Masih Thanira: Aan Hadrat Abu Hurairara
werd gevraagd wat het woord taqwa (godvrezendheid)
inhoudt. Hij antwoordde: ‘Als iemand een pad bewandelt
met scherpe struiken dan probeert hij deze te ontwijken; en
dit is taqwa.’ Oftewel het ontwijken van alles dat resulteert in
Gods ontevredenheid.
Een Arabische couplet over taqwa:

ص ِغ ْی َرَها َو
َ ب
َ َخل الذنُ ْو

اک الت قی
َ ََکبِْی َرَها ذ

Verlaat zondes, het zij klein of groot. Dit is ware taqwa
(godvrezendheid).
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ِ شو
ِ
ک َْی َذ ُر َما یَ َری
ْ َ ض ال

اصنَ ْع َک َماش فَ ْو َق اَ ْر
ْ َو

Wees als een wandelaar die een pad van velen struiken bewandelt.
Hij ontwijkt alle struiken die hij op zijn weg tegenkomt.

ِ َ اِ َن ا ْلِب
صی
َ َال م َن ا ْل
َ

ًصغِ ْی َرة
َ َل ََْ َق َر َن

Minacht de kleine zondes niet, want voorzeker bergen ontstaan uit
kleinere stenen.

Tafsir (uitleg) van: ‘Dit is een volmaakt Boek,
daaraan is geen twijfel, een richtsnoer voor de
godvrezenden’
ِ
ِ ِ
ِ ک الْ ِکتاب َل ری
ی
َْ ب ف ْیهَ ُه ًدی ل ْل ُمتَق
َ َْ ُ َ َ ذَل
Dit is een volmaakt Boek, daaraan is geen twijfel, een
richtsnoer voor de godvrezenden. [2:3]

De Beloofde Messiasas:
Het doel van de Qur’an
Het ultieme doel van de openbaring van de Qur’an is Hudan
lil Muttaqin (het begeleiden van godvrezenden). Om hen te
begeleiden die zondes al vermijden en hen verder (met
diepere inkijk) de details te vertellen over zondes.
Bijvoorbeeld: De Bijbel zegt ‘hij die met een slechte intentie
naar een vrouw kijkt heeft een ontucht gepleegd.’ De Qur’an
daarentegen zegt om niet naar een vreemd vrouw te kijken
(of de intentie nu zuiver is of niet). Ook zegt de Qur’an om
niet te luisteren naar hun stem, of naar de verhalen over hun
schoonheid enz. Neem afstand van zulke zaken om
zodoende niet geneigd te raken tot het verrichten van
zondes.
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Hoe kan een muttaqi (een godvrezend persoon) zich
verder blijven ontwikkelen?
Zij die in God geloven en goeden daden verrichten hebben
een bijzondere standvastigheid nodig die alleen door God
geschonken kan worden. Zij horen zich zo sterk in het
geloof te ontwikkelen dat zij zelf standvastig blijven ten tijde
van beproevingen en nood. Zij horen te genieten in het
verrichten van zulke goeden daden. De Qur’an begeleidt een
persoon om zo’n sterk geloof en standvastigheid te
ontwikkelen.
Hadrat Khalifatul-Masih Awwalra:
- In Surah Fatiha was men opzoek naar het rechte pad,
het pad van hen die door God begunstigd waren. In dit
vers is vermeld dat men dit boek moet volgen als hij ook
tot hen wilt behoren en ook dezelfde zegeningen wilt
ervaren.
- Het woord kitab (iets dat geschreven is; een boek) is hier
gebruikt, omdat na de openbaring de Heilige Profeetsa
het meteen liet opschrijven.
- Het woord dhalika wordt in het algemeen gebruikt om
te verwijzen naar iets dat op een afstand ligt. Hier is dit
woord gebruikt uit respect en om de heiligheid en
volmaaktheid van de Heilige Qur’an te benadrukken.
- Dhalika is ook gebruikt om te verwijzen naar de
voorspelling die in de Bijbel is gedaan over de Heilige
Qur’an. [Deuteronomium 18:18]
- De tweede naam van mun‘am ‘alaihim (zij die door God
zijn begunstigd) is muttaqin (godvrezenden). De
Beloofde Messiasas zei altijd: ‘Hoe ver iemand ook gevorderd
is in zijn geloof of rang de Qur’an zal hem verder begeleiden en
ontwikkelen in status en rang.’
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Hadrat Khalifatul-Masih Thanira:
La Raib fihi (het bevat geen twijfel):
1. In de Qur’an wordt geen enkele waarheid verworpen.
2. De Qur’an geeft argumenten voor alles wat hij
onderwijst.
3. Het is ook een voorspelling dat dit boek altijd
beschermd zal blijven.
4. Alles wat hierin is vermeld zal geen negatieve gevolgen
hebben voor de mensheid.
5. Alle belangrijke informatie en kennis is hierin vermeld
m.b.t. het geloof, politiek, economie, samenleving enz.

Tafsir (uitleg) van: ‘Zij die geloven in het
onzienlijke’
ِ اَلَ ِذیْ َن یُ ْوِمنُ ْو َن ِبلْغَْی
صلوةَ َو ِمَا َرَزقْ ن ُه ْم یُ ْن ِف ُق ْو َن
َ ب َو یُِق ْی ُم ْو َن ال

Die in het onzienlijke geloven en het gebed houden en die
weldoen met het geen Wij hun hebben geschonken. [2:4]
Hadrat Khalifatul-Masih Awwalra:
- Ghaib (onzienlijke) betekent geloven in God, geloven in
het leven na dood, geloven in engelen, geloven in de
goddelijke oorsprong van de heilige boeken en geloven
in de waarachtigheid van alle profeten.
- Yu’minuna (zij geloven) betekent dat hun daden hun
geloof bevestigen.
- ‘Zij geloven in de toestand van ghaib’. Wanneer zij alleen
zijn blijven zij ook volgens hun geloof hanteren.
Hadrat Khalifatul-Masih Thanira:
- Iman (geloof) betekent geloven en gehoorzamen
[Aqrabul-Muwarid]. Sommige mensen beweren dat ze
geloven, maar ze geloven niet in hun hart (munafiq). En
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sommige geloven wel, maar ze zijn niet gehoorzaam
(kafir).
Dit vers betekent niet dat gelovigen alles klakkeloos
aanvaarden zonder enig onderzoek te hebben verricht.
Er zijn talloze verzen die benadrukken dat het geloof
gebaseerd moet zijn op argumenten, waarheden en
feiten. ‘Gelovigen volgen de leer niet klakkeloos’ [25:74]
De reden dat de Qur’an sommige concepten verwerpt
is omdat er geen enkel bewijs is voor het bestaan van
zulke concepten, bijvoorbeeld het concept van de ‘drieeenheid’.
Ghaib betekent niet geloven in iets dat niet bestaat. Dit
woord wordt gebruikt voor feiten en waarheden. Ze
worden ghaib genoemd omdat deze dingen niet met het
fysieke oog gezien kunnen worden. Dit vers betekent
geloven in alle waarheden en feiten die men niet kan
ontdekken via zijn vijf zintuigen. Het bewijs van deze
dingen kan wel achterhaald worden door andere
methodes.
Bijvoorbeeld
door
voorspellingen,
openbaringen en aanvaarding van gebeden enz.

Tafsir (uitleg) van: ‘Zij die het gebed houden’
ِ اَلَ ِذیْ َن یُ ْوِمنُ ْو َن ِبلْغَْی
صلوةَ َو ِمَا َرَزقْ ن ُه ْم یُ ْن ِف ُق ْو َن
َ ب َو یُِق ْی ُم ْو َن ال

Die in het onzienlijke geloven en het gebed houden en die
weldoen met hetgeen Wij hun hebben geschonken. [2:4]
De Beloofde Messiasas:
- In het begin is het moeilijk om het gebed te verrichten
ook ervaart men concentratieproblemen. Echter als
iemand de leer van de Heilige Qur’an blijft volgen zal
hij uiteindelijk liefde voor het gebed ontwikkelen. ‘Het
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gebed heeft ervoor gezorgd dat er duizenden heiligen zijn ontstaan
in het geloof.’
De Beloofde Messiasas heeft ook benadrukt dat men
met standvastigheid het gebed moet blijven verrichten.
De Beloofde Messiasas gaf het voorbeeld van een
persoon die alcohol blijft drinken tot dat hij het genot
van het drinken ervaart en dronken wordt.
De Beloofde Messiasas heeft ook velen malen dit punt
benadrukt dat men het gebed in zijn eigen taal moet
verrichten. ‘Zodoende kan ware ontroering en concentratie
ontstaan en kan men de ware geest van het gebed ervaren.’
De Beloofde Messiasas heeft daarbij ook verteld dat alle
voorgeschreven gebeden in het Arabisch gelezen
moeten worden. De reden hiervan is (1) uiting van
respect voor het woord van God en de Profeet. (2)
geschiedenis bewijst dat wanneer men afstand deed van
het oorspronkelijke taal van de religie dit geleid heeft tot
ondergang.

Hadrat Khalifatul-Masih Awwalra:
- De Arabische woorden van ‘Zij houden het gebed’
verwijzen naar de concentratiegebrek die een persoon
kan ervaren tijdens het gebed. Deze worden motiveren
zulke mensen om het gebed te blijven verrichten,
uiteindelijk zullen zij ook genot in het gebed ervaren.
- Salaat (gebed) is afgestamd van het woord Salla. Dit
betekent een stok recht zetten door het te verwarmen.
Dit beschrijft het doel van het gebed. Het gebed ‘ zet de
mens recht’, oftewel het weerhoudt hem van het
verrichten van ondeugden [29:46].
- ‘Het houden van gebed’ vertegenwoordigt een
belangrijke doel van godsdienst, namelijk het vervullen
van alle rechten van God (Haququllah).
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Enkele belangrijke punten m.b.t. het gebed
Het lichaam heeft effect op het hart, daarom worden
verschillende posities in het gebed aangenomen. Deze
posities worden aangenomen in het gebed voor uiting
van respect. Verschillende posities die in de wereld door
verschillende mensen worden aangenomen voor uiting
van respect zijn terug te vinden in het islamitische
gebed.
Het herhalen van verschillende woorden en
smeekgebeden is vanwege het feit dat de mensen
herhaaldelijk geadviseerd moet worden tot dat een
boodschap tot hem doordringt en effect heeft op zijn
hart.
Het doel is innerlijke ontroering, de uiterlijke posities
helpen ons daarbij. Dit feit wordt bevestigd wanneer
men ziek is dan zijn de posities zoals staan, zitten en
buigen niet verplicht. Maar wat wel verplicht blijft is
innerlijke concentratie en ontroering. Hiervoor zal men
beloond worden.
Als een gebed niet leidt tot zelfhervorming zal dit niet
leiden tot spirituele ontwikkeling.
Om de zegeningen van het gebed te kunnen ervaren is
het belangrijk dat men standvastig blijft in het verrichten
van zijn of haar gebeden.
[Hadrat Khalifatul-Masih Awwalra]
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Zes betekenissen van: ‘Zij houden het gebed’
[Hadrat Khalifatul-Masih Thanira]
Nr.

Volgens het lexicon

1

قَ َام َعلَی ْالَ ْم ُر: zich voor
altijd standvastig
houden aan iets.

2

قَ َام ْالَ ْم ُر: het op orde
brengen van iets.

3

اِقَ َامة: het staand houden
van iets.

4

ِصلوة
َ اَقَ َام لِل: het roepen tot
het gebed.

5

Gezamenlijk het gebed
verrichten

6

Met concentratie het
gebed verrichten

Volgens de Qur’an

Betekenis

ِ
Het gebed altijd
ص َالِتِِ ْم َدائِ ُم ْو َن
َ الَذیْ َن ُه ْم َعلَى
blijven
verrichten
(70:24)
en geen enkel
Zij die in hun gebed
gebed
missen.
volharden.
ِ الَ ِذین هم ِِف ص َالِتِِم َخ
Het gebed
اش ُع ْو َن
ْ َ ْ ْ ُ َْ
volgens
alle
(23:3)
voorschriften
Zij die ootmoedig zijn
verrichten.
in hun gebeden.
ِ
صلَ َواِتِِ ْم ُیَافُُِ ْو َن
َ  َوالَذیْ َن ُه ْم َعلَىBlijven proberen
het gebed zo
(23:10)
En zij die hun gebeden perfect mogelijk
te verrichten.
in acht nemen.
ِ َ ك ِبل
Anderen
اصطَِ ِْب َعلَ ْی َها
َ ََوأ ُْم ْر أَ ْهل
ْ ص َالة َو
aansporen
om
(20:133)
het
gebed
te
En spoor uw volk aan
verrichten.
tot gebed en wees
daarin volhardend.
َ ت َلُ ُم ال
َص َالة
َ ت فِ ْی ِه ْم فَأَقَ ْم
َ  َوإِ َذا ُك ْنHet gezamenlijk
verrichten van
(4:103)
het gebed.
En wanneer gij in hun
midden zijt en het
gebed voor hen leidt
ِِ الَ ِذین هم َعن
Het gebed met
اه ْو َن
ُ ص َالِت ْم َس
َ ْ ْ ُ َْ
alle concentratie
(107:6)
en aandacht
Zij die het gebed
verrichten.
achteloos opzeggen.
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Tafsir (uitleg) van: ‘Zij die weldoen met
hetgeen Wij hun hebben geschonken’
ِ اَلَ ِذیْ َن یُ ْوِمنُ ْو َن ِبلْغَْی
صلوةَ َو ِمَا َرَزقْ ن ُه ْم یُ ْن ِف ُق ْو َن
َ ب َو یُِق ْی ُم ْو َن ال

Die in het onzienlijke geloven en het gebed houden en die
weldoen met hetgeen Wij hun hebben geschonken. [2:4]
Hadrat Khalifatul-Masih Thanira:
- Rizq (geschenk):
(1) Iets dat voortdurend wordt gegeven.
(2) Dit woord wordt ook voor voedsel gebruikt.
(3) Iets geven waarmee de behoefte wordt vervuld van
de persoon aan wie het gegeven wordt. Aangezien
de menselijke behoefte altijd blijft bestaan en
telkens ook verschillend is betekent dit vers dat men
voortdurend volgens de behoefte van de tijd moet
blijven geven.
- Betekenis van dit vers: alles wat God ons heeft
geschonken (kennis, macht, geld, talent enz.) daaruit
blijven geven aan anderen, volgens de behoefte van de
tijd.
- Iemand die geld besteed in de weg van God, maar zijn
kennis niet ter werking stelt voor de dienst van de
mensheid voldoet niet aan de leer van dit vers.
- In dit vers staat niet vermeld aan wie gegeven moet
worden, daarom heeft niemand het recht om dit te
beperken. Hadith: uw ziel heeft recht op u, uw God heeft recht
op u, uw gast heeft recht op u, uw familie heeft recht op u; geef
ieder zijn toebehorende recht. [Tirmidhi]

50

Betekenis van: ‘Uit hetgeen Wij hun hebben
geschonken’
De woorden ‘Uit hetgeen Wij hun hebben geschonken’
bewijzen dat men een deel in de weg van God hoort te
besteden. De Qur’an bevestigt dit ook in een ander vers:
‘Houd u hand niet op uw zak, noch open haar al te wijd,
anders zult gij nederzitten in zelfverwijt en spijt’ [17:30]. In
vers is het woord ‘Mahsura’ gebruikt, dit betekent jezelf
ontnemen van verdere ontwikkeling. Aldus onderwijst de
Heilige Qur’an om in de weg van God hoort te besteden dat
niet als gevolg heeft dat hij ontnomen wordt van verdere
ontwikkeling.
Een vraag die hieruit kan ontstaan is of andere vormen van
rizq zoals kennis en talent ook slechts een beperkt deel
gebruikt moet worden voor de dienst van de mensheid?
De Qur’an onderwijst dat de bron van je rizq niet vernietigt
moet worden. Het optimale gebruik van kennis en talent zal
zorgen voor verdere ontplooiing en ontwikkeling. Echter het
gebruiken van vaardigheden waardoor men ziek raakt of dat
lijdt tot ondergang is verboden in dit vers.
Nog een vraag die hieruit zou kunnen ontstaan is of het
verkeerd is om al je bezittingen uit te geven in de weg van
God. Hadrat Abu Bakrra deed dit immers ook? Het antwoord
op deze vraag is ook hetzelfde dat de bron van je rizq niet
vernietigd mag worden. Als door het besteden van al je
bezittingen en geld in de weg van God niet resulteert in de
vernietiging van de bron van je rizq, zal dit niet in tegenstrijd
zijn met dit vers. De bron van Hadrat Abu Bakrra waarmee
hij geld verdiende was niet zijn geld, maar zijn intelligentie
en brein. Daarna had Hadrat Abu Bakrra wederom geld
verdiend.
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Per individu zal de betekenis van het vers variëren.
‘Uit hetgeen Wij hebben geschonken’ betekent ook dat
hetgeen dat wordt uitgegeven halal is. Gestolen geld
uitgeven in de weg van God is geen deugd.
Het woord ‘rizq’ is gebruikt om de lezer te motiveren
om niet te aarzelen in de weg van God. ‘Rizq’ is een
geschenk dat voortdurend wordt gegeven. God belooft
hiermee aan de lezer dat wie volgens God gebod zal
besteden in Zijn weg zal profiteren en zal geen verlies
lijden.
[Hadrat Khalifatul-Masih Thanira]

Tafsir (uitleg) van: ‘En die geloven in hetgeen
u is geopenbaard en in hetgeen vóór u is
geopenbaard, en een standvastig vertrouwen
hebben in dat wat komen zal’
ک َو ِب ْلٓ ِخ َرة ُه ْم یُ ْوقِنُ ْو َن
َ ِک َو َما اُنْ ِز َل ِم ْن قَ ْبل
َ َوالَ ِذیْ َن یُ ْوِمنُ ْو َن ِبَا اُنْ ِز َل اِلَْی

En die geloven in hetgeen u is geopenbaard en in hetgeen
vóór u is geopenbaard, en een standvastig vertrouwen
hebben in dat wat komen zal [2:5]
Hadrat Khalifatul-Masih Thanira:
- Voorheen zijn drie eigenschappen van Muttaqin
(godvrezenden) beschreven, in dit vers zijn wederom
drie eigenschappen van Muttaqin beschreven. Namelijk:
(1) geloven in wat aan de profeetsa is geopenbaard. (2)
geloven in de voorheen gaande heilige schriften. (3)
geloven in de openbaring dat komen zal.
- ‘geloven in hetgeen u is geopenbaard’. Geloven in de
Heilige Profeetsa en hetgeen hij onderwees is belangrijk,
slechts de Qur’an is niet voldoende. De Heilige Profeetsa
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-

-

-

-

is het praktische voorbeeld van de leer van de Heilige
Qur’an.
‘geloven in hetgeen voor u is geopenbaard’. Islam erkent
de goddelijke oorsprong van alle geschriften. Een
unieke bijzonderheid dat alleen de islam toebehoort is
om te geloven in alle profeten en geschriften.
In dit vers is eerst vermeld om te geloven in hetgeen wat
van aan de profeetsa is geopenbaard en daarna is in dit
vers vermeld om te geloven in hetgeen voor u is
geopenbaard. De reden van deze volgorde is om te
onderwijzen dat de leer van voorheen gaande heilige
geschriften ondergeschikt is aan de leer van de islam.
‘geloven in hetgeen komen zal’ kan ook verwijzen naar
de Dag des Oordeels, maar de context gaat over
openbaringen. Aldus moet (Akhirah) ‘hetgeen komen
zal’ hier openbaringen betekenen. Dit vers bewijst dat
de deur van openbaringen nog steeds open is.
Iman (geloof) wordt gebruikt voor iets dat al bestaat en
het woord Yaqin (vertrouwen) wordt gebruikt voor
hetgeen dat nog moet plaats vinden.

Tafsir (uitleg) van: ‘Zij zijn het die de leiding
van hun Heer volgen en deze zullen slagen’
ک ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُح ْو َن
َ ِک عَلَی ُه ًدی ِم ْن َربِِ ْم َو اُ ْولئ
َ ِاُ ْولئ

Zij zijn het, die de leiding van hun Heer volgen en deze
zullen slagen [2:6]
Het woord Mufleh betekent iemand die zijn doel heeft
bereikt. Het woord Mufleh omvat alle materialistische en
spirituele zegeningen en successen.
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Tafsir vuistregels om de Heilige
Qur’an beter te kunnen begrijpen
Op de volgende bladzijden zult u enkele
notities vinden van Tafsir vuistregels om de
Heilige Qur’an beter te kunnen begrijpen.
Deze notities zijn genomen uit de
verschillende uitleggingen van de Beloofde
Messiasas en zijn Khulafa’.
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Eigenschappen van God die aan het eind van
een vers zijn vermeld
In de Heilige Qur’an ziet men vaak een vers eindigen met de
vermelding van enkele eigenschappen van God. Het
vermelden van deze eigenschappen dient als een essentiële
gids om het vers beter te kunnen begrijpen. Bijvoorbeeld:

الَبِْی ُر
ْ ف
ُ ص َار َو ُه َو اللَ ِط ْی
ُ ار َو ُه َو یُ ْد ِر
َ ْک ْالَب
َ َْل تُ ْد ِرُکهُ ْالَب
ُص

Ogen kunnen Hem niet bereiken; maar Hij bereikt de ogen.
Want Hij is de Ontastbare, de Alwetende. [6:104]
In dit vers zijn de eigenschappen Ontastbare en Alwetende
vermeld. Deze eigenschappen geven toelichting waarom
God niet met de fysieke ogen gezien kan worden en welke
andere opties gebruikt kunnen worden om Zijn bestaat te
kunnen bewijzen. Hij is Ontastbaar daarom kan Hij niet
gezien worden met het fysieke oog. Hij is Alwetend en kan
door openbaringen en aanvaarding van gebeden Zijn
bestaan aan ons bewijzen.

Het gebruik van Tanwin
Het gebruik van tanwin (dubbele teken) heeft twee functies.
Het wordt gebruikt om het belang van iets te benadrukken
en het wordt gebruikt om iets als onbelangrijk te verklaren.

Het Arabische getal zeven
In het Arabische taal staat het getal zeven voor meervoud.
Ook andere cijfers in het Arabisch worden gebruikt om een
groot aantal aan te duiden.
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Het verleden tijd
In het Arabische taal kunnen werkwoorden ook in de
verleden tijd gebruikt worden terwijl men spreekt over de
toekomstige tijd. Dit wordt gedaan om een zekerheid van
een actie te garanderen. Het is zo zeker alsof het al plaats
heeft gevonden. Bijvoorbeeld om iemand te bedanken voor
zijn hulp wordt in het Arabisch ‘Jazakallah’ gezegd. Jazakallah
betekent letterlijk ‘Allah had u beloont’, terwijl de handeling
nog plaats moet vinden. Om de zekerheid van de actie te
benadrukken wordt de verleden tijd gebruikt alsof Allah hem
al heeft beloond.

Het gebruik van het werkwoord qa’la (hij zei)

Het werkwoord ( قالhij zei) wordt gebruikt om beeldspraak
aan te duiden. Hetgeen wat na dit werkwoord volgt is
figuurlijk bedoeld.

Het gebruik van het woord idha en idh (toen)

Het woord idha wordt gebruikt in de toekomstige zin en het
woord idh wordt gebruikt voor verleden tijd. Bijvoorbeeld
over de vrijdagsdienst (Jumma) zegt de Qur’an:

َوإِذَا َرأ َْوا ِِتَ َارةً أ َْو َلًْوا انْ َفض ْوا إِل َْی َها َوتَ َرُك ْو َك قَائِ ًما

Maar indien zij koopwaar of enig vermaak zien, gaan zij er
haastig heen en laten u staan. [62:12]
Hier is het woord idha gebruikt, dit vers verteld over de
toekomst dat men weinig aandacht zal geven aan de
vrijdagsdienst.
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Het gebruik van het woord ‘yaum’ (een dag)
Het Arabische woord yaum  یومbetekent niet alleen ‘een dag
van 24 uur’, maar het betekent ook een periode of een tijd.
Dit woord wordt gebruikt m.b.t. de schepping van het leven.
Uiteraard kan hier niet de betekenis van ‘een dag van 24 uur’
van toepassing zijn. In deze context zal de betekenis van
‘periode’ meer geschikt zijn.

Acties van God m.b.t. Zijn schepping
Acties van mensen worden vaak beschreven alsof God deze
acties zelf uitvoert. De reden hiervoor is dat God het
uiteindelijke resultaat van onze daden levert daarom worden
acties van mensen gerefereerd naar God, Hij laat het
resultaat zien van onze acties. Het is dus een misvatting om
hieruit te concluderen dat mensen geen vrije wil hebben en
dat alles voorbestemd is. Aldus zinnen zoals ‘Hij laat hen
dwalen’ betekent dat Hij het resultaat van hun acties toont,
en dat is dwaling.
Een punt dat ook hier vermeld moet worden is dat God
soms voor het geven van een straf het werkwoord van het
misdaad gebruikt. Dit wordt gedaan om aan te tonen welke
misdaad er is gepleegd en waarom iemand gestraft wordt.
Bijvoorbeeld:

ئ بِِ ْم
ُ اَللُ یَ ْستَ ْه ِز

Deze zin betekent niet dat God hun bespot, maar het
betekent ‘God zal hun straffen vanwege hun
bespotting’.[2:16]
Door dit punt niet te begrijpen worden zulke zinnen onjuist
vertaald en wordt vervolgens onjuist beweerd dat God
mensen bespot. De vertaling van een zin moet wel logisch
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zijn en niet in tegenstrijd zijn met de islamitische leer. God
is vrij van zulke acties.

Waarom zijn er historische incidenten vermeld
in de Heilige Qur’an
Het is belangrijk om te onthouden dat de Heilige Qur’an
geen geschiedenis boek is en het is ook geen boek over
natuurkunde of biologie. Het is een religieus geschrift.
Ongetwijfeld kan men in de Qur’an wettenschappelijke
feiten terug vinden, maar dat is niet het uiteindelijke doel van
de Heilige Qur’an.
Het verhalen van voorheen gaande incidenten en in het
bijzonder incidenten m.b.t. profeten zijn over het algemeen
vermeld als een voorspelling. Met deze incidenten wordt
onderwezen hoe gelovigen in dezelfde soort situaties horen
te handelen.

Zijn er scheldwoorden gebruikt in de Qur’an?
Er wordt ten onrechte door sommige arabisten beweerd dat
de Qur’an ‘scheldwoorden’ gebruikt en vooral m.b.t. nietgelovigen. Ten eerste moet men onthouden dat het zeer
gebruikelijk is in religieuze geschriften om beeldspraak te
gebruiken. Slechte spirituele innerlijke toestand van
geestelijke leiders wordt vaak in religieuze geschriften
beschreven als die van dieren. De Beloofde Messiasas heeft
gezegd dat waar de Qur’an strenge woorden gebruikt over
niet-gelovigen betreft dit de geestelijke leiders die het volk
ten onrechte misleiden in de naam van religie. De Heilige
Profeetsa heeft ook de toestand van moslim geestelijke leiders
in de tijd van de Beloofde Messiasas beschreven als dieren.
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Stijl van de Heilige Qur’an

In velen verzen wordt de Heilige Profeetsa geadresseerd,
maar de eigenlijke geadresseerden zijn de volgelingen van de
Heilige Profeetsa. In de Heilige Qur’an wordt de Heilige
Profeetsa onderwezen om zijn ouders met liefde en
sympathie te behandelen en hen te gehoorzamen. De Heilige
Profeetsa was een wees en zijn ouders waren in zijn jeugd al
overleden. Dit vers kan dus niet gericht zijn aan de Heilige
Profeetsa. De eigenlijke geadresseerde in dit vers zijn de
volgelingen van de Heilige Profeetsa.
Waarom is dit gedaan? Dit is gedaan om het belang van de
spirituele relatie van de Heilige Profeetsa te benadrukken
zoals deze ook is beschreven in Surah Nisa’ 4:70. Door het
volgen en gehoorzamen van de Heilige Profeetsa heeft de
Beloofde Messiasas het profeetschap gekregen. Iedere gebod
van de Qur’an hoort men op te volgen volgens het voorbeeld
van de Heilige Profeetsa.
In sommige verzen worden in plaats van de gelovigen de
niet-gelovigen bedoeld. In deze verzen spreekt God tot de
niet-gelovigen zonder het algemene gebruik van het woord
‘Zeg’ ()قُ ْل. De Heilige Profeetsa krijgt de instructie om deze
boodschap aan de niet-gelovigen te verkondigen. Aldus
verzen waarin staat ‘Wees niet tot de twijfelaars’ zijn bedoeld
voor de niet-gelovigen en niet voor de Heilige Profeetsa of
zijn volgelingen.
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Tafsir (uitleg) van verschillende
islamitische onderwerpen
Op de volgende bladzijden zult u enkele
notities vinden van verschillende islamitische
onderwerpen van de Qur’an. De notities zijn
genomen uit de verschillende uitleggingen die
gegeven zijn door de Beloofde Messiasas en
zijn Khulafa’.
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Dankbaarheid
ِ
ِ
ِ
ِ
ش ِدیْد
َ َاب ل
ْ ِ َوإ ْذ ََتَذَ َن َرب ُك ْم لَئ ْن َش َك ْرُُتْ ََلَ ِزیْ َدنَ ُك ْم َولَئ ْن َك َف ْرُُْت إ َن َع َذ
En toen uw Heer verklaarde: "Als u dankbaar bent, zal ik u
rneer geven, maar als u ondankbaar bent, is Mijn straf
inderdaad streng." [14:8]

-

-

-

-

Hadrat Masihul-Mau‘udas
Het is verplicht voor de moslim ummah om de
islamitische leer in praktijk te brengen als uiting van
dankbaarheid aan God. Zij is gezegend met de
volmaakte leer.
Dankbaarheid aan de regering: “Hij die de pijn en verdriet
van de regering niet als zijn eigen pijn en verdriet beschouwt, heeft
een zwart hart”. De Beloofde Messiasas had een speciale
gebedsdienst georganiseerd voor het Engelse leger. (er
waren meer dan 1000 aanwezigen tijdens de
gebedsdienst)
“Maar maak de gunst van uw Heer bekend” [93:12] Tahdith
(het bekend maken van een gunst): niet alleen in
woorden maar in daden. Bijvoorbeeld: iemand die
beschikt over een mooie jas en daar niet gebruik van
maakt is niet dankbaar en dit is in tegen strijd met tahdith
(bekend maken van de gunst) en dit is ook een zonde.
Voordelen van tahdith: (1) liefde voor God neemt toe.
(2) Het niveau van toewijding en gehoorzaamheid
neemt toe.
Advies voor rijken: dankbaarheid voor hun is goede
omgang met de medemens, met armen en
minderbedeelden. Zichzelf ontdoen van hoogmoed en
de armen niet ontnemen van hun rechten.
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-

-

Hadrat Khalifatul-Masih Awwalra
Door dankbaar te zijn worden zegeningen
vermenigvuldigd.
Moslims zijn niet meer dankbaar daarom zijn zij
ontnomen van goddelijke zegeningen.
“Verheerlijk God, want onze Boek begint met Al-hamdulillah
en onze preken beginnen met Al-hamdulillah en om Zijn
dankbaarheid te uiten horen we te smeken tot God dat Hij ons
in staat stelt om Zijn dankbaarheid te kunnen uiten.”
Advies aan een jonge man die zich niet kon
concentreren tijdens zijn gebed: “Wees dankbaar dat u het
gebed (gezamenlijk) hebt kunnen verrichten”
Hadrat Khalifatul-Masih Thanira
Ware dankbaarheid aan God is: het op de juiste wijze
gebruik maken, optimaal gebruik maken en volgens de
juiste gelegenheid gebruik maken van Zijn geschenk.
Dit vers beschrijft een belangrijke principe van succes.
Als wij iets op de juiste wijze gebruiken zal dit zorgen
voor succes. En deze regel geldt ook voor godsdienst.
Toen moslims op de juiste wijze gebruik maakten van
de Qur’an waren zij altijd dominant ten opzichte van alle
andere religies. Maar in de huidige tijd ziet men dat islam
een prooi is geworden van alle religies en van alle
soorten wetenschappen. Dit komt omdat moslims zelf
over de islam zeggen dat sommigen instructies van de
islam ongeldig zijn. Moslims geven de schuld van hun
persoonlijke zwaktes aan de Qur’an. Dit is
ondankbaarheid en dit is de oorzaak van hun spirituele
ondergang.
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Imam Raghibrh
3 vormen van shukr (dankbaarheid):
- Shukre-qalbi (dankbaarheid met het hart): Het erkennen
van een zegening.
- Shukre-lisani (dankbaarheid in woorden): dankbaarheid
uiten aan de schenker.
- Shukr bil-jawareh (dankbaarheid met acties): het terug
betalen van iets volgens het waarde van het geschenk.
- Wanneer het woord shukr (dankbaarheid) als
Eigenschap van God beschreven wordt: “God zal zijn
dienaar zegenen en zijn inspanning belonen”
Enkele smeekgebeden van de Heilige Profeetsa over
dankbaarheid:
2

ُِو
ِ َُع ُِم ُش ْكر َك وأُ ْكثِر ِذ ْكر َك وأَتَبِع ن
ك
َ َصیَ ت
َ َص ْی َحت
ْ ك َوأ
ْ اللَ ُه َم
ُ َ َ ُ َ َ ُ َ ْن أ
َ ُ َح َف
ْ ِ اج َعل

O Allah, stel mij instaat zodat ik mijn dankbaarheid aan U kan
uiten en U meer kan gedenken en Uw instructie kan opvolgen en Uw
testament blijf onthouden.
(Uw instructie en testament kan de Heilige Profeetsa of de
Qur’an betekenen)
3

ِ
ِ
ك
َ ِادت
َ َاللَ ُه َم أَعنَا عَلَى ُش ْك ِر َك َو ِذ ْك ِر َك َو ُح ْس ِن عب

O Allah, help ons om U dankbaar te zijn en om U te gedenken en
om U goed/mooi te kunnen aanbidden.

َ آم ْن تُ ْم َوَكا َن
َ َما یَ ْف َع ُل
اّلِلُ َشاكِ ًرا َعلِ ْی ًما
َ اّلِلُ بِ َع َذابِ ُك ْم إِ ْن َش َك ْرُُتْ َو

Waarom zou Allah u straffen als u dankbaar bent en gelooft? Allah
is Waarderend, Alwetend. [4:148]
2
3

Sunan Tirmadhi
Musnad Ahmad

63

Het doel van een moskee
ِ
ِ ِ ضع لِلنَا
ِ
ی
َْ س لَلَذي بِبَ َكةَ ُمبَ َارًكا َو ُه ًدى لل َْعالَ ِم
َ إِ َن أَ َو َل بَ ْیت ُو

Voorzeker, het eerste huis dat voor de mensheid bestemd werd, is dat te
Bekka (Mekka) vol van zegeningen en als richtsnoer voor alle werelden.
[3:97]
Hadrat Khalifatul-Masih Thanira
Een moskee is een huis van God. En het huis van God heeft
drie grote hoofddoelen volgens dit vers:
1. Het is gesticht voor de gehele mensheid.
2. Het is een gezegende plaats.
3. Het dient als een begeleiding voor de gehele
mensheid.
10 doelen van een moskee
1- Gesticht voor de gehele mensheid
Een moskee sticht gelijkheid tussen mensen. In een moskee
bestaat er geen verschil tussen arm en rijk of blank en zwart;
in een moskee is iedereen gelijk. Zelfs koningen van Bani
Umaiyyah durfden armen niet van hun plaats weg te halen in
de moskee.
2- Waarom een gezegend plaats?
1. Het is gesticht om God te gedenken. Het is niet
toegestaan om wereldse zaken te bespreken. Indien
dat wel wordt gedaan komt dat heel weinig voor.
Vanwege de aanbidding van God wordt de plaats
gezegend.
2. Een moskee is schoon. Het is de instructie van de
Heilige Profeetsa om de moskee schoon te houden.
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3- Bron van begeleiding
In een moskee wordt les gegeven over religie door middel
van preken, dars en tilawat. Tilawat is ook een vorm van
preken. Tijdens het gebed dient de recitatie van de Qur’an
ook als een preek.
Andere doelen:

ِ ِ
ِ
ِ ت َمثَابَةً لِلن
صلًّى َو َع ِه ْد َّن
َ َوإِ ْذ َج َعلْنَا الْبَ ْی
َ َاس َوأ َْمنًا َو َاَّت ُذ ْوا م ْن َم َق ِام إِبْ َراه ْی َم ُم
ِ ِ ِ ِ ِ
ِِ
ِِ ِ ِ اعیل أَ ْن طَ ِهرا ب ی
ی َوالرَك ِع الس ُج ْو ِد
َْ ی َوال َْعاكف
َْ ت للطَائف
َ ْ َإ ََل إبْ َراه ْی َم َوإ ْْس
َ َْ َ

En toen Wij het Huis tot een plaats van verzameling voor de mensheid
en een toevluchtsoord maakten, zeggende: "Neemt de plaats van
Abraham als een plaats voor gebed". En Wij geboden Abraham en
Ismaël, zeggende: "Reinigt Mijn Huis voor degenen, die de ommegang
verrichten en voor degenen, die er toegewijd in verblijven en voor degenen,
die zich neder buigen en zich ter aarde werpen. [2:126]
4- Het is een verzamelplaats, een plaats waar mensen
bijeen komen en zich verdiepen hoe de mensheid zich
verder kan ontwikkelen in alle facetten van het leven.
5- Het weerhoudt mensen van het verrichten van zondes
en ondeugden.
6- Het doel van een moskee is het stichten van vrede.
7- Een moskee benadrukt het belang van leiderschap.
8- Het kan ook gebruikt worden als verblijfplaats voor
reizigers. (Ta’ifin=rezigers)
9- Voor de dienst van omwonende. (‘Akifin=omwonende)
10- Rukka‘is-sajud= mensen die van hun werk komen en
mensen die zich hebben toegewijd voor het geloof.
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Afvalligheid

[Punten van Hadrat Maulwi Sher ‘Ali Sahibra]
-

Wat geloven aanhangers van dit concept?
Afvalligen moeten meteen vermoord worden.
Er is geen berouwaanvaarding voor afvalligen.
Zij krijgen drie dagen de tijd om zich terug te bekeren,
tijdens deze periode moeten zij gedwongen worden om
zich terug te bekeren. (Fiqah Hanbali)
Afvalligen mogen gestraft worden zonder toestemming
van de regering.
De Qur’an zwijgt over dit onderwerp.

Qur’an presenteert islam als een wetenschappelijke en
een wijze religie
- Eerste openbaring (5 verzen) onderwijst: ‘verkondig het
geloof door de pen’ = met argumenten en bewijzen.
- God zweert in naam van de pen en inkt en niet in naam
van het zwaard of dwang.
- Islam geeft argumenten en vertelt waarom een instructie
opgevolgd moet worden.
- Islam onderwijst om niet alles blind te volgen. Islam
spoort aan om onderzoek te verrichten:

ِ ِ ِ ات و ْاَلَر
ِ َ إِ َن ِِف َخل ِْق ال
ِ َُول ْاَلَلْب
ِ َها ِر ََل َّیت َِل
اب
َ ض َوا ْخت َالف اللَْی ِل َوالن
ْ َ س َم َاو
ْ
ِ
ِ
ِِ
َ () الَذیْ َن یَ ْذ ُك ُرْو َن
ِف َخل ِْق
ْ ِ اّلِلَ قیَ ًاما َوقُ ُع ْو ًدا َو َعلَى ُجنُ ْوب ْم َویَتَ َف َك ُرْو َن
ِ سماو
ِ ات َو ْاَل َْر
ض
َ َ َ ال

Er zijn voorzeker in de schepping der hemelen en der aarde en in de
wisseling van dag en nacht tekenen voor mensen van begrip. Zij die
staande, zittende en op hun zijden liggende Allah gedenken, en
nadenken over de schepping der hemelen en der aarde. [3:191-192]

66

أَفَ َال یَتَ َدبَ ُرْو َن الْ ُق ْرآ َن أ َْم َعلَى قُلُ ْوب أَقْ َفا ُلَا

Willen zij dan niet over de Qur’an nadenken, of zijn er sloten op hun
hart? [47:25]

ِ ف ْاَلّی
ت ل ََعلَ ُه ْم یَ ْف َق ُه ْو َن
َ اُنُُْْر َك ْی
َ ُف ن
َ ُ ص ِر

Zie, hoe Wij de tekenen uiteenzetten opdat zij mogen begrijpen. [6:66]
De Qur’an roept op om het verstand te gebruiken. De
Qur’an zegt dat zij die niet de waarheid aanvaarden dit doen
omdat zij zich niet verdiepen in de argumenten van de
waarachtigheid van de islam. Islam nodigt anderen uit om
argumenten te presenteren:

ِ ِ قُل هاتُوا ب رهانَ ُكم إِ ْن ُك ْن تم
ی
َْ صادق
َ ُْ
ْ َ ُْ ْ َ ْ

Zeg: "Toont uw bewijs, als gij waarachtig zijt".

َِ وی عب ُدو َن ِمن دو ِن
ِِ
س َلُ ْم بِ ِه ِعلْم
ْ ُ ْ ْ ُْ َ َ
َ اّلِل َما ََلْ یُنَ ِز ْل به ُس ْلطَ ًاّن َوَما ل َْی

En zij aanbidden naast Allah, waartoe Hij geen machtiging heeft
nedergezonden, en waaromtrent zij geen kennis bezitten. [22:72]
Hoe hoort een moslim de islam te verkondigen?

ِ َِاد ْلم ِبل
ِ ِ ك ِب ْلِ ْكم ِة والْمو ِعَُ ِة ا ْل
س ُن
َ ِع إِ ََل َسبِْی ِل َرب
ُ اُ ْد
ْ ت ه َي أ
َْ َ َ
َ َح
ََ
ْ ْ ُ سنَة َو َج

Roep tot de weg van uw Heer met wijsheid en goede raad en redetwist
met hen op een gepaste wijze. [16:126]

ِ َِاب إَِل ِبل
ِ ادلُوا أ َْهل ال
ِ َوَل ُِت
ِ َْكت
س ُن
ْ ت ه َي أ
َ
َ َح
َ
ْ

En twist met de mensen van het Boek slechts op de goede wijze. [29:47]

َوقُ ْل َلُ ْم ِ ِْف أَنْ ُف ِس ِه ْم قَ ْوًل بَلِ ْی غًا

Spreek tot hen een doeltreffend woord ten bate van henzelf. [4:64]
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Alleen God kan mensen (hidayat) geloofsovertuiging
schenken

ِ
َ فَ َم ْن یُ ِرِد
ص ْد َرهُ لِ ْ ِِإ ْس َالِم
َ ْ اّلِلُ أَ ْن یَ ْهدیَهُ یَ ْش َر

Wie Allah ook wenst te leiden, Hij verruimt zijn hart voor de islam.
[6:126]

ِ
ِ ت ول
َ َك َن
شاءُ َو ُه َو أَ ْعلَ ُم ِبل ُْم ْهتَ ِدیْ َن
َ َاّلِلَ یَ ْه ِد ْي َم ْن ی
َ َإِن
ْ ك َل تَ ْهد ْي َم ْن أ
َ َ َحبَ ْب

Waarlijk, gij zult hen die gij wilt niet kunnen leiden, maar Allah leidt
wie Hij wil; en Hij kent hen het beste die geleid willen worden. [28:57]
Onze taak is de boodschap duidelijk te verkondigen

ِ َ َطی عوا
ِ
اح َذ ُرْوا فَِإ ْن تَ َولَْی تُ ْم فَا ْعلَ ُم ْوا أَََّنَا َعلَى َر ُسولِنَا
ْ اّلِلَ َوأَط ْی ُعوا ال َر ُس ْو َل َو
ُ ْ َوأ
ی
ُْ ِالْبَ َالغُ ال ُْمب

En gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de boodschapper en weest op
uw hoede. Maar indien gij u afwendt, weet dan, dat op Onze
boodschapper slechts het duidelijk verkondigen rust. [5:93]

ِ
ِِ
ِ
َسلَ ُم ْوا فَ َق ِد ْاهتَ َد ْوا َوإِ ْن تَ َولَ ْوا
َ ِاب َو ْاَلُمی
ْ َسلَ ْمتُ ْم فَِإ ْن أ
ْ ی أَأ
َ ََوقُ ْل للَذیْ َن أُوتُوا الْكت
ُك الْبَ َالغ
َ فَِإ ََّنَا َعلَْی

En zeg wanneer zij met u redetwisten: "Ik, en degenen die mij volgen
hebben zich aan Allah onderworpen." En zeg tot degenen aan wie het
Boek is gegeven en tot de onwetenden: "Hebt gij u onderworpen?" Als
zij zich onderwerpen, dan zijn zij op de rechte weg, maar indien zij zich
afwenden, dan is uw plicht slechts de duidelijke verkondiging ervan.
[3:21]
- Zowel in Mekka als in Medina zijn zulke verzen
geopenbaard.
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Wij zullen geen verantwoording afleggen voor het
ongeloof van anderen

ِ
ض َل إِذَا ْاهتَ َدیْتُ ْم
ُ َس ُك ْم َل ی
َ ضرُك ْم َم ْن
َ َّی أَی َها الَذیْ َن
َ آمنُوا عَلَْی ُك ْم أَنْ ُف

O, gij die gelooft, past op uzelf. Hij die dwaalt kan u niet schaden
wanneer gij juist geleid zijt. [5:106]

ِ ض َل فَِإ ََّنَا ی
ضل َعلَْی َها َوَل تَ ِزُر َوا ِزَرة ِوْزَر
َ َم ِن ْاهتَ َدى فَِإ ََّنَا یَ ْهتَ ِد ْي لِنَ ْف ِس ِه َوَم ْن
َ
أُ ْخ َرى

Degene die de rechte weg volgt, volgt deze slechts voor zijn eigen heil en
hij die dwaalt, dwaalt alleen tegen zichzelf. En geen lastdrager zal de
last dragen van een ander. [17:16]

Vermijd hen die niet willen geloven
Islam onderwijst om aandacht te geven aan hen die
geïnteresseerd zijn. De boodschap moet velen bereiken,
daarom hoort men zijn tijd niet te verspillen in onzinnige
discussies:

ض َع ْن َم ْن تَ َو ََل َع ْن ِذ ْك ِرَّن َوََلْ یُ ِر ْد إَِل ا ْلَیَاةَ الدنْ یَا
ْ فَأَ ْع ِر

Wend u daarom van hem af die zich van de gedachtenis aan Ons
afwendt, en die niets wenst dan het leven dezer wereld. [53:30]

ِ
ِ
ِِ
ی
َ ْفَ تَ َو َل َع ْن ُه ْم فَ َما أَن
َْ ت ِبَلُ ْوم () َوذَك ْر فَِإ َن الذ ْك َرى تَ ْن َف ُع ال ُْم ْْمن

Wend u daarom van hen af en u zal niets worden verweten. Maar ga
door met het vermanen want de vermaning helpt degenen die willen
geloven. [5:56-55]

ِ
َ اء
اك َعلَْی ِه ْم َح ِف ْیًُا
َ َاّلِلُ َما أَ ْش َرُك ْوا َوَما َج َعلْن
ْ َوأَ ْع ِر
َْ ض َع ِن ال ُْم ْش ِرك
َ ی () َول َْو َش
ت َعلَْی ِه ْم بَِوكِْیل
َ َْوَما أَن
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Volg, hetgeen u van uw Heer is geopenbaard: er is geen God naast
Hem; en wend u van de afgodendienaren af. En als Allah had gewild,
zouden zij geen goden hebben opgericht. Wij hebben u (de Profeet) geen
bewaker over hen gemaakt, noch zijt gij voogd over hen. [6:107-108]
De Heilige Profeetsa is geen waker “ agent”
Moslims horen de sunnah van de Heilige Profeetsa op te
volgen in al hun zaken, dus ook in het verkondigen van de
boodschap van de islam. De Qur’an onderwijst het volgende
aan de Heilige Profeetsa:

ِ َ ْفَ َذكِر إِ ََّنَا أَن
ص ْی ِطر
َ َس
َ ُت َعلَْی ِه ْم ِب
ْ
ْ ت ُم َذكر () ل

Vermaant hen daarom want gij zijt slechts een vermaner; Gij zijt geen
waker over hen. [88:22-23]

ِ ت َعلَی ِهم ِِببَار فَ َذكِر ِبلْ ُقر
اف َو ِع ْی ِد
ُ َََ آن َم ْن
َ ْ ْ َ ََْْن ُن أَ ْعلَ ُم ِبَا یَ ُق ْول ُْو َن َوَما أَن
ْ ْ

Wij weten het beste wat zij zeggen en gij zijt er niet om hen te dwingen.
Vermaan dus met de Qur’an hem die Mijn bedreiging vreest. [50:46]
Islam onderwijst vrijheid van geloof

إِ َن َه ِذهِ تَذْكِ َرة فَ َم ْن َشاءَ َاَّتَ َذ إِ ََل َربِ ِه َسبِْی ًال

Dit is zeker een vermaning. Dus moge hij die wil, de weg tot zijn Heer
inslaan. [73:20]

َُك َال إِنَهُ تَذْكِ َرة () فَ َم ْن َشاءَ ذَ َك َره

Neen, waarlijk, dit is een vermaning. Die wil, trekke er lering uit.
[74:55-56]

َوقُ ِل ا ْلَق ِم ْن َربِ ُك ْم فَ َم ْن َشاءَ فَ لْیُ ِْْم ْن َوَم ْن َشاءَ فَ لْیَ ْك ُف ْر

Zeg: "Het is de waarheid van uw Heer: laat daarom geloven die geloven
wil en niet geloven, die niet wil." [18:30]
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ِ
ِ
َ قُ ِل
ن () فَا ْعبُ ُد ْوا َما ِش ْئ تُ ْم ِم ْن ُد ْونِِه
ً اّلِلَ أَ ْعبُ ُد ُُمْل
ْ ِْصا لَهُ دی

Zeg: "Allah is het Die ik aanbid, oprecht zijnde in gehoorzaamheid
tot Hem." Zeg: "Aanbidt wie gij wilt buiten Hem. [39:15-16]
Er is geen dwang in godsdienst
ِْْ ت تُ ْك ِره النَاس ح ََّت ی ُكونُوا م
ِ
َِ ض ُكل ُهم
)( ی
ن
م
َ اء َرب
َْ ُ ْ ْ َ َ َ ُ َ َْج ْی ًعا أَفَأَن
ْ ِ ك ََل َم َن َم ْن ِِف ْاَل َْر
َ َول َْو َش
َِ وما َكا َن لِن ْفس أَ ْن تُ ِْْمن إَِل ِبِِ ْذ ِن
ِ اّلِل َوََْي َع ُل
س َعلَى الَ ِذیْ َن َل یَ ْع ِقلُ ْو َن
َ
ََ
َ
َ الر ْج
En indien uw Heer had gewild, zouden allen die op aarde zijn, zeker
tezamen hebben geloofd. Wilt gij de mensen dan dwingen, gelovigen te
worden? Doch geen ziel kan geloven zonder verlof van Allah. En Hij
werpt onreinheid over degenen die hun verstand niet gebruiken.
[10:100-101]
Op basis van geloof vervolgen of geweld gebruiken is
een eigenschap van de tegenstanders van profeten
De studie van de Qur’an laat zien dat iemand achtervolgen
vanwege zijn geloof is het gedrag van de vijanden van
profeten.

ِ
ِ
ك
َ َق
َ آمنُ ْوا َم َع
َ استَ ْكبَ ُرْوا ِم ْن قَ ْوِم ِه لَنُ ْخ ِر َجن
ْ ال ال َْم ََلُ الَذیْ َن
َ ب َوالَذیْ َن
ُ َك َّی ُش َع ْی
ِ
ِ
ِ
ی
َ َِف ِملَتِنَا ق
َْ ال أ ََول َْو ُكنَا َكا ِره
ْ ِ م ْن قَ ْریَتنَا أ َْو لَتَ عُ ْو ُد َن

De leidende mannen van zijn volk die aanmatigend waren,
antwoordden: "Wij zullen u, o Shoaib, en de gelovigen met u zeker uit
onze stad verdrijven tenzij gij tot onze godsdienst terugkeert." Hij zeide:
"Zelfs al zijn wij er afkerig van?" [7:89]
Het creëert munafiqin (hypocrieten)
Door dwang uit te oefenen zal het ware geloof nooit plaats
nemen in de harten van mensen.
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Verzen van afvalligheid
In ieder vers wordt een goddelijke straf genoemd, maar
nergens staat een wereldse straf vermeld. Het niet vermelden
van een wereldse straf bewijst dat er geen straf is voor
afvalligheid. Voorbeelden:

ِ
َ اد ْوا ُك ْف ًرا ََلْ یَ ُك ِن
اّلِلُ لِیَ غْ ِف َر
ُ آمنُ ْوا ُثَُ َك َف ُرْوا ُثَُ ا ْز َد
َ َُآمنُ ْوا ُثَُ َك َف ُرْوا ُث
َ إِ َن الَذیْ َن
َلُ ْم َوَل لِیَ ْه ِدیَ ُه ْم َسبِْی ًال

Voorzeker, degenen die geloven, daarna verwerpen, dan wederom
geloven dan wederom verwerpen en daarna in ongeloof toenemen, hen zal
Allah niet vergeven, noch zal Hij hen op de rechte weg leiden. [4:138]
- “geloven, verwerpen, geloven en verwerpen” deze woorden
vereisen dat er een lange periode tussen het geloof en
ongeloof zit. Dit toont ook als bewijs dat er geen
doodstraf is voor afvalligheid.
- “Zij zullen in het ongeloof toenemen”; deze woorden
presenteren het ergste vorm van afvalligheid. Als er straf
voor afvalligheid was dan had dit in dit vers moeten
worden vermeld.
Weerlegging van vers 1

ت أَ ْع َما ُلُ ْم ِِف الدنْ یَا
ْ َك َحبِط
ْ َوَم ْن یَ ْرتَ ِد ْد ِم ْن ُك ْم َع ْن ِدیْنِ ِه فَ یَ ُم
َ ِت َو ُه َو َكافِر فَأ ُْولَئ
ِو ْاَل ِخرة
َ َ

Maar wie onder u zich van zijn geloof afkeert en sterft als een ongelovige
- diens werken zullen tevergeefs zijn in deze wereld en in de toekomende.
[2:218]

- In dit vers wordt ook geen straf genoemd. In plaats van
het woord yamut (hij sterft een natuurlijke dood) had er
yuqtal (vermoord) moeten staan. Mata en qatala zijn elders
ook in de Qur’an ook apart geschreven in hetzelfde vers.
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- In velen anderen verzen staat ook m.b.t. anderen daden
dat hun daden nutteloos zijn. Zouden al deze mensen
vermoord moeten worden? “Zij die achteloos het gebed
verrichten, zij die hun stem verheffen in de aanwezigheid van de
profeet’’ hun daden worden ook nutteloos verklaard,
moeten zij ook gedood worden?
- God wil juist dat ongelovigen de gemeenschap van
gelovigen verlaten zodat de gemeenschap zuiver blijft.
“Opdat Wij hem, die de gezant van Allah volgt, onderscheiden van
degene die hem de rug toekeert.’’ [2:144]
- Als iemand de gemeenschap van een ware profeet verlaat
belooft God dat Hij meer mensen zal schenken: O, gij die
gelooft, wie onder u zich van zijn godsdienst afkeert, laat hem weten,
dat Allah weldra een ander volk zal voortbrengen dat Hij zal
liefhebben en die Hem zullen liefhebben. [5:55]
- Ahle-Kitab willen u van uw geloof verwijderen: َح ََّت یَ ُرد ْوُك ْم
 َع ْن ِدیْنِ ُك ْم. ‘’En zij zullen niet ophouden, u te bevechten, totdat zij u
van uw geloof hebben afgebracht’’. De gedachte van de ‘mensen
van het boek’ bewijst dat er geen doodstraf was voor
afvalligheid, anders hadden zij nooit geprobeerd om
moslims terug te bekeren.
Weerlegging van vers 2

ِ َال موسى لَِقوِم ِه ّی قَوِم إِنَ ُكم ظَلَمتم أَنْ ُفس ُكم ِبَِّت
اذ ُك ُم الْعِ ْج َل فَ تُ ْوبُ ْوا
ْ َ ْ َ ْ ُ َ ََوإِ ْذ ق
ْ َ ُْْ ْ
ِ ِ
س ُك ْم ذلِ ُك ْم َخ ْی ر لَ ُك ْم ِع ْن َد َب ِرئِ ُك ْم
َ إ ََل َب ِرئ ُك ْم فَاقْتُ لُ ْوا أَنْ ُف

En toen Mozes tot zijn volk zeide: "O mijn volk, gij hebt uzelf onrecht
aangedaan door het kalf te aanvaarden: derhalve keert terug tot Uw
Schepper en doodt uw eigen ik, dat is het beste voor u in het oog van uw
Schepper". [2:55]
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Uitleg van ‘dood uw eigen ik’:
- Imam Raghib: ( قیل عنی بقتل النفس اماطۃ الشہواتhet
doden van het ziel betekent het onderdrukken van
hartstochten)
- ‘Het doden van het eigen ik”: het teniet doen van
zelfzuchtige hartstochten.
- Maak berouw compleet door de dood. (Jodendom)
- Het verschil in de leerstellingen van berouw tussen het
jodendom en islam wordt hierin beschreven. Islam vereist
geen zelfmoording voor berouwaanvaarding.
Bewijzen van de geldigheid van het vers: ‘Er is geen
dwang in het geloof’
- Toen Banu Nadir verbannen werd wilden de Ansaar hun
kinderen met geweld terug tot de islam bekeren, maar
toen werd dit vers geopenbaard. (Durre-Manthur)
- Hadrat ‘Umarra vroeg zijn dienaar om moslim te worden.
‘Umarra wou zijn hulp in een belangrijke zaak. Hij wou
echter dat een moslim hem zou helpen in deze specifieke
zaak. De dienaar weigerde waarop ‘Umarra zei: ‘Er is geen
dwang in godsdienst’. (Durre-Manthur)
- Hadrat ‘Umarra vroeg een (christen) vrouw om moslim te
worden. Zij weigerde waarop ‘Umarra zei: ‘God wees getuige’
en zei daarna ‘Er is geen dwang in godsdienst’. (DurreManthur)
- Vuistregel Imam Shafi en Imam Malik: ‘Qur’an heeft
voorrang op zelfs mutawatir hadith.’
Bewijzen vanuit Ahadith
Bewijs nr. 1: Zieke Arabier
Een Arabier werd ziek in Medina, hij vroeg de Heilige
Profeetsa om zijn bait terug te nemen. De Heilige Profeetsa
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bleef stil. Als gevolg hiervan verliet hij Medina. De Heilige
Profeetsa zei: ‘Medina zuivert zich van zand.’
Hij had zich openlijk en herhaaldelijk geuit dat hij niet
moslim wou worden. Maar de profeet bleef stil. De Heilige
Profeetsa was blij toen hij verliet. [Bukhari]
Bewijs nr. 2: Vredesovereenkomst
“Als iemand afvallig wordt hoeft hij niet terug te keren naar Medina
en kan hij in Mekka blijven.” Dit was een van de regels van de
vredesovereenkomst waarmee de Heilige Profeetsa akkoord
ging. Het aanvaarden van deze eis is een bewijs dat er geen
straf is voor afvalligheid. De Heilige Profeetsa zou nooit in
tegenstrijd met de Sharia handelen.
Bewijs nr. 3: Gesprek Heracles en Abu Sufyan
Abu Sufyan heeft tijdens zijn gesprek met Heracles niet
verteld dat moslims doodstraf hanteren voor afvalligheid.
Het was een ideaal moment voor hem om dit te vertellen.
Hij vertelde zelf dat hij tijdens het gesprek zijn best deed om
een negatieve indruk van de moslims te doen ontstaan.
Heracles vroeg ook nadrukkelijk over afvalligen.
Bewijs nr. 4: ‘Abdullah bin Abi Sarah
Voor ‘Abullah bin Abi Sarah (afvallige) was de doodvonnis
uitgesproken. Tijdens de overwinning van Mekka gaf Hadrat
‘Uthmansa hem onderdak en bescherming. Hadrat ‘Uthmanra
vroeg vergiffenis voor hem. Uiteindelijk werd hij
vrijgesproken. Als doodstraf voor afvalligheid bestond had
hij nooit vrijgesproken kunnen worden. De Heilige Profeetsa
was zeer strict in het handhaven van de Sharia. Het feit is
namelijk dat ‘Abdullah bin Abi Sarah een politiek crimineel
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was, daarom kreeg hij de doodvonnis te horen niet omdat hij
afvallig werd.
Doodstraf was voor de volgende mensen aangekondigd en
is slecht op vier mensen werkelijk ook uitgevoerd:
1. Ibn Khatal: nadat hij moslim werd heeft hij een
(moslim) persoon gedood en is gevlucht. Hij zou
mensen tegen de moslims opzetten en haat zaaien.
2. Twee Slavinnen van Khatal, zij waren medeplichtig.
3. ‘Ikramah bin Abi Jahl: hij vocht tegen de moslims. Ook
tijdens fatah makkah vocht hij. Hij vluchtte, maar werd
vergeven nadat zijn vrouw om vergiffenis vroeg voor
hem. ‘Ikramah werd diep geïmponeerd door de
barmhartigheid van de Heilige Profeetsa en werd meteen
moslim.
4. Huwairith bin Nuqaidh: hij was de moordenaar van de
dochter van de profeet. (Habar-bin-al-aswad)
5. Maqees bin Subabah: hij heeft een Ansari gedood en
vluchtte.
6. Habbar bin al-Aswad: Hij werd vergeven, hij was de
moordenaar van de zwangere dochter van de profeet
vzmh.
7. Ka‘b bin Zubair: hij zou haat zaaien tegen de moslims,
maar werd uiteindelijk vergeven.
8. Hind bin utbah vrouw van Sufyaan: zij was schuldig
voor de dood van Hamzah (oom van de profeet), maar
werd vergeven.
9. Wahshi bin Harb: hij was de moordenaar van de oom
van de profeetsa, maar werd vergeven.
Iedereen die om vergiffenis vroeg werd vergeven, maar zij
die geen afstand namen van hun misdaden kregen de
doodstraf. Deze straf werd nooit gegeven vanwege
afvalligheid.
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Status van vrouwen in de islam
In antwoord op Wilders zegt dr. Jan Ali (islamdeskundige bij
de Universiteit van Western Sydney):
“I think he fails to acknowledge in his rhetoric that islam gave woman
right, equal rights [that] abolished some evil practices in pre-islamic
Arabian culture such as infanticide. Islam established very sophisticated
social justice system, bureaucracy and contributed to civilization in
variety of ways. These contributions cannot be ignored.” [19-02-2013
World News Australia]
"Ik denk dat hij in zijn retoriek er niet in slaagt te erkennen
dat islam vrouwen rechten gaf, gelijke rechten [die] sommige
kwade praktijken in de pre-islamitische Arabische cultuur,
zoals kindermoord heeft afgeschaft. Islam heeft een zeer
geavanceerd sociale rechtvaardigheid systeem opgericht, en
heeft bijgedragen aan de beschaving op verschillende
manieren. Deze bijdragen kunnen niet worden genegeerd."
Hieronder worden enkele verzen vanuit de Heilige Qur’an
aangehaald om de status van vrouwen volgens de islam
uiteen te zetten:
Goede omgang met vrouwen

ِ
ِ ِ
ِ
َ سى أَ ْن تَ ْك َرُه ْوا َش ْی ئًا َوََْي َع َل
اّلِلُ فِ ْی ِه
َ َو َعاش ُرْو ُه َن بل َْم ْع ُروف فَإ ْن َك ِرْهتُ ُم ْو ُه َن فَ َع
َخ ْی ًرا َكثِْی ًرا

En blijft met haar vriendelijk omgaan en als gij afkeer van
haar hebt, kan het zijn, dat gij afkeer hebt van iets, waarin
Allah veel goeds kan hebben gelegd. [4:20]
Gelijke status van vrouwen

ِ وَل َن ِمثْل الَ ِذي علَی ِه َن ِبلْمعر
وف
َْ ْ ُ َُ
ُْ َ

En vóór haar geldt hetzelfde als tegen haar [2:229]
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Gelijke spirituele status van vrouwen

ِ ومن َع ِمل ص
ك یَ ْد ُخلُ ْو َن ا ْلَنَةَ یُ ْرَزقُ ْو َن
َ ِالًا ِم ْن ذَ َكر أ َْو أُنْثَى َو ُه َو ُم ِْْمن فَأ ُْولَئ
َ َ ْ ََ
ِ
ِ ِ
ساب
َ ف ْی َها بغَ ِْْي ح

Wie kwaad doet zal naar evenredigheid hiervan worden
vergolden; maar wie goed doet, man of vrouw, en gelovig is
zal het paradijs binnengaan; daarin zullen zij van alles
worden voorzien, zonder berekening. [40:41]
-

-

Er zijn talloze verzen omtrent dit onderwerp: “maar wie
goed doet, man of vrouw”. [3:196] [4:125] [16:98]
Een gehele hoofdstuk (Surah Nisa’) is toegewijd aan de
rechten van vrouwen. Daarnaast zijn de geboden van
de Qur’an ook gericht tot de vrouwen.
Speciale fysieke uitdagingen (zoals zwangerschap en
menstruatie) van vrouwen worden benadrukt in de
Qur’an. Daarom onderwijst de Qur’an dat zij extra
aandacht en zorg verdienen.
Verheven status van een moeder

ِ
ِ ِ ِ ِ ْاْلن
َ َوَو
َ س ًاّن َمحَلَْتهُ أُمهُ ُك ْرًها َوَو
ُصالُه
َ ض َعتْهُ ُك ْرًها َو َمحْلُهُ َوف
َ سا َن ب َوال َدیْه إ ْح
َ ِْ ص ْی نَا
ِ
ِ ِ َ َی َسنَةً ق
ن أَ ْن أَ ْش ُك َر
َْ ثََالثُ ْو َن َش ْه ًرا َح ََّت إِذَا بَلَ َغ أَ ُشدَهُ َوبَلَ َغ أ َْربَع
ْ ِ ال َرب أ َْوز ْع
ِ
ِ ي وأَ ْن أَ ْعمل ص
َ َ َنِ ْعمت
َصلِ ْح ِ ْل
َ الًا تَ ْر
َ ت أَنْ َع ْم
ْ ضاهُ َوأ
َ ََ
َ َ ت َعلَ َي َو َعلَى َوال َد
َ
ْ ِ ك ال
ِ
ِ
ی
َ ت إِل َْی
ُ ِ ِْف ذُ ِریَِت إِِن تُ ْب
َْ ك َوإِِن م َن ال ُْم ْسل ِم
En Wij hebben de mens vriendelijkheid jegens zijn ouders
geboden. Zijn moeder draagt hem met ongemak en baart
hem met smart. En zijn dragen en spenen nemen dertig
maanden in beslag totdat, wanneer hij zijn volle kracht
bereikt heeft en veertig jaren wordt, hij zegt: “Mijn Heer, stel
mij in staat, dat ik dankbaar moge zijn voor de gunsten die
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Gij mij en mijn ouders hebt bewezen en dat ik het goede
moge doen, dat U behaagt. En laat mijn nakomelingen
rechtvaardig zijn. Ik wend mij tot U: en waarlijk, ik behoor
tot de moslims. [46:16]
Instructies van de Heilige Profeetsa
Hieronder worden enkele gezegdes van de Heilige Profeetsa
aangehaald om aan te duiden wat de profeet onderwees
m.b.t. de status van de vrouw volgens de islam:

ِ ِ ِ َ إِ َن
س ِاء َخ ْی ًرا
َ اّلِلَ یُوص ْی ُك ْم بلن

Voorzeker Allah beveelt uw om vrouwen goed te
behandelen.
[Al-M‘ujam Al-Kabir At-Tabarani]

ِ اّلِل ی
ِ
ِ َ وصی ُكم ِِبُ َمهاتِ ُكم إِ َن
ِ
َ إِ َن
وص ْی ُك ْم
ُ ََ اّلِلَ یُوص ْی ُك ْم ِِ َبئ ُك ْم إِ َن
ْ َ ْ ْ ُاّلِلَ َع َز َو َج َل ی
ِ ب فَ ْاَلَقْر
ِ ِب َْلَقْر
ب
َ
َ

Voorzeker God de Verhevene beveelt u om uw moeders
goed te behandelen. Voorzeker God de Verhevene beveelt
u om uw vaders goed te behandelen. Voorzeker God de
Verhevene beveelt u om uw nabije familie goed te
behandelen. [Sihah Sitta & Musnad Ahmad]

ِ ُ ال رس
ِ َ اّلِل صلَى
ِِ
سنُ ُه ْم ُخلُ ًقا
ْ ی إَِمَ ًاّن أ
َْ اّلِلُ َعلَْیه َو َسلَ َم أَ ْك َم ُل ال ُْم ْْمن
َ َ ول
ُ َ َ َق
َ َح
ِِ و ِخیارُكم ِخی
سائِ ُك ْم
َ ارُك ْم لن
َُ ْ َُ َ
De Heilige Profeetsa zei: de meest perfecte gelovigen zijn zij
die het mooiste morele karakter hebben en de beste onder u
zijn zij die goed hun vrouwen behandelen. [Musnad Ahmad]
In een andere overlevering staat ook vermeld:

َوأَلْطَُف ُه ْم ِِب َْهلِ ِه
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Een gelovige met een volmaakt geloof is hij die goed met
zijn familie goed omgaat. [Sunan Tirmidhi]
Aantijgingen:
- Verzen over speciale toestanden worden gepresenteerd
als algemene verklaringen. [2:282] [4:35]
- “mannen hebben voorrang boven haar” (2:229)> De
man is aangesteld als broodverdiener en als
verantwoordelijke van de familie.
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Het leven na dood
ِ ِ
ِ ِ َ وب ِش ِر الَ ِذین آمنُوا و َع ِملُوا ال
ار
ََ
ُ صالَات أَ َن َلُ ْم َجنَات َِتْ ِري م ْن ََْت َها ْاَلَنْ َه
َ َ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
شابًا
َ َََرة ِرْزقًا قَال ُْوا َه َذا الذ ْي ُرِزقْنَا م ْن قَ ْب ُل َوأُتُ ْوا به ُمت
َ ُكل َما ُرِزقُ ْوا م ْن َها م ْن َث
ِ
َرة َو ُه ْم فِ ْی َها َخالِ ُد ْو َن
َ َوَلُ ْم ف ْی َها أَ ْزَواج ُمطَه

En verkondig aan degenen, die geloven en goede werken
doen de blijde tijding, dat er tuinen (het paradijs) voor hen
zijn, waardoorheen rivieren vloeien. Telkens, wanneer hun
van de vruchten hieruit wordt geschonken, zullen zij zeggen:
"Ziehier, hetgeen ons reeds voorheen werd gegeven"; en hun
werd het soortgelijke gegeven. En zij zullen er reine
metgezellen hebben en zij zullen er vertoeven. [2:26]

Andere verzen die meer toelichting geven over het concept
van het leven na dood:
 [32:18] Maar niemand weet welke verkwikking der
ogen voor hen verborgen is gehouden als beloning
voor wat zij hebben gedaan.
 [13:36] Het voorbeeld van de Hemel die de
godvrezenden is beloofd,
 [19:63] Zij zullen daarin geen ijdel gesprek
horen: slechts "vrede", en 's morgens en 's avonds
zullen zij hun levensonderhoud ontvangen.
 [19:64] Aldus is het paradijs dat Wij als erfenis geven
aan Onze dienaren, die rechtvaardig zijn.
-

De Beloofde Messiasas
In het begin van de islam waren mensen niet goed
onderwezen, waardoor het noodzakelijk was om het
paradijs te omschrijven in een materialistische vorm.
Het is figuurlijk omschreven in vers 36:13.
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-

Tuinen vertegenwoordigen geloof. En de irrigatie van
het geloof wordt gedaan door goede daden. Rivieren
vertegenwoordigen goede daden.
Zelftevredenheid en liefde voor God is het ware
paradijs.
Waar het paradijs in de Qur’an wordt beschreven, wordt
eerst het geloof en het verrichten van goede daden
vermeld.
De grootste beloning van het paradijs is: [9:72] ‘Gods
liefde’.

-

Hadrat Khalifatul-Masih Awwalra
Melk: fitrate-sahiha (zuiver geweten)
Wijn: Gods liefde
Honing: kennis en het krijgen van de Qur’an

-

Hadrat Khalifatul-Masih Thanira
Metaforen worden in iedere taal gebruikt.
Islam is voor iedereen, niet alleen voor intellectuelen.
Het dient ook als antwoord tegen de ongelovigen.





Christendom
De hel en het paradijs zijn beiden eeuwig. Sommige
sekten geloven zelfs dat het paradijs uiteindelijk zal
ophouden te bestaan.
De Bijbel:
‘’En een ieder die ter wille van mijn naam huizen of
broers of zusters of vader of moeder of kinderen of
landerijen heeft verlaten, zal vele malen meer ontvangen
en eeuwig leven beërven’’ Mattheus hoofdstuk 19:29
In de King James Version, de Red Letter editie staat in
het Engels : ‘’shall receive an hundredfold’’ oftewel hij
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zal honderdmaal meer krijgen. De conclusie is dat wie
een vrouw achterlaat voor Jezus (oftewel voor het
geloof) zal honderdmaal meer vrouwen krijgen in het
hiernamaals. Enkele andere referenties: Israel is een land
met vloeiende honing en melk beloofd.
[Deuteronomium 6:3] Bomen met wijnstokken.
[Rechters 9:12]







Islam
Het paradijs is eeuwig en de hel is een tijdelijke
verblijfplaats. [11:109]
De Heilige Profeetsa heeft gezegd dat er een tijd zal
komen dat niemand meer in de hel zal zijn.
De rationele benadering hiervoor is dat de daden van
mensen beperkt zijn. Dat geldt ook voor de misdaad,
daarom is het onrechtvaardig dat God iemand eeuwig
straft voor een beperkte misdaad.
De hel is een soort spiritueel ziekenhuis voor de
genezing van zonden.
De beschrijving van het paradijs is figuurlijk, daarom
wordt het Arabische woord ‘’mathal’’ (voorbeeld) in de
Qur’an gebruikt. Het is slechts een voorbeeld. De
Heilige Profeetsa heeft ook gezegd:

َِ ول
ِ َعن أَِب ُهری رةَ ر
َ ال
َ صلَى
َ ض َي
َ َاّلِلُ َعلَْی ِه َو َسلَ َم ق
ُ ال َر ُس
َ َال ق
َ َاّلِلُ َع ْنهُ ق
َ اّلِل
ُاّلِل
ْ
َ َ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ت َوَل َخطََر َعلَى قَ ل
ْب
َ ت لعبَادي ال
ْ ی َما َل َع ْی َرأ
ْ َت َوَل أُذُن َْس َع
ُ أَ ْع َد ْد
َْ صال
} شر فَاق َْرءُوا إِ ْن ِش ْئ تُ ْم { فَ َال تَ ْعلَ ُم نَ ْفس َما أُ ْخ ِف َي َلُ ْم ِم ْن قُ َرِة أَ ْع ُی
َ َب
[Sahih Bukhari]
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Over de werkelijke vorm van de beloning van het paradijs
heeft niemand iets gehoord of gezien en niemand is in staat
daarover iets in te kunnen beelden. Hetzelfde vindt men
terug in de Qur’an [32:18] ‘’niemand weet welke verkwikking
der ogen (troost der ogen) hen verborgen is gehouden als
beloning voor wat zij hebben gedaan’’.
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Omgang en leer jegens niet-moslims
ِ ِ ّی أَی ها الَ ِذین آمنوا ُكونُوا قَ َو ِام
اء ِبل ِْق ْس ِ َوَل ََْي ِرَمنَ ُك ْم َشنَن ُن قَ ْوم
َْ
َ َ
ْ ْ َُ َ
َ ی َّلِل ُش َه َد
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ اّلِلَ إ َن
َ ب للتَ ْق َوى َواتَ ُقوا
اّلِلَ َخب ْی ر بَا تَ ْع َملُ ْو َن
ُ َعلَى أ ََل تَ ْعدل ُْوا ا ْعدل ُْوا ُه َو أَق َْر

O, gij die gelooft, weest oprecht voor Allah en getuigt met
rechtvaardigheid. En laat vijandschap van een volk u niet
aansporen om onrechtvaardig te handelen. Weest
rechtvaardig, dat is dichter bij vroomheid en vreest Allah,
voorzeker, Allah is op de hoogte van hetgeen gij doet. [5:9]
Waarom wordt het woord ‘liefde’ niet gebruikt voor
niet moslims?
as
De Beloofde Messias :
- “Als werkelijk van iemand houdt gaat men geheel op in
die persoon en neemt zijn levensstijl en eigenschappen
aan”.
- “Hoe meer iemand ontwikkelt in zijn liefde voor zijn
geliefde des te meer verwerkt hij zijn eigenschappen in
zichzelf’’.
- ‘’Profeten worden daarom ook de weerspiegeling van
God genoemd’’.

Het woord ‘liefde’ wordt vanwege bovenstaande redenen
alleen voor God en profeten gebruikt in de Qur’an. Hierin
wordt ook de boodschap onderwezen dat men de
weerspiegeling van hen moet worden.
Sympathie en liefde die de Heilige Profeetsa had voor nietmoslims:
- 9:128 Voorzeker, een boodschapper is uit uw midden
tot u gekomen; het is hard voor hem wat u pijn doet; hij
is bezorgd voor uw welzijn
85

-

26:4 Wellicht zult gij ten dode toe treuren omdat zij niet
geloven.

Misvatting
5:52 O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet
tot vrienden. (aantijging)
3:119 O gij die gelooft, neemt buiten uw volk geen ander tot
intieme vrienden (aantijging)
- Context: dit wordt vermeld in een oorlogssituatie en het
achterliggende doel was om te voorkomen dat militaire
informatie in fouten handen zou vallen.
- Antwoord: ‘Allah verbiedt u niet, degenen, die niet
tegen u om de godsdienst hebben gevochten, noch u uit
uw huizen hebben verdreven, goed te doen en
rechtvaardig te behandelen; voorzeker, Allah heeft de
rechtvaardigen lief. Maar Allah verbiedt u vriendschap
te betonen aan degenen, die tegen u gevochten hebben
om de godsdienst, en die u uit uw huizen hebben
verdreven of geholpen hebben u te verdrijven. En wie
hun ook vriendschap aanbiedt, dezen zijn de
boosdoeners.’ [60:9-10]
1.
2.
3.
4.

Muhammadsa en de dood van 700 joden
Banu Nadir was schuldig van hoogverraad tijdens
oorlog.
Hun gedrag was in strijd met het verdrag van Medina:
‘Wanneer Medina aangevallen wordt zullen we elkaar
helpen’.
Zij waren eerder ook schuldig geweest van de boven
genoemde misdaden.
De straf was uitgedeeld volgens de Bijbel: ‘Als ze echter
geen vrede willen sluiten en liever de strijd met u
aangaan, (13)en de HEER, uw God, u de belegerde stad
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in handen geeft, moet u alle mannelijke inwoners ter
dood brengen. (14) Maar de vrouwen en kinderen en het
vee en alles wat er aan goederen in de stad is mag u
buitmaken. U mag van de buit eten wat u wilt, want u
krijgt het van de HEER, uw God.’ [Deuteronomium 20
12-14]
5. Rechter was Sa‘d bin Mu‘adh aangesteld door Banu
Nadir.
6. Geschiedschrijvers zoals Ameer Ali en Barkat Ahmad
ontkennen dat dit incident ooit heeft plaats gevonden.
Dit incident is niet terug te vinden in Joodse geschriften.
Omgang met anderen
De islam nodigt anderen uit om te verenigen en samen te
werken voor de beterschap van de mensheid:

ِ قُل اّیَ ْهل ال
ِ ْكت
ب تَ َعال َْوا اَِل َكلِ َمة َس َوا ٍۢٓء بَ ْی نَ نَا َوبَ ْی نَ ُك ْم اََل نَ ْعبُ َد اَِل اّلِلَ َوَل
َ ْ
ِضا اَربب ِمن دو ِن اّلِل
ِ
ُ نُ ْش ِر َك بِه َش ْیًا َوَل یَتَخ َذ بَ ْع
ْ ُ ْ ً َ ْ ً ضنَا بَ ْع

‘’Zeg: O, mensen van het boek, kom tot een woord waarin
wij elkander overeenstemmen: dat wij niemand dan Allah
aanbidden en dat wij niets met hem vereenzelvigen en dat
sommigen van ons geen anderen tot God nemen, buiten
Allah’’. [3:65]

ِ ال ُِْث والْع ْدو
ِ
ِ ِتَ َع َاونُ ْوا َعلَى ال
ان
َ ُ َ ْ ِْب َوالتَ ْقوى َوَل تَ َع َاونُ ْوا َعلَى

‘’En help elkander in deugzaamheid en vroomheid maar help
elkander niet in zonde en overtreding’’ [5:3]

87

Apen, beesten en varkens
Verzen waarover bezwaar wordt geuit:

ِ
ِِ
ی
َْ فَ لَ َما َعتَ ْوا َع ْن َما نُ ُهوا َع ْنهُ قُلْنَا َلُْم ُك ْونُ ْوا ق َر َدةً َخاسئ

7:167 En toen zij overtraden, hetgeen hun was verboden,
zeiden Wij tot hen: "Weest verachte apen."

ِ
ِِ
ِ س ْب
ی
َ َولَ َق ْد َعلِ ْمتُ ُم الَ ِذیْ َن ا ْعتَ َد ْوا ِم ْن ُك ْم ِِف ال
َْ ت فَ ُقلْنَا َلُ ْم ُك ْونُ ْوا ق َر َدةً َخاسئ

2:66 Gij hebt degenen onder u gekend, die inzake de
Sabbath overtraden. Alzo zeiden Wij tot hen: "Weest
verachte apen."

َِ اب ِع ْن َد
ِ َو
اّلِل الَ ِذیْ َن َك َف ُرْوا فَ ُه ْم َل یُ ِْْمنُ ْو َن
َ إِ َن َش َر الد

8:56 Voorzeker, in de ogen van Allah zijn zij, die (de
waarheid) verwerpen erger dan beesten want zij willen niet
geloven.
De Beloofde Messiasas: ‘Het betreft geestelijke leiders die
profeten bestrijden en religie misbruiken voor eigen
belangen.’
‘’De Qur’an en de Heilige boeken vóór de Qur’an hebben
bepaalde joden en andere volken wegens hun misdragingen
bekritiseerd. Als sommige Israëlieten in de Heilige Qur’an
“apen” worden genoemd is dit slechts figuurlijk bedoeld
(Heilige Qur’an:5: 60/61). Het wil niet zeggen dat de
Israëlieten tot “apen” zijn getransformeerd, maar alleen dat
hun houding met betrekking tot goddelijke boodschappen
laakbaar was omdat zij de Torah imiteerden en deze niet
naleefden, en hun boek en de tekenen van God verwierpen.
Jezus onderwees ook de apostelen: “Geeft het heilige niet
aan de honden”, en “werpt uw paarlen niet voor de zwijnen”.
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(Matth. 7:6). Een essentieel deel van het geloof van moslims
is een diepe eerbied voor de joodse profeten en heiligen
(vrede zij met hen). Zo wordt de profeet Muhammad (vrede
zij met hem) vergeleken met de profeet Mozes. Het verdient
verder vermelding dat de Heilige Profeet (Vrede zij met
hem) zelf de verwijzingen naar dieren nooit heeft gemaakt.’’
[Toespraak Abdul-Haq Compier Sahib]

-

-

Wat maakt islam bijzonder?
De islam beschikt over een perfecte concept van God.
Hij is de God voor alle Werelden.
Het geloof in de oorsprong van alle heilige geschriften.
Het geloof in de waarachtigheid van alle profeten.
De islam onderwijst dat wetenschap en religie niet in
strijd met elkaar zijn.
De islam is een vreedzame religie:
 De naam van God; God is ‘As-Salam’, oftewel bron
van vrede.
 De naam van het boek; Qur’an wordt
‘zachtmoedig’ genoemd.
 De naam van de profeet ‘Genade voor de
werelden’.
 De naam van de engel; engel Gabriel heet ‘RuhulAmin’, oftewel de vreedzame engel.
 De naam van de volgeling van de religie; ‘Moslim’
betekent een vreedzaam persoon.
 De naam van de religie: ‘Islam’ betekent vrede.
De islam dwingt niet tot het geloven, maar geeft
argumenten waarom het iets onderwijst.
De islam begeleidt de natuurlijke krachten en neigingen
op het juiste spoor en verbiedt ze niet.
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De islam nodigt iedereen uit om zijn leerstellingen op
de proef te stellen en neemt geen genoegen met
voorheengaande verhalen van heiligen.
De islam onderwijst over iedere facet van het leven
(rechten van God en rechten van de medemens)
De islam zegt dat het paradijs eeuwig is en voor iedereen
is:

َِ صابِئ و َن والنَصارى من آمن ِب
ِ
ّلِل َوالْیَ ْوِم
ُ آمنُ ْوا َوالَ ِذیْ َن َه
َ إِ َن الَذیْ َن
َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ اد ْوا َوال
ِ ْاَل ِخ ِر و َع ِمل ص
الًا فَ َال َخ ْوف َعلَْی ِه ْم َوَل ُه ْم َْی َزنُ ْو َن
َ َ َ

Voorzeker, de gelovigen en de Joden en de Sabianen en
de Christenen die in Allah en de laatste Dag geloven en
goede daden verrichten - over hen zal geen vrees
komen, noch zullen zij treuren. [5-70 & 2:63]
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Hoe is liefde voor God te verkrijgen?
1. Door het gedenken van God.
De Beloofde Messiasas: ‘het verrichten van het gebed is
het manier om een relatie met God te ontwikkelen.’

فَاذْ ُك ُرْوِن أَذْ ُك ْرُك ْم

Gedenkt Mij daarom en Ik zal u gedenken [2:153]
Dit betekent in anderen woorden dat een persoon God
moet blijven gedenken en aanbidden al is dat met
tegenzin of met moeite. Uiteindelijk zal hierdoor de
ware liefde van God ontstaan.
2. Het verdiepen in de eigenschappen van God. Men
hoort die incidenten te gedenken van aanvaarding van
gebeden. Ahmadi families hebben velen inspirerende
ervaringen gehad met Khulafa’.
3. Sympathie voor de mensheid.
‘If you love the artist you must love his art and if you love the
Creator you must love His creation’ [Hadrat Khalifatul-Masih
Raberh]
 Sympathie voor de mensheid is ook een manier om
de liefde van God te winnen en liefde voor Hem te
ontwikkelen.
 De Beloofde Messiasas gaf altijd het voorbeeld van
moederliefde; dit is het niveau van sympathie dat
men hoort te hebben voor de mensheid
(onvoorwaardelijke liefde).
Qur’an:

ِ َ َلَعل
ِِ
ی
َس
َْ ك أ ََل یَ ُك ْونُ ْوا ُم ْْمن
َ
َ ك َبخع نَ ْف

Dit vers beschrijft de liefde die de Heilige Profeetsa had
voor de mensheid. In anderen woorden zegt God in dit
vers: ‘O, Muhammad als jij zoveel houdt van mijn
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schepping waarom zou Ik dan niet van jou houden’.
[26:4]
Hadith: Op de dag des Oordeels zal God tegen
sommigen zeggen: ‘Ik had honger u gaf mij geen eten,
Ik had geen kleding om te dragen u gaf mij geen kleed
en Ik was ziek u kwam mij niet bezoeken’ Hierop zullen
die mensen zeggen: ‘God u bent vrij van deze
zwakheden’. God zal hierop antwoorden: ‘Mijn
dienaren waren in deze toestand en u gaf geen aandacht
aan hen’.
Aldus dienen van de mensheid is ook een manier om te
groeien in de liefde voor God.
4. Berouw tonen.

َ إِ َن
ی
َ اّلِلَ ُِیب الت
َْ َِواب

‘God houdt van hen die berouw tonen’
[2:223]
as
De Beloofde Messias (drie stappen van berouw):
1) Iqla‘: het teniet doen van slechte gedachten die
aanzetten tot het verrichten van zondes.
2) Nadam: het zelfbewust aanzetten om in te zien dat
deze daden verkeerd zijn.
3) ‘Azam: vastberadenheid ontwikkelen om deze daden
niet weer te verrichten.
5. Het smeken tot God.

ِ َ إِ َن
ی
َْ ِاّلِلَ ُیب التَ َواب

Allah bemint hen, die zich tot Hem wenden.
[2:223]
Tawwab: 1) berouw tonen. 2) zich tot God blijven
wenden oftewel tot Hem blijven bidden.
6. Vertrouwen in God.

ِِ
ِ َ إِ َن
ی
َْ اّلِلَ ُیب ال ُْمتَ َوكل
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Voorzeker, Allah heeft degenen lief die vertrouwen in
Hem hebben. [3:160]
Eerst zelf proberen en het resultaat aan God over laten.
7. Rechtvaardigheid hanteren.

ِِ
ِ َ إِ َن
ی
َْ اّلِلَ ُیب ال ُْم ْقسط

Voorzeker, Allah heeft de rechtvaardigen lief.
[5:43]
8. Het verrichten van iedere daad moet voor de
welbehagen van God zijn. Dit is ware taqwa
(godvrezendheid). In de heilige maand Ramadan traint
iedere moslim hiervoor.
9. Het evenbeeld van God worden.

ُِیب ال ُْمتَطَ ِه ِریْ َن

(God) houdt van hen die zich rein houden
[2:223]
1) God is Hayy (Hij brengt tot leven): wij kunnen zieken
genezen of voor hun zorgen of hen bezoeken.
2) God is Khaliq (Hij is de schepper): Kinderen goed
opvoeden.
3) God is Mumit (Hij laat mensen sterven): zonden
teniet doen.
10. De Beloofde Messiasas: 1. Suhbate-Salihin (heilig
gezelschap) 2. Het volgen van het voorbeeld van de
Heilige Profeet Muhammadsa.
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Eigenschappen van ‘Ibadur-Rahman
)(dienaren van de barmhartige God
Hoofdstuk 25 Surah Al-Furqan

ِ
ض هوًّن وإِذَا َخاطَب هم ا ْل ِ
اهلُ ْو َن قَال ُْوا
اد ال َر ْمح ِن الَ ِذیْ َن َمَْ ُ
َوعبَ ُ
َُ ُ َ
ش ْو َن َعلَى ْاَل َْر ِ َ ْ َ
َس َال ًما (َ )64والَ ِذیْ َن یَبِْی تُو َن لَِربِِ ْم ُس َج ًدا َوقِیَ ًاما (َ )65والَ ِذیْ َن یَ ُق ْول ُْو َن َربَنَا
ِ
اب َج َهن ِ
ت ُم ْستَ َق ًّرا
اص ِر ْ
اء ْ
ْ
ف َعنَا َع َذ َ
َم إ َن َع َذابَ َها َكا َن غَ َر ًاما ( )66إنَ َها َس َ
َ
ِ
ِ
ك قَ َو ًاما
ی ذَل َ
َوُم َق ًاما (َ )67والَذیْ َن إِ َذا أَنْ َف ُق ْوا ََلْ یُ ْس ِرفُوا َوََلْ یَ ْقتُ ُرْوا َوَكا َن بَ َْ
( )68والَ ِذین َل ی ْدعو َن مع َِ
س الَِت َح َرَم َ
اّلِلُ إَِل
اّلِل إِ َلًا َ
َ َْ َ ُ ََ
آخ َر َوَل یَ ْقتُ لُو َن النَ ْف َ
اب یَ ْو َم
اع ْ
ْق أ َََث ًما ( )69یُ َ
ِب ْلَ ِق َوَل یَ ْزنُ ْو َن َوَم ْن یَ ْف َع ْل ذَلِ َ
ك یَل َ
ضَ
ف لَهُ ال َْع َذ ُ
ال ِْقیام ِة وََْلُ ْد فِی ِه مه ًاّن ( )77إَِل من ََتب وآمن و َع ِمل َعم ًال ص ِ
ك
الًا فَأ ُْولَئِ َ
ْ َُ
َْ َ َ ََ َ َ َ َ
ََ َ
ِ
ی ب ِد ُل َ ِ ِِ
سنَات َوَكا َن َ
ب َو َع ِم َل
اّلِلُ غَ ُف ْوًرا َرح ْی ًما (َ )71وَم ْن ََت َ
َُ
اّلِلُ َسیئَاِت ْم َح َ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
وب إ ََل َ
ور َوإذَا َمرْوا
َ
صالًا فَإنَهُ یَتُ ُ
اّلِل َمتَ ًاب (َ )72والذیْ َن َل یَ ْش َه ُدو َن الز َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ص ًّما
ِبللَ ْغ ِو َمرْوا ك َر ًاما (َ )73والَذیْ َن إِ َذا ذُك ُروا ِِ َّیت َرب ْم ََلْ ََروا َعلَْی َها ُ
و ُعمی ًاّن ( )74والَ ِذین ی ُقولُو َن ربَنَا َهب لَنَا ِمن أَ ْزو ِ
اجنَا َوذُ ِرَّیتِنَا قُ َرةَ أَ ْع ُی
َ َْ
ْ
ْ َ
َ َْ َ ْ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صبَ ُرْوا َویُلَ َق ْو َن ف ْی َها ََیَةً
ی إِ َم ًاما ( )75أ ُْولَئ َ
ْمتَق َْ
َو ْ
ك َُْي َزْو َن الْغُ ْرفَةَ بَا َ
اج َعلْنَا لل ُ
ِِ ِ
ت ُم ْستَ َق ًّرا َوُم َق ًاما ( )77قُ ْل َما یَ ْعبَأُ بِ ُك ْم
سنَ ْ
َو َس َال ًما (َ )76خالدیْ َن ف ْی َها َح ُ
َ
ف یَ ُك ْو ُن لَِز ًاما ()78
س ْو َ
َرِب ل َْوَل ُد َعا ُؤُك ْم فَ َق ْد َكذبْ تُ ْم فَ َ
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Nr.
Vers
1
En de dienaren van de Barmhartige zijn zij, die
zachtmoedig op aarde wandelen
2
En als de onwetenden hen aanspreken, zeggen
zij: "Vrede".
3
En zij, die de nacht doorbrengen zich voor
hun Heer ter aarde werpende en voor Hem
staande.
4
Terwijl zij zeggen: "Onze Heer, wend de straf
der hel van ons af want de straf daarvan is een
voortdurende kwelling."
5
En zij, die, als zij iets besteden, noch
spilzuchtig noch vrekkig zijn, maar
evenwichtig blijven tussen beide in.
6
En zij die geen andere goden naast Allah
aanroepen
7
Noch iemand doden
8
9
10
11
12

Eigenschap
Zachtmoedigheid
Vreedzaamheid
Nachten doorbrengen
in aanbidding4
Bidden tot God
Evenwichtig uitgeven
Één God aanbidden
Niemand ten onrechte
doden
Kuis zijn
Waarheidslievendheid
Ijdelheid vermijden5

Noch overspel plegen
En zij, die niet leugenachtig getuigen
En als zij iets ijdels voorbijgaan, er edelmoedig
aan voorbijgaan.
En zij, die, wanneer zij door tekenen van hun
Religie begrijpend
Heer gewaarschuwd worden, daarbij niet doof
volgen
en blind nedervallen.
En zij die zeggen: "Onze Heer, maak onze Bidden voor hun familie
echtgenoten en kinderen tot troost der ogen,
en kinderen.6
en maak ons tot voorbeeld voor de
godvruchtigen."
Tahajjud verrichten.
Niet ingaan op factoren die kunnen leiden tot ruzies.
6 Kinderwens voor de dienst van het geloof.
4
5
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Islam en wetenschap
[Vertaling van een toespraak van professor Abdus Salaam]
Laat ik u meteen bij de aanvang zeggen dat ik een gelovige
en praktiserend moslim ben. Ik ben een moslim omdat ik in
de geestelijke boodschap van Heilige Qur’an geloof. Als
wetenschapper spreekt de Heilige Qur’an me aan doordat
het benadrukt na te denken over de wetten van de natuur,
met voorbeelden die genomen zijn uit de kosmologie,
natuurkunde, biologie en medicijnen als tekenen voor alle
mensen, zoals bijvoorbeeld: ‘Zien zij niet naar de wolken,
hoe zij gevormd worden? En naar de hemel, hoe deze
hooggeheven werd? En naar de bergen, hoe zij opgericht
werden? En naar de aarde, hoe zij uitgespreid werd? [88:1821]
En verder:
‘Er zijn voorzeker in de Schepping der hemelen en der aarde
en in de wisseling van dag en nacht tekenen voor mensen
van begrip.’ [3:191]
Zevenhonderdvijftig verzen van de Heilige Qur’an (bijna
1/8ste deel van de Qur’an) sporen de gelovigen aan om de
natuur te bestuderen, na te denken , het beste gebruik te
maken van nuchter denken in hun zoeken naar het essentiële
en om het vergaren van kennis en wetenschappelijke
begrippen deel van het leven van de gemeenschap te maken.
De Heilige Profeet van de islam (vrede zij met hem)
benadrukte dat het zoeken naar en verkrijgen van kennis en
wetenschap een plicht is van elke moslim, man en vrouw.
Dit is het eerste idee dat aan elke wetenschappelijke kennis
vooraf moet gaan en waarmee elk fundamenteel denken in
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de islam moet beginnen. Voeg hierbij een tweede
grondbeginsel dat zo welsprekend door Maurice Bucaille
ondersteund wordt in zijn essay over ‘The Bible, the Qur’an
and Science’. Er is geen enkel vers in de Heilige Qur’an
waarin natuurverschijnselen worden beschreven die in
tegenspraak zijn met wat wij met zekerheid door onze
wetenschappelijke ontdekkingen weten. Voeg hierbij een
derde grondbeginsel dat wij in de gehele islamitische
geschiedenis geen voorval kunnen vinden dat
overeenstemming vertoont met wat Galileo is overkomen.
Vervolging, excommunicatie (takfir), zelfs heden ten dage,
betreffen alleen geloofsverschillen, maar naar mijn weten
nooit verschillen op wetenschappelijk terrein. De eerste
Inquisitie (Mihna) in de islam kwam, paradoxaal, tot stand
niet door toedoen van orthodoxe theologen, maar door de
zgn. rationalisten, de Mu’tazzala – die zelf theologen waren
– en die zich er op beroemden zich door de rede te laten
leiden. De heilige Ahmad ibn Hanbal was een van de
slachtoffers van hun razernij.
De vroege islam en wetenschap
Hoe ernstig vatten de eerste moslims de uitdrukkelijke
bevelen van de Heilige Qur’an en de Heilige Profeet op?
Nauwelijks honderd jaar na de dood van de Profeet, hadden
de moslim het tot hun opdracht gemaakt om de toen
bekende wetenschappen nader te onderzoeken. Zij stichtten
instituten voor vergevorderde studie (Buyut-ul-Hikma)
waardoor zij een absoluut overwicht in wetenschappen
verkregen dat 350 jaar zou duren. De bescherming die zij
binnen de Islamitische Commonwealth genoten toont aan
hoezeer men in de islam de wetenschappen waardeerde. Om
in zijn eigen woorden weer te geven wat H.A.R. Gibbs in
97

samenhang met het voorgaande heeft geschreven het
volgende:
‘’….. betreffende de vrijheid en bescherming van hen die hoge ambten
bekleedden. Zo lang in een hoofdstad of andere belangrijke plaats
prinsen en ministers er plezier in hadden, er voordeel in zagen of zich
een reputatie wilden opbouwen met de bescherming van wetenschappen,
werd de fakkel brandend gehouden. Meer dan ergens anders was de
bloei van wetenschappen in de Islam aan bepaalde voorwaarden
onderhevig’’
De Gouden Eeuw van de Wetenschap in de Islam was
ongetwijfeld de eeuw rond het jaar 1000 na Chr., de eeuw
van Ibne-Sina (Avicenna), de laatste van de geleerden uit de
Middeleeuwen en tijdgenoten, de eerste van de modernisten
Ibne-Haitham en Al-Biruni.
Ibn-ul-Haitam (Alhazaren, 965-1039 na Chr.) was een van
de grootste natuurkundigen aller tijden. Hij deed
experimentele onderzoeken van de hoogste orde op het
gebied van optische wetenschappen. Hij was de eerste die
uiteenzette dat een lichtstraal, die zich door een medium
verplaatst de weg kiest die het makkelijkst en het vlugst is.
Hij liep hiermee vele eeuwen voor op Fermat met zijn ‘’Wet
van de minste tijd’’. Hij was de eerste die de Wet van de
traagheid bekendmaakte, die later Newtons Eerste Wet van
Voortbeweging werd. Deel V van het ‘’Opus Majus’’ van het
Roger Bacon is praktisch een kopie van ‘’De Leer van het
Licht’’ van Ibn-ul-Haitham.
Al-Biruni (973-1048 n.Chr.), de tweede tijdgenoot van de
illustere Ibn-i-Sina werkte in Afghanistan. Hij was een
empirische geleerde en evenals Ibn-ul-Haitham even
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modern en on-middeleeuws in zijn opvattingen als Galileo
die zes eeuwen later leefde.
Het lijdt geen twijfel dat de Westerse wetenschap de
nalatenschap is van de Grieks-Islamitische wetenschap. Het
wordt echter algemeen aangenomen dat de Islamitische
wetenschap een afgeleide wetenschap was, dat de Moslim
geleerden de Griekse theoretische traditie blindelings
volgden en dat zij niets aan de wetenschappelijke methoden
toevoegden.
Dit is niet waar! Luister naar Al-Biruni hoe hij Aristotales
taxeert: ‘’De moeilijkheid is dat de meeste mensen Aristotales ideeën
overschatten, zij geloven dat hij onfeilbaar is in zijn opinies, hoewel zij
weten dat hij alleen maar theoriseerde naar het beste van zijn
vermogen.’’ Of Al-Biruni over middeleeuwse bijgelovigheid:
‘’De mensen zeggen dat er gedurende de 6de januari een uur is waarop
al het zoute water van de aarde zoet wordt. Aangezien alle
eigenschappen van het water volledig afhankelijk is van de aard van de
grond…..zijn deze eigenschappen van constante aard. Daarom is deze
verklaring volkomen ongegrond. Voortdurende en gemakkelijke
experimenten op dit gebied zullen iedereen aantonen hoe waardeloos
deze bewering is.’’ En tenslotte Al-Biruni over geologie, de
nadruk leggende op zelfwaarneming: ‘’ Maar als u de grond van
India met eigen ogen aanschouwt en over de aard daarvan nadenkt, als
u de ronde stenen die in de aarde gevonden worden hoe diep men ook
graaft, in ogenschouw neemt. Grote stenen dicht bij de bergen en waar
de rivieren langzamer stromen; stenen die verpulverd schijnen, meer op
zand gelijkend, waar de rivieren tot stilstand komen bij de mondingen
in zee- als u dit allemaal goed overweegt dan kunt u het bijna niet
helpen te denken dat India eens een zee is geweest, die langzamerhand
opgevuld is geworden door het alluvium van de rivieren.’’
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Om met Briffault te spreken: ‘’De Grieken systematiseerden,
generaliseerden en theoriseerden, maar de geduldige manier van
gedetailleerde en langdurige waarneming en experimenteel onderzoek
waren geheel vreemd aan het Griekse temperament…..Wat wij
wetenschap noemen ontstond als resultaat van nieuwe experimentele
methoden, waarnemingen en metingen die door de Arabieren in Europa
werden geïntroduceerd. (Moderne) wetenschap is de gewichtigste bijdrage
van de Islamitische beschaving.’’ Deze gedachten vinden
weerklank bij George Sarton: ‘’De voornaamste en tevens de minst
in het oog springende prestatie van de Middeleeuwen was de schepping
van de experimentele geest en dit is voornamelijk toe te schrijven aan de
Moslims tot aan de 12de eeuw.’’
Het is een historische tragedie dat deze opkomst van de
moderne geest in de wetenschappen werd onderbroken; het
leidde niet tot een permanente verandering van richting in
de wetenschappelijke methoden. Bijna honderd jaar na de
tijd waarin Al-Biruni en Ibn-ul-Haitham werkten kwam het
ontstaan van hogere wetenschap in de islam praktisch tot
stilstand. De mensheid moest 500 jaar wachten totdat een
zelfde niveau van rijpheid en een soortgelijke nadrukkelijke
waarneming en experimenten wederom was bereikt met
Tycho Brake, Galileo en hun tijdgenoten.
Het verval van wetenschap in de islam
Waarom stierf de scheppende wetenschap in de Islam? Dit
verval dat rond 1100 n.Chr begon was tweehonderdvijftig
jaar later een voldongen feit. Niemand weet met zekerheid
wat er gebeurde. Er waren inderdaad oorzaken van invasie
van de Mongolen. Volgens mij is echter het sterven van
levende wetenschap binnen de Islamitische Commonwealth
te wijten aan oorzaken van binnenuit.
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In de eerste plaats de isolering van onze wetenschappelijke
ondernemingsgeest en ten tweede door de ontmoediging om
uit te vinden (taqlid). De laatste decennia van de elfde en het
begin van de twaalfde eeuw (toen het verval begon) waren in
de islam perioden van hevige politiek gemotiveerde,
sektarische en godsdienstige strijd. Hoewel een man als
Imam Ghazali rond 1100 .Chr kon schrijven: ‘’Er is inderdaad
een ernstige misdaad tegen de godsdienst begaan door iemand die denkt
de Islam te verdedigen door de wiskundige wetenschappen te verloochenen
aangezien er in deze wetenschap niets is dat zich tegen de waarheid van
de godsdienst keert.’’ Hoewel Imam Ghazali dit kon schrijven,
de tijdgeest had zich van scheppende wetenschap afgewend,
zowel in het Soefisme met zijn andere soort wereldlijkheid
als in de strakke orthodoxie met gebrek aan tolerantie (taqlid)
om uit te vinden (ijtihad), kortom op elk terrein van
wetenschap. Bestaat deze situatie nog steeds? Moedigen we
wetenschappelijk onderzoek en navorsing aan?
Van alle belangrijkste beschavingen op deze planeet is de
wetenschap het zwakst in de Islamitische Commonwealth.
Sommige moslims geloven dat terwijl technologie
oorspronkelijk neutraal van aard is en dat de excessen ervan
in bedwang gehouden kunnen worden door vast te houden
aan de morele voorschriften van de islam, wetenschap –
daarentegen- letterlijk waardevol is. Dat wil zeggen ‘beladen
met waarde’; moderne wetenschap moet dus leiden tot
rationalisme en uiteindelijk tot afvalligheid; dat de
wetenschappelijk geschoolden onder ons de ‘’metafysische
veronderstellingen van onze cultuur’’ zullen verloochenen.
Terzijde gelaten dat hoog ontwikkelde technologie niet kan
bloeien tezamen met hoogontwikkelde wetenschap en ook
terzijde gelaten dat het een belediging is voor de
‘’veronderstellingen van onze cultuur’’ wat zwakheid daarvan
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veronderstelt, denk ik toch dat zulk een houding ten
opzichte van de wetenschap een erfenis is van een gisteren
gestreden strijd toen de zgn. ‘’rationele filosofen’’ met hun
irrationele en dogmatische geloof in de kosmologische
doctrines, die zij van Aristotales geërfd hadden, bezwaren
hadden om deze met hun geloof in overeenstemming te
brengen.
Men moet zich herinneren dat zulk een strijd in nog heviger
mate gestreden is onder de Christelijke aanhangers van
verschillende scholen van ethiek in de Middeleeuwen. De
problemen die deze aanhangers bezighielden waren
voornamelijk vraagstukken van kosmologische aard en de
metafysica: Staat de aarde stil?; Is God de oorspronkelijke
beweegkracht, de eerste oorzaak in werkelijkheid of alleen
maar de laatste en uiteindelijke oorzaak van beweegkracht?
Worden alle hemelen door één drijfveer bewogen of door
verscheidene? Worden die hemelse aanstichters moe of
uitgeput? Toen Galileo eerst probeerde dit probleem te
classificeren die wetmatig tot het domein van de fysica
behoorden en daarna alleen antwoorden trachtte te vinden
voor deze door middel van natuurkundige experimenten
werd hij vervolgd. Driehonderdvijftig jaar later is daar echter
nu iets voor teruggeven om de schade te herstellen.
Tijdens een speciale plechtigheid op 9 mei 1983 in het
Vaticaan verklaarde Zijne Heiligheid Paus Johannes Paulus
de tweede: ‘’De ervaringen van de Kerk gedurende de Galileo-affaire
en daarna hebben tot een meer rijpere houding geleid. De kerk zelf leert
door ervaringen en nadenken en zij begrijpt nu beter de betekenis die
gehecht moet worden aan vrijheid van wetenschappelijk
onderzoek….Door wetenschappelijk onderzoek bereikt de mens de
waarheid. Daarom is de Kerk ervan overtuigd dat er geen werkelijke
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tegenspraak is tussen wetenschap en geloof……(Echter) slechts door
nederige en onverdroten studie leert de Kerk om het essentiële van het
geloof te scheiden van wetenschappelijke systemen van een bepaalde
eeuw.’’
De beperkingen van wetenschap
In de opmerkingen die ik aanhaalde, benadrukte de Paus de
rijpheid welke de Kerk bereikt heeft in de behandeling van
wetenschap. Hij kon echter ook het omgekeerde hebben
benadrukt, de erkenning van de geleerden vanaf de tijd van
Galilea tot heden, van de beperkingen van hun kastijdingen
– de erkenning dat er vragen zijn die ver uitgaan boven de
horizon van de tegenwoordige wetenschap of zelfs
toekomstige kennis en dat wetenschap zijn succes behaald
heeft door zichzelf te beperken tot een bepaald soort
navorsing. En zelfs in dit beperkte terrein weet de
hedendaagse geleerde wanneer en waar hij speculeert. Hij
zou geen eindigheid opeisen voor de geassocieerde manieren
van denken. In de natuurkunde is dit twee keer in het begin
van deze eeuw gebeurd. Eerst met de ontdekking van de
relativiteit van tijd en ruimte en ten tweede met kwantum
theorie. Het zou weer kunnen gebeuren. Men heeft mij
gevraagd om hier over uit te weiden. Neem nu Einsteins
ontdekking van de relativiteit van tijd en ruimte. Het lijkt
ongelooflijk dat de lengte van een pauze – de tijd die men
leeft – afhankelijk is van die snelheid die men heeft. Dat hoe
sneller we bewegen, hoe langer we schijnen te leven
vergeleken met iemand die niet met ons meebeweegt. En dit
is geen fictie! Kom naar de CERN-laboratoria voor
kernfysica te Geneve, dat deeltjes produceert die maar kort
leven zoals bv. muons, of kom naar de laboratoria in Saclay
en maak een rapport over de tijdtussenpozen die verstrijken
voor muons met verschillende snelheden uiteenvallen in
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elektronen en neutronen. De muons die sneller bewegen
hebben meer tijd nodig om te sterven, dan die welke
langzamer zijn. Het is ongelofelijk maar waar.
De ideeën van Einstein veroorzaakten een revolutie in het
denken van de natuurkundigen. Wij moesten onze oude
manier van denken in de natuurkunde opgeven. Het verbaast
me altijd weer dat in relatie hiermee het de beroepsfilosoof
die in de 19de eeuw en daarvoor de ruimte en tijd als zijn
speciale terrein beschouwde, er tot nu toe niet geheel in
geslaagd is om een filosofisch systeem op te bouwen dat
gebaseerd is op de ideeën van Einstein!
De tweede en potentieel veel explosiever revolutie in de
gedachtewereld kwam in 1926 met de ontdekking van
Heisenberg betreffende de beperking van onze kennis. Het
onzekerheids Principe van Heisenberg bevestigt bv. dat geen
enkel natuurkundig maatsysteem ons kan vertellen dat er een
elektron op deze tafel is en ook niet of het stilligt. Men kan
experimenten uitvoeren om vast te stellen waar de elektron
zich bevindt; deze experimenten zullen dan tegelijkertijd elke
mogelijkheid te niet doen om uit te vinden of deze elektron
zich beweegt en hoe snel. Er is om zo te zeggen een
onafscheidelijke beperking aan onze kennis verbonden die
verordent is, naar het schijnt door de aard der dingen. Ik
huiver als ik eraan denk wat er met Heisenberg gebeurd zou
zijn als hij in de middeleeuwen was geboren. Wat voor
theologische strijd er gewoed zou hebben over de vraag of
er ook een beperking in de kennis van God is.
Er werd wel een strijd gestreden, maar nu echter binnen de
gemeenschap van natuurkundigen van de twintigste eeuw.
Het revolutionaire denken van Heisenberg, dat door alle
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bekende experimenten werd ondersteund, werd echter niet
door alle natuurkundigen aanvaard. Einstein, de meest
prominente natuurkundige allertijden, besteedde het beste
deel van zijn leven om fouten in de argumenten van
Heisenberg te vinden . Hij kon de experimentele bewijzen
niet tegenspreken - maar hij speelde met de hoop dat zulk
een bewijs misschien binnen een ander theoretisch raam kon
worden verklaard. Tot nu toe is zo’n raamwerk niet
gevonden; zal het ooit ontdekt worden?
Geloof en wetenschap
Maar is de hedendaagse wetenschap werkelijk in botsing met
het metafysisch denken? Ik moet hierbij opmerken dat als er
al een probleem is, dit niet speciaal Islamitisch is; het
probleem is er een van wetenschap en geloof in het
algemeen. Kunnen wetenschap en geloof tenminste in
‘’harmoniserende aanvulling tot elkaar’’ samengaan? Laten
we sommige ter zake dienende voorbeelden van modern
wetenschappelijk denken overwegen.
Mijn eerste voorbeeld betreft de metafysische dogma van de
schepping uit niets. Een groeiend aantal kosmologen gelooft
thans dat de meest waarschijnlijke waarde van de dichtheid
van materie en energie in het Universum zodanig is dat de
massa van het Universum precies nul is. Als de massa van
het Universum nul is – en dit is een proefondervindelijke
vast te stellen hoeveelheid – dan deelt het Universum
tezamen met het luchtledige toestand de eigenschap van
geen massa te hebben.
Een moedige uiteenzetting die tien jaar geleden gemaakt
werd behandelde het Universum als een fluctuerende
hoeveelheid van het luchtledige – van de toestand van het
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niets. Wat fysica van metafysica onderscheidt is dat door de
dichtheid van de materie in het Universum te meten, we
proefondervindelijk te weten kunnen komen of dit idee
stand houdt in de fysische betekenis. Als het dat niet kan zijn,
verwerpen we het.
Mijn tweede voorbeeld is het Principe van het Antropisch
Universum – de verzekering door sommige kosmologen dat
een manier om het proces van kosmologie, geologie,
biochemie en biologie te begrijpen is door aan te nemen dat
ons Universum uit een potentiële toestand ontstond met
behulp van natuurwetten die alle nodige ingrediënten voor
het ontstaan van leven en intelligente wezens bevatte.
Fundamenteel berust dit op de samengestelde verwantschap
tussen de expansie en het afkoelen van het Universum na de
‘Big Bang’, en op de tussenkomst van verandering op diverse
niveaus, alsmede op een aantal toevallige gebeurtenissen die
bv. het Universum in staan hebben gesteld om een paar
biljoen jaren te overleven.
Terzijde hoe de biochemicus en de bioloog de rol die het
toeval speelt in de Evolutie van het Universum, de fysicus
tracht de toevallige gebeurtenissen die ik genoemd heb in
termen van tweeling- principes van ‘’Begrippen van Zelf –
consistentie’’ en ‘’Natuurlijkheid’’ te omvatten. Dit zal ik
door een derde voorbeeld illustreren - door iets waar ik op
het ogenblik zelf mee aan het werk ben.
Als een vervolg op de recente opwinding in de fysica,
namelijk ons succes om twee van de fundamentele krachten
van de natuur, de elektrische en de zwak nucleaire, met elkaar
te verenigen en te identificeren, zijn we nu aan het
overwegen dat er een mogelijkheid bestaan dat ruimte – tijd
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11 dimensies hebben. In deze samenhang hopen we de
elektrische zwakke kracht met de twee overgebleven
fundamentele krachten, de zwaartekracht en de sterke
nucleaire kracht, te verenigen. Van deze 11 dimensies zijn
vier bekende van ruimte en tijd. De kroming van deze
bekende ruimte en tijd-dimensies bepaalt de grootte en de
levensduur van ons tegenwoordige Universum volgens de
ideeën van Einstein. De kromming van de zeven extra
afmetingen komt, naar wij nu zonder bewijs veronderstellen
en aannemen, overeen met het bestaan van de elektrische en
nucleaire ladingen.
Maar waarom vatten we deze extra dimensies niet direct?
Waarom alleen indirect via het bestaan van de elektrische en
nucleaire ladingen? Waarom wordt er een onderscheid
gemaakt tussen de vier bekende ruimte-tijd dimensies en de
zeven innerlijke, die volgens ons tegenwoordig denken geen
groter gebied bestrijken dan 10-33 cm?
Wij maken dit tegenwoordig aannemelijk door een
zelfconsistentieprincipe te veronderstellen; wij vonden een
krachtveld uit, dat ontworpen is om vorm te geven aan het
enige stabiele zelfconsistente dynamische systeem dat kan
bestaan. De theorie werkt bijvoorbeeld alleen als het aantal
extra dimensies niet groter is dan zeven en naar aale
waarschijnlijkheid ook niet minder. Er zullen echter subtiele
natuurkundige gevolgen zijn in de vorm van restanten, zoals
de onlangs ontdekte derde graad zwart-lichaam straling die
het Universum vult en die we kennen als een overblijfsel van
een later tijdperk in de evolutie van het Universum. Wij
moeten naar deze overblijfselen zoeken. Als we ze niet
vinden, zullen we dit idee laten varen.
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Schepping uit niets, een antropisch Universum, extra
dimensies; dit zijn vreemde onderwerpen voor de fysica van
de tweede helft van de twintigste eeuw, die niet schijnen te
verschillen van metafysische activiteiten van vroegere tijden.
Maar zover het de wetenschap betreft kenmerken zij de
voorlopige aard van het begripsbouwsel, de drang tot
trapsgewijze proefondervindelijke bewijzen en het concept
van de stuwende zelfconsistentie.
Voor de agnosticus zou zelfconsistentie (indien succesvol)
ongeloof in het bestaan van een God kunnen betekenen.
Voor de gelovige verschaft het niets meer dan een ontrafelen
van een klein onderdeel van Gods plan - de diepte ervan in
de gebieden het belicht, vergroot alleen maar zijn
bewondering voor de schoonheid van het ontwerp zelf.
Zoals ik reeds zei, voor mij persoonlijk , lag mijn geloof
besloten in de tijdloze geestelijke boodschap van de Islam en
betrof zaken die van natuurkunde geen gewag maken. Het
kreeg betekenis door het allereerste vers van de Heilige
Qur’an na de openingsverzen: ‘Dit is een volmaakt Boek,
daaraan is geen twijfel; een richtsnoer voor de Godvrezenden, die in het
onzienlijke geloven’
Slotbeschouwing
Er zijn een aantal moslims die de besluitvorming in hun
eigen landen kunnen beïnvloeden. Laat mij in alle
nederigheid opmerken dat men om de beperkingen van de
wetenschap te kennen zelf deel moet uitmaken van levende
wetenschap; anders blijft men doorgaan met de verouderde
filosofische ideeën te bestrijden. Geloof me, er zijn zeer
prominente scheppers van wetenschap onder ons – en
potentieel onder de jongeren. Vertrouw hen, hun islam is
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even diep geworteld en hun waardering voor de geestelijke
waarden van het Heilige Boek is even diepgaand als bij wie
dan ook. Geef hen de faciliteiten om wetenschap te creëren
op het niveau van onderzoek. Wij zijn het de islam
verschuldigd. Laat hen wetenschap kennen en de
beperkingen daarvan van binnenuit. Er is absoluut geen
conflict tussen de islam en de moderne wetenschap.
Laat mij met twee gedachten beëindigen. Een is betreffende
de behoefte om te werken. Zoals ik al eerder opmerkte
benadrukken de Heilige Qur’an en de leer van de Heilige
Profeet het scheppen en verkrijgen van kennis als bindende
plicht van ieder moslim ‘’van wieg tot aan het graf’’. Ik sprak
over Al-Biruni die duizend jaar geleden in Ghazna in ZuidAfghanistan een sucesvol leven leidde. Zijn dood wordt door
een tijdgenoot als volgt beschreven: ‘’Ik hoorde dat Al-Biruni
stervende was. Ik haastte me naar zijn huis om hem voor het laatst te
zien; men kon zien dat hij het niet lang meer zou maken. Toen men
hem vertelde dat ik er aan kwam, opende hij zijn ogen en vroeg: Ben jij
die en die? Ik antwoordde: Ja, waarop hij zei: Men heeft mij verteld dat
u de oplossing ken van een netelig vraagstuk betreffende het erfrecht in
de islam. En hij zinspeelde op een welbekende puzzel. Ik zei: Abu
Raichan, nu op dit moment?, en Al-Biruni antwoordde: Vind jij het
ook niet beter dat ik sterf terwijl ik weet, in plaats van onwetend te
zijn? Met droefheid in mijn hart vertelde ik hem wat ik wist. Terwijl
ik vertrok had ik nog niet een voet over de drempel gezet toen van binnen
een kreet klonk; Al-Biruni was dood.’’
Als mijn laatste gedachte wil ik weer iets uit de Heilige
Qur’an aanhalen. Een boek dat om in de woorden van
Marmaduke Pickthall te spreken ‘’de mens tot tranen roert
en in vervoering brengt’’. Meer dan al het andere wat ik weet
spreekt het van het eeuwigdurende wonder dat ik in mijn
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eigen wetenschap persoonlijk heb kunnen ervaren: ‘’En als
alle bomen op aarde pennen waren en de oceanen, met nog zeven oceanen
aangevuld (inkt was), de woorden van Allah zouden niet kunnen
worden uitgeput. Voorwaar, Allah is Almachtig, Alwijs.’’ [Heilige
Qur’an 31:28]
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Wetenschappelijke opvattingen van
de Heilige Qur’an
Een opvallend eigenaardigheid van de Heilige Qur’an is dat
het herhaaldelijk onze aandacht vestigt op de verschillende
natuurverschijnselen en ons ertoe aanspoort deze waar te
nemen en er over na te denken. Op deze manier schept het
een behoefte om wetenschap te bedrijven. Aangezien het
voornaamste doel van de Heilige Qur’an ligt in leiding die
het de mensheid geeft op de weg naar zijn Schepper,
benadrukt de Heilige Qur’an dat wij onze studie niet alleen
moeten richten op het beter begrijpen van het materiële
universum, maar dat het tevens een middel moet zijn om de
Schepper van dat universum te erkennen en onze relatie met
Hem te versterken. De Heilige Qu’ran geeft bewijzen uit de
natuurverschijnselen voor het bestaan van God. Het ligt in
de bedoeling dat dit artikel aantoont hoe mooi beide
aspecten, namelijk de aanmoediging tot studie en de
inspiratie om meer te weten te komen over God, in de
Heilige Qur’an zijn opgenomen.
De Heilige Qur’an zegt:
‘’En uw God is één God, er is geen God buiten Hem, de Barmhartige,
de Genadevolle. Voorwaar, in de Schepping der hemelen en der aarde
en in de wisseling van dag en nacht en in de schepen die op zee varen,
met datgene wat de mensen tot voordeel strekt, en in het water dat Allah
uit de hemel nederzendt, waarmee Hij de aarde doet herleven na haar
dood en daarop alle soorten dieren verspreidt, en in de verandering der
winden, en in de wolken die tussen de hemel en de aarde in dienst zijn
gesteld, zijn inderdaad tekenen voor een volk dat begrijpt. En er zijn
onder de mensen, die voorwerpen van aanbidding buiten Allah nemen
en ze liefhebben, zoals zij Allah behoren lief te hebben. Maar zij die
geloven zijn sterker in hun liefde voor Allah” [Heilige Qur’an
2:164-166]
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U zult opgemerkt hebben hoe mooi de bestudering van de
natuurverschijnselen verweven is met de essentie van het
geloof, namelijk de liefde voor God. Verder moet opgemerkt
worden dat de aandacht gevestigt wordt op verscheidene
natuurverschijnselen, waardoor de bestudering van
verschillende vakken van wetenschap wordt aangemoedigd.
Op een andere plaats zegt de Heilige Qur’an: ‘’Er zijn
voorzeker in de Schepping der hemelen en der aarde en in de wisseling
van dag en nacht tekenen voor mensen van begrip. Zij die staande,
zittende en op hun zij liggende Allah gedenken en nadenken over de
Schepping der hemelen en der aarde, zeggende: Onze Heer, Gij hebt dit
niet tevergeefs geschapen; neen heilig zij Gij, red ons daarom van de straf
van het vuur.’’ [Heilige Qur’an 3:191-192]
Deze verzen leveren een sterke beweegreden om
natuurkunde te bestuderen, de doelmatigheid hiervan wordt
weerspiegeld in de vaardigheid en de uitnemendheid die
door moslim geleerden bereikt werd in de eeuwen die
volgden op de komst van de Heilige Profeet (vrede zij met
hem).
In het Salar Jung museum in Hydrabad en in de Khudabaksh
Bibliotheek te Tatna heb ik manuscripten van moslim
geleerden gezien die hun werken begonnen met boven
aangehaalde woorden van de Heilige Qur’an waarmee ze op
deze manier uitdrukking wilden geven aan de dank die zij
verschuldigd waren aan het Heilige Boek dat hun de
motivatie voor hun studie leverde. De Heilige Qur’an vertelt
ons dat alle dingen niet tevergeefs geschapen zijn. Dit dringt
er bij ons op aan om de eigenschappen van verschillende
zaken te bestuderen en om te onderzoeken welke voordelen
we daaraan kunnen ontlenen. De aandacht wordt gevestigd
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op de schepping van de aarde en de hemelen, niet alleen in
bovenstaande verzen, maar in verscheidene andere verzen
van Heilige Qur’an. Het vraagstuk van de Schepping van
hemelen en de aarde is het voornaamste in de wetenschap.
De grote natuurkundige van onze eeuw, Albert Einstein,
heeft gezegd dat hij niet geïnteresseerd was in een enkel
verschijnsel of aspect, maar dat hij alleen maar geïnteresseerd
was om te weten te komen hoe God de hemelen en de aarde
had gecreëerd.
In deze verzen leren we dat onze onderzoeking vergezeld
moeten gaan met het besef van het bestaan van God. Terwijl
wij over de schepping nadenken, moeten wij de Schepper
niet vergeten, anders kunnen wij geen mensen van begrip
worden in de betekenis die de Heilige Qur’an daaraan hecht.
De Heilige Qur’an leert ons een waardevol gebed:
‘’O mijn Heer, doe mij toenemen in kennis.’’
[Heilige Qur’an 20:115]
Terwijl dit vers ons aan de ene kant aanspoort kennis te
vergaren, leert het ons ook dat de Almachtige God de
werkelijke bron van kennis is en dat wij Zijn hulp moeten
zoeken. Dit vers geeft tevens aan dat kennis onuitputtelijk is,
vandaar de grote mogelijkheid van vooruitgang.
De Heilige Qur’an geeft nog een ander voorbeeld van de
uitstekende manier waarop deze de studie van
wetenschappen aanmoedigt en daar tegelijkertijd een
geestelijke dimensie aan toevoegt. Overweeg het volgende
vers: ‘’Hebt gij niet gezien, dat Wij water van de hemelen nederzonden
en dat Wij daardoor vruchten voortbrengen van verschillende kleuren
(en soorten); en in de bergen zijn streken van wit en rood, van donker
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of ravenszwart en van nog verschillende tinten. Ook mensen, beesten,
vee zijn van verschillende kleur. Alleen zijn dienaren, die kennis
bezitten vrezen Allah, Voorwaar, Allah is Almachtig,
Vergevensgezind.’’ [Heilige Qur’an 35: 28-29]
De leer van de kleuren is een belangrijk onderdeel van de
wetenschap. Sterren hebben ook verschillende kleuren en de
bestudering daarvan geeft inzicht in hun structuur.
Spectroscopie, dat de kleuren in detail bestudeert, is in de
moderne wetenschap van ontzettend groot belang. De
bestudering van de natuur overtuigt ons ook van de
verhevenheid van God. Volgens het bovenstaande vers is de
vrees voor God een essentiële karakteristiek van elke
geleerde.
Op een verfijnde manier geeft de Heilige Qur’an nogmaals
een voorbeeld door onze aandacht te vestigen op
natuurverschijnselen en tegelijkertijd onze gedachten te
voeren naar de Almachtige God die ons wijst op studie van
het leven. Hier zegt de Heilige Qur’an: ‘’Voorwaar Wij scheppen
de mens uit een uittreksel van klei, dan plaatsen Wij hem als een kleine
levenskiem in een veilige plaats. Vervolgens vormen wij de levenskiem
tot een klonter bloed; daarna vormen wij het geronnen bloed tot een
klomp vlees; dan vormen wij beenderen met vlees; vervolgens
ontwikkelen Wij het tot een nieuwe schepping. Gezegend zij Allah, de
Beste Schepper.’’ [Heilige Qur’an 23: 13-15]
En als wij de volgende verzen in overweging nemen, dan
zien we dat deze verzen van de Heilige Qur’an ook de studie
van wetenschappen aanbevelen terwijl zij tevens de aandacht
op de Schepper vestigen: ‘’Zien zij niet naar de wolken, hoe zij
gevormd worden? En naar de hemel, hoe deze hoog verheven werd? En
naar de bergen, hoe zij opgericht werden? En naar de aarde hoe zij
114

verspreid werd? Vermaant hen daarom, want gij zijt slechts een
vermaner. Gij zijt geen waker over hen.’’ [Heilige Qur’an 88: 1823]
Er is ook een soortgelijke aandacht getrokken naar het
belangrijke principe dat er geen dwang is in de godsdienst.
Onze geliefde Heilige Profeet (vrede zij met hem) wordt
slechts gevraagd om te vermanen en niet om te dwingen. De
verwijzing naar de Heilige Profeet als een vermaner
ontsteekt in onze harten ook waardering en liefde voor de
Heilige Profeet. Door zijn toedoen is de verheven
boodschap van de Heilige Qur’an tot ons gekomen.
Als astronoom spreken de volgende verzen uit de Heilige
Qur’an mij zeer aan: ‘’Zien zij niet naar de hemel boven hen hoe
Wij deze hebben opgericht en versierd en dat dezelve geen gebreken heeft?
En de aarde – Wij hebben haar uitgespreid en stevige bergen erop
bevestigd en Wij hebben er elk prachtig gewas op doen groeien. Als
inzicht en les voor iedere dienaar die zich er toe wendt.’’ [Heilige
Qur’an 50:7-9]
De boodschap van de Heilige Qur’an is erg belangrijk. De
astronomie heeft een belangrijke rol gespeeld in de
ontwikkeling van het wetenschappelijk denken. De
hemellichamen geven niet alleen licht, ze verschaffen ook
genoegen. De grote Franse mathematicus H. Poincaré
schreef: “de sterren zenden ons niet alleen het zichtbare en grove licht
dat ons lichamelijke oog bereikt, maar van hen komt ook een licht dat
onze geesten verlicht.’’ De Heilige Qur’an heeft ook de
bedoeling dat de hemellichamen ons er aan moeten
herinneren ons naar God te wenden.
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Nog een voorbeeld van de uitstekende manier waarop het
nadenken over natuurverschijnselen gekoppeld wordt aan
geestelijke inspiratie: ‘’Voorzeker, Wij bouwden de hemel door
Onze macht en waarlijk Wij zijn het, Die hem hebben uitgebreid. En
Wij hebben de aarde uitgespreid en hoe uitmuntend hebben Wij dit
gedaan. En Wij hebben alles in paren geschapen opdat gij er lering uit
moogt trekken. Haast u daarom tot Allah. Waarlijk ik ben voor u
een duidelijke waarschuwer van Hem. En werpt geen andere God op
naar Allah, waarlijk ik ben voor u een duidelijke waarschuwer van
Hem.” [Heilige Qur’an 51:48-52]
In de schepping van de hemelen en de aarde zijn veel
Goddelijke eigenschappen tentoongespreid. God heeft alles
in paren geschapen wat een punt van grote interesse in de
wetenschap is. Zelfs hemel en aarde maken een paar en er is
een band tussen hen. God spoort de mens aan zijn toevlucht
bij Hem te nemen en een band met Hem te creëren.
Het Heilige Boek leert ons dus om voortgang te boeken in
wetenschap en op geestelijk terrein. Door de leiding van de
Heilige Qur’an te volgen kan de mensheid voortschrijden op
de weg van de wetenschap zonder zichzelf daarbij te
vernietigen. De Almachtige God wordt beschreven als de
Barmhartige, de Genadevolle en de Heilige Profeet als
genade voor alle volkeren (Heilige Qur’an 21:108) . Een
oprechte volgeling van de Heilige Qur’an kan daarom alleen
maar zijn kennis gebruiken voor het welzijn van de
mensheid.
De Heilige Qur’an ontwikkelt de belangstelling voor de
wetenschap door voorbeelden uit de natuur te geven, terwijl
het tegelijkertijd lessen in geestelijke en morele waarden
geeft. Beschouw als nog een voorbeeld de volgende verzen:
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‘’De zon en de maan doorlopen hun banen volgens het plan. En planten
en bomen aanbidden Hem. Hij heeft de hemel hoog erboven verheven en
een evenwicht bepaald opdat gij het evenwicht niet zoudt verstoren.
Houdt de weegschaal naar recht en doet aan de maat niet tekort.’’
[Heilige Qur’an 55: 6-10]
Merk hierop hoe prachtig eerst de aandacht getrokken wordt
naar de opmerkelijke balans die in de beweging van de
hemellichamen is en daarna krijgen we het bevel om zelf ook
de juiste balans te bewaren in onze maatschappelijke
verhoudingen, daarbij Gods voorbeeld in gedachten
houdend.
De Heilige Qur’an legt grote nadruk op het betrachten van
de waarheid, een eigenschap die essentieel is voor een
geleerde. Islam is gebaseerd op absoluut monotheïsme. Toch
kreeg de Heilige Profeet de aanwijzing te zeggen dat als God
werkelijk een zoon gehad zou hebben, hij de eerste zou zijn
om Hem te aanbidden (Heilige Qur’an 43:82). Dus als
iemands meest geliefde idee in strijd is met de waarheid, dan
moet de waarheid onttrokken en behouden worden. De
Heilige Qur’an geeft ons opdracht hard te werken. Het zegt:
“En dat de mens niet meer kan krijgen dan hetgeen waarnaar hij
streeft.’’ [Heilige Qur’an 53-40]
De Heilige Qur’an inspireert ook tot moed en vertrouwen
door ons de zeer troostende verzekering te geven dat God
diegenen zal leiden die hard naar Hem streven: ‘’En zij, die
naar Ons streven, wij zullen hen zeker op Onze wegen leiden.
Voorwaar Allah is met hen die goed doen.’’ [Heilige Qur’an 29:70]
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De Heilige Qur’an moedigt ons dus niet alleen tot studeren
aan, maar ontwikkelt ook die eigenschappen die wij nodig
hebben om succes in wetenschap te hebben.
De Heilige Qur’an is het Woord van God en wetenschap is
de studie van het werk van God. Er kan geen conflict tussen
die twee bestaan als we beiden juist begrijpen. Sommige
diepe wetenschappelijke waarheden die in de Heilige Qur’an
opgenomen zijn, zijn door de ontdekkingen van de moderne
wetenschap verklaard. Meneer Maurice Bucaille heeft in zijn
boek ‘’The Bible, Holy Qur’an and Science’’ er enkele van
genoemd. Ik zou graag een grote waarheid uit de Heilige
Qur’an noemen die geleerden tot nu toe niet ontdekt
hebben.
Momenteel ontvangt een vraagstuk uitzonderlijk grote
belangstelling
in wetenschapskringen, namelijk de
ontdekking van Internationale Astronomische Unie
opgericht om ‘’naar buitenaards leven te zoeken.’’ De Heilige
Qur’an, die veertien eeuwen geleden werd geopenbaard
bevat dit merkwaardige vers met betrekking tot leven op
andere planeten: ‘’En onder Zijn tekenen is de Schepping van de
hemelen en de aarde, en der levende wezens die Hij daarin heeft
verspreid. En Hij heeft macht hen te verzamelen wanneer Hij wil.’’
[Heilige Qur’an 42:30] Op deze manier stimuleert de Heilige
Qur’an wetenschappelijke nieuwsgierigheid, zelfs naar een
zeer modern onderwerp. Kortom het moedigt
wetenschappelijke
studie
aan
en
ontwikkelt
wetenschappelijk karakter. Tegelijkertijd vestigt het de
aandacht op de Almachtige en inspireert naar Hem te
verlangen.
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Hoe is de Qur’an samengesteld?
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Als men de gehele wereld doorzoekt zal men geen enkel goddelijk schrift
kunnen vinden zoals de Heilige Qur’an die puur beveiligd is. Geheel
veilig en zuiver van enige inmenging door anderen is slechts de Heilige
Qur’an. [De Beloofde Messiasas]

Waarborging van de Qur’an tijdens het leven
van de Heilige Profeetsa
Wanneer men de geschiedenis en de islamitische bronnen
bestudeerd met betrekking tot de samenstelling van de
Heilige Qur’an komt men snel tot de conclusie dat werkelijk
alle acties en mogelijkheden die in het leven van de Heilige
Profeetsa beschikbaar waren om een tekst te bewaren
gehandhaafd zijn voor de waarborging van de tekst van de
Heilige Qur’an. Daarnaast is de Heilige Qur’an het enige
boek dat nadrukkelijk en helder het volgende goddelijk
belofte bevat:
Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Qur’an) nedergezonden en
voorzeker Wij zullen er de Bewaker over zijn. [15:10]
De Arabische regels die in deze zin zijn gebruikt
benadrukken de kracht van deze belofte, maar helaas kunnen
deze niet in de vertaling omvat worden. Ook zegt God in de
Qur’an:
Het verzamelen en het verkondigen er van rust op Ons. [18:75]
Hoewel de belofte van God de ware en werkelijke reden en
het middel is voor de waarborging van de Qur’an, kan men
ook uit studie maatregelen vinden die ondernomen zijn om
de tekst van de Qur’an te bewaren. De maatregelen die zijn
genomen om de Qur’an te bewaren kan men in drie grote
categorieën verdelen.
1. Door middel van de tekst uit het hoofd te leren.
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2. Door middel van de tekst op te schrijven.
3. Door middel van de tekst een belangrijk deel van het
dagelijks leven te maken, zodat men dagelijks in contact
blijft met de tekst.

Bewaring door middel van de tekst uit het
hoofd te leren

Tijdens het leven van de Heilige Profeetsa was schrijven niet
erg gebruikelijk. Het gebruik was weldegelijk aanwezig en de
islam heeft aan de bevordering van het schrijven ook een
grote bijdrage geleverd, maar desondanks was de normale
norm om dingen uit het hoofd te leren. De Arabieren
hadden een speciale aanleg hiervoor. Het was tevens hun
cultuur om lange gedichten geheel uit het hoofd te leren, ook
stonden zij bekend om hun gehele genealogieën uit het
hoofd te kennen. Het onthouden van de Qur’an was geen
moeite voor de Arabieren.
Het onthouden van de Qur’an was ook zeer gemakkelijk
omdat de gehele Qur’an niet in één nacht is geopenbaard,
maar in een periode van ongeveer 23 jaar. De Heilige Qur’an
zegt hierover:
En Wij hebben de Qur’an verduidelijkt opdat gij hem geleidelijk aan
de mensheid mocht verkondigen en Wij hebben hem in gedeelten
gezonden. [17:107]
De Heilige Qur’an is geleidelijk en in delen geopenbaard wat
het zeer gemakkelijk maakte voor de Arabieren om de
Qur’an uit het hoofd te leren. Het gehele profeetschap van
de Heilige Profeetsa heeft ongeveer 7970 dagen geduurd en
de Qur’an bevat 77934 woorden (bismillah mee gerekend).
Dit houdt in dat per dag ongeveer negen woorden
geopenbaard zijn aan de Profeetsa. Dit rekensommetje is
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slechts om aan te duiden dat het leren van de Qur’an uit het
hoofd zeer gemakkelijk was voor de Arabieren en zelfs tot
op de dag van vandaag wordt dit gedaan door moslims. Zelfs
vandaag de dag kan men voorbeelden vinden van mensen
die de gehele Qur’an in drie maanden geheel uit het hoofd
leren.

Waarom werd de Qur’an geleidelijk
geopenbaard?
De Qur’an is geleidelijk in delen geopenbaard en dit had vele
doelen. De Heilige Qur’an zegt hierover:
En de ongelovigen zeggen: “Waarom werd de Qur’an niet ineens aan
hem geopenbaard?” Zo is het, opdat Wij daarmee uw hart mogen
versterken. En Wij hebben hem duidelijk en geleidelijk uiteengezet.
[25:33]




De Heilige Qur’an is geleidelijk geopenbaard, zodat de
Arabieren geleidelijk onderwezen en getraind konden
worden. Eerst zijn de grote basisonderwerpen zoals de
eenheid van God geopenbaard en later zijn andere
onderwerpen in grotere delen (uitvoerig) geopenbaard.
Als in het begin al de Qur’an in grote delen geopenbaard
zou worden, zou het moeilijk zijn voor de moslims om
de leer van de islam te begrijpen en uit te voeren. Dit is
ook waar het bovenstaande vers naar verwijst.
“Wij hebben hem duidelijk en geleidelijk uiteengezet”, uit deze
zin is af te leiden waarom het belangrijk was dat er twee
volgorden van de Qur’an moesten zijn. De volgorde van
de openbaring was bestemd voor de desbetreffende
omstandigheden en de behoeften van die tijd. En de
andere volgorde was de eeuwige volgorde van de
Qur’an bestemd voor de toekomstige tijd. Alleen
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zodoende kon de Qur’an duidelijk en helder zijn voor
zowel de volgelingen van de Profeetas alsook voor de
toekomstige moslims. Dat er twee volgorden zijn
geweest van de Qur’an bewijst ook dat de Heilige
Profeetsa de Qur’an niet zelf heeft verzonnen, anders
zou hij zich aan één volgorde hebben gehouden.
Dat de Qur’an geleidelijk in delen is geopenbaard is ook
in overeenstemming met de voorspellingen van de
voorgaande geschriften.
Door de Qur’an in delen te openbaren konden de
moslims verzen van de Qur’an makkelijker met elkaar
relateren. In het bijzonder voorspellingen. Dit zorgde
ook voor de ontwikkeling van hun geloof. Dit zou niet
gerealiseerd kunnen worden indien de gehele Qur’an in
één keer geopenbaard zou worden.
Door de Qur’an geleidelijk en in delen te openbaren
konden de Arabieren het makkelijker uit het hoofd
leren.

De Qur’an uit het hoofd leren wordt als een zeer verheven
daad gezien binnen de islam. Daarnaast bevat de tekst van
de Qur’an een bijzonder poëtische zinsopbouw en ritme
waardoor het onthouden van de Qur’an zeer gemakkelijk
wordt. Professor Laura Veccia Vaglieri van de Naples
Eastern University schrijft het volgende hierover:
“It can be readily learned by heart, so that today, in spite of the low ebb
of faith, thousands of people can repeat it by heart. In Egypt alone there
are more huffaz than there are people in all Europe who can recite the,
Gospels by heart.”7
7
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Vertaling: “Het kan gemakkelijk uit het hoofd worden
geleerd, zodat zelfs vandaag de dag, ondanks de lage
interesse in het geloof, duizenden mensen het kunnen
herhalen uit het hart. In Egypte alleen al zijn meer huffaz dan
er mensen in heel Europa zijn die het evangeliën uit het hart
kunnen reciteren.”

De Qur’an was een belangrijk deel van het
dagelijks leven
Dit onderwerp is nauw gerelateerd met de voorgaande
onderwerp, maar omdat dit ook een bijdrage heeft geleverd
in de bescherming van de Qur’an zal dit onderwerp apart en
kort behandeld worden.
Het reciteren van de Heilige Qur’an is een dagelijkse
verplichting voor de moslims. Moslims horen vijf keer per
dag te bidden, waarin het reciteren van de Qur’an een
verplichting is. Om de islamitische gebeden te kunnen
verrichten is het belangrijk om iets vanuit de Qur’an uit het
hoofd te kennen. De Heilige Profeetsa had hiervoor ook
leraren aangesteld die hij onder zijn eigen toezicht had
getraind. Vervolgens zouden zij anderen de Qur’an
onderwijzen en ook de Profeetsa zelf zou de Qur’an van
anderen overhoren. Maar naast dit proces van onderwijs
waren alle dagelijkse handelingen gebaseerd op de Qur’an.
Het verrichten van gebeden, het nemen van besluiten,
omgang met elkaar, handel, voedsel, onderwijs enz. Alles
was gebaseerd op de Qur’an. De metgezellen van de Heilige
Profeetsa en de Heilige Profeetsa zelf zouden iedere keer
verwijzen naar de verzen van de Qur’an. De Qur’an was in
het gebruik van moslims in hun dagelijkse leven. Het
dagelijks gebruik van de Qur’an heeft de tekst beschermd
tegen enige inmenging.
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Ramadan
Ieder jaar zou Gabriel het gehele geopenbaarde stuk met de Heilige
Profeetsa doornemen en in het laatste jaar van de profeetschap van de
Heilige Profeetsa heeft Gabriel tweemaal de gehele Qur’an met de Heilige
Profeetsa doorgenomen. [Sahih Bukhari]
In de Ramadan zou de recitatie van de gehele Qur’an
intensiever worden verricht. De Heilige Profeetsa zou met
veel zorg ook toezicht houden over de metgezellen en zou
vaak naar hun recitaties luisteren. Het was tevens één van de
basistaken van de Heilige Profeetsa om de Qur’an te
onderwijzen. [Sahih Bukhari & de Heilige Qur’an 62:3]

Bewaring door middel van de tekst op te
schrijven
In de Heilige Qur’an is herhaaldelijk het woord Kitab (boek
of iets dat opgeschreven is) gebruikt voor de Heilige Qur’an
bijvvoorbeeld:
En zij zeggen: “Dit zijn fabelen der ouden, hij heeft ze laten
neerschrijven en zij worden hem s ’morgens en s’ avonds voorgezegd.”
[25:6]
De tegenstanders van de Heilige Profeetsa hebben nooit
ontkend dat de Qur’an niet geschreven werd. Mocht de
Qur’an schriftelijk niet aanwezig zijn geweest in de tijd van
de Heilige Profeetsa dan was dit een ideaal bezwaar dat
namens de tegenstanders gemaakt kon worden, maar dat is
nooit gedaan. Men hoort ook in gedachte te houden dat het
bovenstaande vers geopenbaard is in de beginjaren van het
profeetschap. Wherry (een christenmissionaris) schrijft
hierover:
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“The most that can be said of the date of revelation of this chapter is
that they belong to an early period in Muhammad’s ministry of
Makkah.”8
Vertaling: “Hoogstens dat gezegd kan worden is dat de
datum van de openbaring van dit hoofdstuk behoord tot de
beginperiode van Muhammad’s functie in Makkah.” Hieruit
wordt duidelijk dat de Qur’an al vanaf de begin jaren van het
profeetschap van de Heilige Profeetsa werd geschreven.

Bewijzen uit de Ahadith en geschiedbronnen







De kopie van de Heilige Qur’an werd woord voor
woord gedicteerd aan Khalid bin S‘id door de Heilige
Profeetsa. [Kitabul-Masahif li-ibn Abi Daud, Ikhtilafu
Khututul-Masahif]
De bekering van Hadrat ‘Umarra dient als een groot
bewijs dat de Qur’an geschreven werd in de tijd van de
Heilige Profeetsa. Zijn zus en schoonbroer waren de
verzen van Surah Taha aan het reciteren. Toen zij
‘Umarra binnen hoorde komen verstopte zij het schrift
met de verzen van de Qur’an. [Sirat Ibn Hisham]
Dit is ook een incident uit de beginjaren van het
profeetschap. Hieruit wordt ook duidelijk dat de Qur’an
vanaf het begin al geschreven werd.
De Heilige Profeetas zou te allen tijden proberen
schrijfmateriaal bij zich te houden en minstens één
schrijver (of hij zou één van hen direct roepen). Een
groot bewijs hiervan is zijn migratie naar Madinah.
Suraqah bin Malik vroeg tijdens de reis van de Heilige
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Profeetsa om een beschermingsbewijs voor hem op te
schrijven. Dit vroeg hij terwijl zij in de wildernis waren.
[Sahih Bukhari]
De Heilige Profeetsa zou direct na een openbaring een
schrijver roepen en hem de openbaring dicteren. [Sahih
Bukhari]
De Heilige Profeetsa had het verboden om de Qur’an
naar vijandige gebieden mee te nemen. [Sahih Muslim]
Hieruit blijkt ook dat de Qur’an schriftelijk aanwezig
was in de tijd van de Heilige Profeetsa.
Het schrijven van de Qur’an zou in de nabijheid van de
Heilige Profeetsa gebeuren. [Tirmidhi]
De Heilige Profeetsa zei: “Schrijf niets namens mij
behalve de Qur’an.” [Musnad Ahmad]
Deze overlevering benadrukt ook de zorg en aandacht
die werd gegeven aan de tekst van de Qur’an om
inmenging te voorkomen.
Hadrat ‘Alira heeft overgeleverd: “Wij schreven niets
behalve de Qur’an op dit schrift.” [Sahih Bukhari]
De Heilige Profeetsa zei: “Iemand die de Qur’an uit het
hoofd reciteert krijgt duizendmaal beloning en iemand
die de Qur’an op schrift reciteert krijgt meer dan
tweeduizendmaal beloning.”[Alburhan fi ‘UlumulQur’an] Dit had de profeetsa alleen kunnen zeggen
indien de Qur’an schriftelijk aanwezig was.

Het schrijfproces van de openbaring
De Heilige Qur’an werd niet alleen op papier geschreven,
omdat papier niet te allen tijden beschikbaar was. Het was de
normale gebruik om ook dierhuiden, platte stenen en
schouderbladen van kamelen te gebruiken om tekst op te
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schrijven. Het schriftelijk proces was als volgt; de Heilige
Profeetsa zou direct na een openbaring een van zijn
aangestelde schrijvers roepen om vervolgens de
geopenbaarde stuk te dicteren. Daarna zou de Profeetsa de
opgeschreven tekst overhoren en indien nodig de schrijver
corrigeren. De Heilige Profeetsa zou onder goddelijk
inspiratie aanwijzen welke surah op welke plaats geplaatst
moest worden. Vervolgens zouden enkele metgezellen die
aangesteld waren als leraren de Qur’an uit het hoofd leren
onder toezicht van de Profeetsa. Zij zouden vervolgens
anderen weer onderwijzen. Naast de metgezellen die waren
aangesteld om de Qur’an op te schrijven zouden velen
anderen metgezellen ook de tekst van de Qur’an op schrijven
en na goedkeuring van de profeetsa de tekst bewaren.
Daarnaast was het de praktijk van de metgezellen dat zij
dagelijks de Qur’an van elkaar zouden overhoren en aan
elkaar zouden reciteren, zodoende bleef de Qur’an ook
bewaard in hun geheugen. Indien er enig meningsverschil
zou zijn werd direct de Profeetsa benaderd. De Heilige
Profeetsa zou de metgezellen zelf ook vaak overhoren. De
liefde en toewijding die de metgezellen hadden voor de
Qur’an kan men niet terug vinden in de metgezellen van
anderen profeten. Dit weerspiegelt ook de goddelijk hand
die de harten van de Sahabara had gevuld met liefde voor de
Qur’an.

Een belangrijk feit
De gehele Qur’an was al schriftelijk aanwezig en verzameld
in de tijd van de Heilige Profeetsa. Zij die waren aangesteld
om de Qur’an op te schrijven hebben niet alleen de
geopenbaarde tekst opgeschreven maar hebben hiernaast
ook de complete Qur’an versies schriftelijk samengesteld.
Sahih Bukhari vertelt het volgende hierover:
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Qatadah vroeg aan Hadrat Anas bin Malikra wie de
Qur’an had samengesteld in de tijd van de Heilige
Profeetsa? Anasra antwoordde: vier mensen, zij behoren
allen tot de Ansar: Ubayy bin Ka‘bra, Mu‘adh bin Jabalra,
Zaid bin Thabitra en Abu Zaidra. [Sahih Bukhari, Kitabu
Fada’il-Qur’an, Babul-Qura’ min Ashabin-Nabisa]
Anas bin Malikra heeft overgeleverd: “vier mensen
hadden de Qur’an al samengesteld tot aan de dood van
de Heilige Profeetsa: Abu Darda’ra, Mu‘adh bin Jabalra,
Zaid bin Thabitra en Abu Zaidra.” [Sahih Bukhari, Kitabu
Fada’il-Qur’an, Babul-Qura’ min Ashabin-Nabisa]

Hieruit wordt duidelijk dat er minstens vijf mensen (Hadrat
Abu Darda’ra, Hadrat Ubayy bin Ka‘bra, Hadrat Mu‘adh bin
Jabalra, Hadrat Zaid bin Thabitra en Hadrat Abu Zaidra) de
gehele Qur’an schriftelijk al hadden samengesteld tijdens het
leven van de Heilige Profeetsa.
Hoewel de gehele Qur’an schriftelijk aanwezig was tijdens
het leven van de Heilige Profeetsa was dit nog niet
samengesteld tot één boek formaat. Dit is een belangrijk
punt om te onthouden.

Waarom was de Qur’an niet tot één boek
formaat verzameld tijdens het leven van de
Profeetsa?
De Qur’an kon pas tot één boek worden samengesteld
wanneer de openbaring van de Qur’an voltooid was. Tijdens
het leven van de Heilige Profeetsa bleef altijd de mogelijkheid
bestaan dat er nog iets geopenbaard zou worden. Met het
overlijden van de Heilige Profeetsa werd duidelijk dat de
openbaring van de Qur’an voltooid was. Mocht de Qur’an
wel na iedere openbaring als één boek zijn samengesteld dan
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zou dit betekenen dat men na iedere openbaring een nieuw
boek zou moeten samenstellen. Dit was simpelweg niet te
doen. Het was tijdens het leven van de Heilige Profeetsa wel
mogelijk om de gehele Qur’an in schrift vast te leggen en dat
is ook gebeurd. Echter was het niet mogelijk om tijdens het
leven van de Profeetsa de gehele Qur’an tot één boek formaat
samen te stellen. Dit is gebeurd door de Khilafat, de
spirituele opvolging van het profeetschap.

Enkele feiten om te onthouden
1. De Qur’an was schriftelijk aanwezig en verspreid onder
de metgezellen.
2. De Qur’an werd massaal door de metgezellen uit het
hoofd geleerd. Er waren duizenden Huffaz.
3. Voor iedere moslim was het verplicht om een deel van
de Qur’an te kennen om zijn gebeden te kunnen
verrichten. En in iedere Ramadan werd de Qur’an
herhaald.
4. Qur’anlessen
werden
georganiseerd.
Zelfs
tegenstanders waren bekend met de inhoud van de
Qur’an. Er waren zelfs metgezellen aanwezig die kennis
hadden over waar, wanneer en wat er geopenbaard werd
en in welke volgorde.
5. Na het overlijden heeft onder leiding van Hadrat Abu
Baqrra een eenstemmigheid plaats gevonden van de
metgezellen van de Heilige Profeetsa over de
betrouwbaarheid van de Qur’an, omzodoende
achterdocht over de betrouwbaarheid van de Qur’an
weg te nemen. (Dit punt zal verder in dit artikel uiteen
worden gezet)
6. Hadrat ‘Uthmanra heeft de gehele ummah verenigd om
één recitatie (uitspraak) van de Qur’an te volgen,
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omzodoende de betrouwbaarheid van de Qur’an verder
te waarborgen.
7. De samenstelling van de Qur’an is verricht door mensen
van verheven karakter, waarover zelfs niet-moslims
getuigen zijn. H.M. Hyndman schrijft:
“This very human prophet of God had such a remarkable
influence over all with whom he was brought into contact that,
neither when a poverty-stricken and hunted fugitive, nor at the
height of his prosperity, did he ever have to complain of treachery
from those who had once embraced his faith.”9
Vertaling: “De menselijkheid van de Profeetsa van God
had zo’n opmerkelijke invloed op hen allen dat noch
wanneer hij straat arm was en achtervolgd werd, noch
op het hoogtepunt van zijn welvaart, heeft hij ooit een
klacht gehad van verraad uit hen die zij geloof hadden
aanvaard.”

Waarborging van de Qur’an tijdens het leven
van de metgezellenra
Eerder is uitvoerig behandeld en bewezen dat de Qur’an
zowel uit het hoofd werd geleerd evenals schriftelijk werd
bewaard tijdens het leven van de Heilige Profeetsa. Werkelijk
alle mogelijke middelen zijn gebruikt om de tekst van de
Heilige Qur’an te bewaren. We nemen nu een kijkje hoe de
Qur’an beveiligd bleef in de tijd van de metgezellen van de
Heilige Profeetsa en welke acties zijn ondernomen om de
betrouwbaarheid van de tekst van de Heilige Qur’an te
waarborgen.

9

The Awakening of Asia, blz. 9
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Khilafat van Hadrat Abu Bakr Siddiqra

Na het overlijden van de Heilige Profeetsa hadden de
moslims met veel tegenstand te maken. Eén van die
uitdagingen was de rebelse opstand van Musailmah
Kadhdhab en zijn aanhangers. In deze strijd kwamen velen
moslims om het leven, waaronder velen die de Qur’an geheel
uit het hoofd hadden geleerd. Na dit incident, dat bekend
staat als de strijd van Yamamah, kwam Hadrat ‘Umarra met
het voorstel om de Qur’an te verzamelen.

ra

Belangrijk gesprek

Hadrat ‘Umar legde dit voorstel voor aan Hadrat Abu Bakr
Siddiqra. Hierop zei Hadrat Abu Bakr Siddiqra: “Hoe kan ik
iets doen wat de Heilige Profeetsa niet zelf heeft gedaan?”.
Uiteindelijk besloot Hadrat Abu Bakrra om deze taak wel uit
te voeren, nadat hij geruststelling verkreeg van God. Dez
taak werd aan Hadrat Zaid bin Thabitra toevertrouwd, omdat
hij ook een van de bekende personen was aan wie de Heilige
Profeetsa de tekst van de Heilige Qur’an zou dicteren. Ook
Hadrat Zaid bin Thabitra antwoordde: “Waarom zou u iets
doen wat de Heilige Profeetsa niet zelf heeft gedaan?”.
Hadrat Zaid bin Thabitra zei dat hij het verplaatsen van een
berg makkelijker vond dan het uitvoeren van deze heilige
taak. Uiteindelijk ging Hadrat Zaid bin Thabitra ook akkoord
met dit voorstel na geruststelling van God.10
Dit gesprek is zeer cruciaal om de ware aard te kunnen
begrijpen van wat werkelijk plaatsvond na het overlijden van
de Heilige Profeetsa, met betrekking tot de betrouwbaarheid
van de tekst van de Heilige Qur’an. Eerder is al uiteengezet
dat tijdens het leven van de Heilige Profeetsa de Qur’an
10

Sahih Bukhari, Kitabu Fada’il-lil-Qur’an, Babu Jam‘il-Qur’an
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geschreven werd. Dus de belangrijke vraag die uit dit gesprek
ontstaat is: “Wat bedoelen Hadrat Abu Bakrra en Hadrat
Zaid bin Thabitra met “Deze taak nog nooit eerder is
uitgevoerd?”. Uiteraard betekent dit niet slechts het
schriftelijk opschrijven van de tekst van de Heilige Qur’an
want dat werd al gedaan tijdens het leven van de Heilige
Profeetsa. Het schriftelijk opschrijven van de Heilige Qur’an
had ditmaal een ander doel en dit doel was nauw verbonden
met het incident van Yamamah. Het proces van compilatie
bewijst wat hiermee wordt bedoeld.

Het proces van compilatiewerk

-

-

-

-

Hadrat Zaid bin Thabitra en Hadrat ‘Umarra kregen het
bevel van Hadrat Abu Bakr Siddiqra om dit werk in de
moskee van de Heilige Profeetsa te verrichten. De
moskee in die tijd was een belangrijke officiële
publieksterrein. Aldus iedereen was betrokken en op de
hoogte van dit werk. [Al-itqan]
Een algemene oproep werd gedaan om schriftelijke
evenals hifz (wat uit het hoofd was geleerd) bewijzen te
leveren. [‘Ulumul-Qur’an]
De mondelinge verklaring (hifz) werd niet aanvaard
totdat daarbij ook een schriftelijke bewijs werd geleverd
en een schriftelijke bewijs werd niet aanvaard totdat
daarbij ook een mondelinge verklaring werd afgegeven.
[Al-itqan]
Voor ieder vers zijn er eerst twee schriftelijke en twee
mondelinge verklaringen geleverd, pas daarna werd een
vers aanvaard. In totaal waren er dus vier verklaringen
verreist. [‘Ulumul-Qur’an]
Er waren voor één vers soms 20, 40, 50 en ook honderd
verklaringen beschikbaar; zowel schriftelijk als
mondelinge verklaringen. Er zijn slechts één of twee
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verzen waarvoor men slechts twee getuigenissen kon
vinden. [Tafsir Kabir]
Het proces van het compilatiewerk bewijst het doel van dit
werk. Het doel was om met de eenstemmigheid van de
metgezellen van de Heilige Profeetsa de betrouwbaarheid van
de tekst van de Heilige Qur’an te bezegelen. Alle metgezellen
hebben getuigenis afgelegd dat de tekst van de Qur’an
hetzelfde is zoals de Heilige Profeetsa deze had achtergelaten.
Dit was het werk dat niet in de tijd van de Heilige Profeetsa
kon gebeuren. Pas na het overlijden van de Profeetsa werd
duidelijk dat de openbaring voltooid was. En door de strijd
van Yamamah, waarin vele metgezellen om het leven zijn
gebracht, kwam deze belangrijke taak aan de orde. Zij waren
de enigen die deze verklaring konden afleggen. Deskundigen
erkennen ook het belang van dit punt; dr. Maurice Bucaille
schrijft het volgende:
“They had the advantage of being checked by people who already knew
the tekst by heart, fort they had learned it at the time of the Revelation
itself and had subsequently recited it constantly. Since then, we know
that the text has been scrupulously preserved, It does not give rise to any
problems of authenticity.” [The Bible and the Qur’an and Science
– vertaald uit het Frans door Alastair D. Pannel - onder
hoofdstuk: Conclusions blz. 250-251]
Vertaling: “Zij (die door Hadrat Abu Bakrra de opdracht
hadden gekregen om deze taak uit te voeren) hadden het
voordeel dat het werd gecontroleerd door mensen die al de
tekst van buiten kende, zij hadden dit geleerd ten tijde van
de openbaring zelf en bleven de tekst voortdurend reciteren.
Sindsdien weten we dat de tekst zorgvuldig bewaard is
gebleven, het geeft geen aanleiding tot problemen met
betrekking tot van authenticiteit.”
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Nog een belangrijk punt
Dit werk was bedoeld als een extra bewijs om de
betrouwbaarheid van de tekst te garanderen voor de
komende generaties. Echter was de Qur’an al ver en wijd
verspreid tijdens het eerste Khilafat. De Qur’an had iedereen
al bereikt. Deze kopie - dat Mushafe-Umm (moederschrift)
werd genoemd - werd daarom ook niet verder verspreid en
werd alleen gebruikt voor officiële publicaties. Nog een extra
voordeel was ook dat metgezellen hun persoonlijke schriften
konden controleren.

Khilafat van Hadrat ‘Uthmanra

In de laatste jaren van de Heilige Profeetsa bekeerden vele
mensen in Arabië zich tot de islam. Voor de verspreiding van
de boodschap van de Qur’an en voor het gemak van
verschillende stammen en volken was het onder goddelijke
instructies toegestaan om gebruik te maken van
verschillende recitaties van de Heilige Qur’an.

Recitaties van de Heilige Qur’an
Dat er verschillende recitaties toegestaan zijn houdt niet in
dat de Qur’an uit meerdere versies van verschillende teksten
bestond. Zij die goed onderlegd zijn in de Arabische taal
weten dat dit een bijzonderheid is die de Arabische taal alleen
toebehoort. Verschillende Arabische woorden kunnen op
verschillende manieren worden gereciteerd, maar hierdoor
verandert niet de betekenis. In de tijd van de Heilige Profeetsa
en tot op de dag van vandaag worden woorden die dezelfde
betekenis hebben totaal anders uitgesproken door
verschillende stammen. De Heilige Profeetsa gaf zelf
toestemming voor verschillende recitaties. Deze

135

toestemming zou nooit zijn gegeven indien dit de tekst van
de Qur’an in twijfel had kunnen brengen.
Het feit is dat verschillende stammen in Arabië sommige
woorden of letters niet konden uitspreken. In plaats van de
“ra” zouden zij “laam” spreken en in plaats van de “ya”
zouden zij “jiem” uitspreken. Indien de Heilige Profeetsa niet
iedere stam toestemming gaf om volgens hun eigen dialect
de Qur’an te reciteren zouden zij buitengesloten worden van
de boodschap van de Heilige Qur’an.

Het verschil in recitaties
-

-

Soms was dit verschil beperkt tot het reciteren van de
“harakaat” symbolen. Yaf‘alu  یَ ْف َع ُلwerd als Yif‘alu
یِ ْف َع ُلuitgesproken.
Soms was dit verschil in het reciteren van letters. An-nas
َاس
ْ  اَلنuitgesproken.
ْ  اَلنwerd als An-nat َات
Soms was dit verschil in de betekenis van woorden.
Voor de ene stam zou het woord “bait” “ بَ ْیتhuis”
betekenen en voor een ander stam zou dit woord
“kasteel” betekenen.

Aldus als gevolg van deze taalkundige verschillen was het
noodzakelijk dat stammen in hun eigen dialect de Qur’an
mochten reciteren. Toen men deze verschillen tegen kwam
werd direct de Heilige Profeetsa benaderd, die vervolgens
deze disputen zou oplossen:
- Hadrat ‘Umarra hoorde Hadrat Hisham bin Hakimra
Surah Furqan reciteren. Hij nam hem mee naar de
Heilige Profeetsa en zei: “Hij reciteert de Qur’an zoals ik
het niet van u heb geleerd”. De Heilige Profeetsa
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-

luisterde naar de beide recitaties en zei: “De Qur’an is
geopenbaard in 7 recitaties; lees het zoals dat voor u
gemakkelijk is.” [Bukhari, Kitabu Fada’il-lil-Qur’an]
In een andere overlevering staat hetzelfde dispuut over
twee andere metgezellen vermeld, waarop de Heilige
Profeetsa zegt: “Beiden recitaties zijn correct; zij die voor
u verdeeld raakte zijn vernietigd.” [Bukhari, Kitabu
Fada’il-lil-Qur’an]

In Sahih Muslim staat een overlevering vermeld met daarbij
de uitleg van Ibn Shihab: “De betekenis zou niet veranderen
en er zal geen verschil ontstaan in Halal en Haram (oftewel
het onderwerp van de boodschap werd niet aangetast).
Uit de eerste overlevering kan men concluderen dat deze
toestemming pas in het laatste jaar werd gegeven. In een tijd
waarin het grootste deel van de Qur’an al schriftelijk
beveiligd was. Hadrat Hisham bin Hakimra bekeerde zich in
het negende jaar van hijrah. De reactie van Hadrat ‘Umarra
bewijst ook dat Hadrat Hisham bin Hakimra al enige tijd
bekeerd was tot de islam anders had hij nooit zo ruw
gereageerd op Hadrat Hisham bin Hakimra. Hoe dan ook kan
men spreken van dit feit dat na het negende jaar van hijrah
deze toestemming werd gegeven. In een tijd waarin de
Qur’an schriftelijk al beveiligd was. Deze overleveringen
bewijzen ook hoe zorgvuldig de metgezellen van de Profeetsa
omgingen met de tekst van de Heilige Qur’an. Ondanks het
besef van verschillende dialecten van de taal zouden zij dit
verschil informeren aan de Heilige Profeetsa; en pas na
goedkeuring van de Profeetsa zouden zij dit toelaten.
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Hadrat ‘Uthmanra
Tijdens het Khilafat van Hadrat ‘Uthman was de islam ver
en wijd verspreid in Arabische landen en zowel in nietArabische landen. De toestemming om verschillende
recitaties te hanteren was in het begin gehanteerd om
mensen van gemak te voorzien, maar nu werd dit meer een
probleem vooral voor nieuwe bekeerde moslims die nog niet
goed onderlegd waren in zowel de islamitische leerstellingen
als in de Arabische taal. Na overleg met de metgezellen van
de Heilige Profeetsa, heeft Hadrat ‘Uthmanra besloten om de
Qur’an schriftelijk op te stellen volgens één recitatie; de
recitatie van Quraish; waarin de Qur’an geopenbaard werd
en opgeschreven werd door de Heilige Profeetsa en zoals
deze werd opgeschreven tijdens de Khilafat van Hadrat Abu
Bakr Siddiqra.
Er is nooit een verschil bewezen in de tekst van de MushafeUmm (moederschrift) en de zeven kopieën die in de tijd van
Hadrat ‘Uthmanra gestuurd zijn naar verschillende
provincies. Dit terwijl het moederschrift een lange tijd bleef
bestaan tot aan de tijd van Marwan bin ‘Abdul-Malik.

Het verbranden van anderen kopieën
Nadat de zeven kopieën van het moederschrift waren
gemaakt, gaf Hadrat ‘Uthmanra de instructie om voortaan
deze kopieën te gebruiken voor verdere publicaties,
voorgaande schriften moesten worden verbrand. Hierbij
moet men in gedachte houden dat het verbranden van
voorgaande schriften alleen door officiele instanties werd
gedaan. Dit werd gedaan om misverstanden te vermijden in
officiële publicaties. Dit bevel was niet voor het gehele volk.
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Een belangrijk punt
Het Arabische woord “Qira’at” werd door de metgezellen
gebruikt als een synoniem voor “Tafsir” (uitleg van de
Qur’an). Door het gebrek van de Arabische taal en kennis
van de islamitische termen maken velen mensen bezwaar uit
onwetendheid.

Hadrat ‘Abullah bin Mas‘udra

De naam van Hadrat ‘Abdullah bin Mas‘udra wordt vaak
aangehaald om aan te duiden dat hij het niet eens was met
het compilatiewerk dat tijdens de periode van de Khulafa’
plaats vond. Dit is onjuist. Het feit is dat nadat Hadrat
‘Abdullahra op de hoogte werd gesteld van de achterliggende
wijsheid van de instructies, ging hij daar altijd mee akkoord.
Hij heeft altijd ingestemd met de eenstemmigheid waarvan
de rest van de metgezellenra deel uitmaakten. Het grootste
bewijs hiervan zijn de studenten van Hadrat ‘Abdullahra (hij
had een eigen universiteit). Zij hebben nooit afstand
genomen of afkeer getoond van het werk dat tijdens de
periode van de Khulafa’ werd uitgevoerd.

Warsh & Hafs
Vaak haalt men het argument aan dat vandaag de dag twee
versies van de Qur’an bestaan. De recitatie van Warsh en de
recitatie van Hafs. De laatstgenoemde is de recitatie van
Quraish. En de eerstgenoemde wordt in Egypte en in
Afrikaanse landen gereciteerd. De gedachten dat hierdoor
twee soorten van teksten van de Qur’an bestaan is vals. Dit
komt ook door de onwetendheid van het onderwerp van “de
verschillende recitaties van de Qur’an” (deze zijn beperkt tot
enkele woorden). Andrew Rippin (een westerse Qur’an
deskundige) schrijft het volgende hier over:
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“The simple fact is that none of the differences, whether vocal or graphic,
between the transmission of Hafs and the transmission of Warsh has
any great effect on the meaning. Many are the differences which do not
change the meaning at all, and the rest are differences with an effect on
the meaning in the immediate context of the text itself, but without any
significant wider influence on Muslim thought.” [Approaches of the
history of interpretation of the Qur’an, 1988, blz. 37]
Vertaling: “Het simpele feit is dat geen van de verschillen,
hetzij vocaal of grafisch, tussen de recitatie van Hafs en de
recitatie van Warsh, geen grote invloed heeft op de
betekenis. Vele van die verschillen hebben totaal geen effect
op de betekenis. En de rest van de verschillen met betrekking
tot de betekenis worden opgelost door de onmiddellijke
context van de tekst zelf, maar zonder noemenswaardige
invloed op bredere islamitische gedachte.”
Nadat Hadrat ‘Uthmanra de moslim ummah verzamelde om
voortaan één recitatie van de Qur’an te volgen is het
onderwerp van “recitaties van de Qur’an” ontwikkeld tot een
nieuwe vorm van wetenschap. Vandaar dat men vandaag de
dag ook anderen recitaties nog terug kan vinden.

Hoe zijn de symbolen en schrijfstijlen
ontwikkeld van de tekst van de Qur’an?

Vanaf de tijd van de Heilige Profeetsa tot aan de tijd van
Hadrat ‘Uthmanra werd de Qur’an in Kufi stijl geschreven.
Een schrijfstijl waarin geen punten worden gebruikt. Hadrat
‘Uthmanra had Gouverneur Abul-Aswad Dauwli tijdens zijn
Khilafat al de instructie gegeven om symbolen te
ontwikkelen voor het gemak van niet-Arabieren. Hadrat
‘Alira had ook tijdens zijn Khilafat enkele grammaticale regels
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aan hem onderwezen en had hem gevraagd om verder regels
te ontwikkelen volgens deze richtlijnen. Uiteindelijk in het
jaar van 42 hijrah, nadat hij door Amir Mu‘awiyyah ontslagen
werd, heeft hij zijn tijd hieraan besteed. Deze symbolen
(klinkers) hadden de vorm van punten.
Men moet onthouden dat deze ontwikkelingen voor nietArabieren bestemd waren. Voor Arabieren was de eerste
schrijfstijl heel duidelijk. Het was hun taal en bovendien
kenden zij de Qur’an toch al uit het hoofd.
In het jaar van 65 van hijrah, gaf Hajjaj bin Yusuf instructie
aan Nasr bin ‘Asam en Yahya bin ‘Umar om dit werk verder
te ontwikkelen. Zij hebben vervolgens punten van letters
uitgevonden die tot op de dag van vandaag hetzelfde zijn. Er
waren nu twee soorten punten. Punten voor de letters en
punten die als symbolen (klinkers) aangeduid waren. Om
hier onderscheid tussen te kunnen maken werden de
symbolen (klinkers) met rood geschreven en de punten van
de letters met zwart geschreven.
In de ‘Abbasi periode heeft een beroemd geleerde Khalil bin
Ahmad (gestorven in 175 hijrah) de symbolen: fatha, kasrah,
dammah, shaddah en hamzah uitgevonden. Deze worden tot
op de dag van vandaag gebruikt.
In de ‘Abbasi periode heeft een minister genaamd Ibne
Muqlah (gestorven in 328 hijrah) de Naskh-schrijfstijl
uitgevonden. Zodoende werd de schrijfstijl van Kufi in het
begin van de 5de eeuw van hijrah en aan het einde van de 4de
eeuw van hijrah vervangen door de Naskh-schrijfstijl. In de
7de eeuw van hijrah heeft Amir ‘Ali Tabrizi deze schijfstijl
verder ontwikkeld en het Nastaleeq lettertype ontwikkeld.
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Deze beide lettertypen worden tot op de dag van vandaag
gebruikt.
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