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Deel 1: Inleiding tot de Fundamenten van het Geloof 
 

  
Inleiding 
 
Voorwaar, alle Lof en Dank komen toe aan Allaah, we prijzen Hem, zoeken hulp tot Hem, en 
vragen Hem om vergeving. We keren ons in berouw tot Hem en zoeken toevlucht tot Allaah 
tegen het kwaad in onszelf en tegen de zondes in ons handelen. Eenieder die geleid wordt 
door Allaah kan door niemand misleid worden en een ieder die door Allaah misleid wordt kan 
door niemand geleid worden.  
Ik getuig dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah, als 
Enige, zonder partner of deelgenoot. En ik getuig dat Mohammed1 Zijn dienaar en 
Boodschapper is. Moge Allaah’s Zegeningen en Vredeswensen met hem zijn, zijn familie, 
zijn metgezellen en een ieder die hen in oprechtheid volgt. 
 
Voor wat nu volgt: De kennis van at-Tauwhied2 vormt de meest nobele kennis, van de meest 
grootste waarde en noodzakelijkste kennis, omdat het de kennis Allaah, Zijn Namen, 

                                                 
1 [Voetnoot Oorspronkelijke Vertaler] صلى أهللا عليه و سلم = Salla Allaahoe ‘aleihi wa sellem: 
Moge de Salaah (Zegeningen) en Salaam (Vredeswensen) van Allaah op met Profeet. De 
Salaah van Allaah op zijn Profeet Mohammed is Zijn Lofsuiting van de Profeet aan de 
engelen die het dicht bij (maar onder) Allaah zijn, de Allerhoogste, die zich zetelde over zijn 
‘Arsh (Troon) welke boven de zevende Hemel is. De engelen prijzen hem صلى أهللا عليه و سلم  
eveneens aan. De Salaam is Allaah’s bescherming van de Profeet voor onvolmaaktheden en 
elke andere vorm van slechtheid. Wanneer de Moslim dus  صلى أهللا عليه و سلم  ‘Salla Allaahoe 
‘aleihi wa sellem’ zegt, dan roept hij Allaah op om Zijn Lof en Veiligheid aan de Profeet te 
schenken. Zie Ibnoel Qayyiem’s Jalaa-oel Afhaam Fie Fadlis-Salaatie-wa-Salaam Alaa 
Moehammadien Khairiel Anaam, blz 128. Gepubliceerd door Daar Ibn Kethier; Damascus, en 
Maktabat Daar At-Turaath, Al-Madienah, 1408 NH/1988.  
2 [Voetnoot Oorspronkelijke Vertaler] At-Tauwhied is het in stand houden van het geloof dat 
Allaah de Enige ware God is die het recht heeft om aanbeden te worden en dat Hij de Enige 
en Ware Rabb (Heer) van alles is en dat Hij uniek is in zijn Goddelijke Namen, 
Eigenschappen en Handelingen.  
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Eigenschappen, en Zijn rechten op Zijn dienaren is. En deze kennis vormt de sleutel tot de 
weg naar Allaah, en het is het fundament voor Zijn wetgeving.  
Dit is ook wat de Boodschappers een unanieme eensgezindheid over hadden, om daartoe uit te 
nodigen.  
Allaah 3 تعالى zegt: “En Wij zonden geen Boodschapper voor jou (O Mohammed), behalve 
dat Wij aan hem openbaarden (zeggende): La ilaha illa Ana [niets of niemand heeft het 
recht om aanbeden te worden alleen ik (Allaah)], dus aanbidt Mij daarom (alleen en 
geen ander).”4 
 
En Allaah heeft voor zichzelf getuigd voor al-Wahdanieyah5 Ook de engelen en mensen van 
kennis getuigen voor Zijn Wahdanieyah:“Allaah getuigt dat La ilaaha illa Hoewa (niets of 
niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Hij), en (ook) de Engelen, en de 
bezitters van kennis (getuigen dit ook); (Hij houdt altijd) zijn schepping in 
rechtvaardigheid. La ilaaha illa Hoewa, de Almachtige, de Alwijze.”6 
 
Gegeven deze erkenning van de status van at-Tauwhied, is het daarom een plicht voor elke 
moslim om juist aan deze kwestie aandacht te besteden door het te leren, onderwijzen, 
begrijpen, en er in te geloven, zodat hij zijn Dien7 op een solide fundament kan bouwen, in de 
meest rustige gemoedstoestand en onderwerping dat hem de juiste vruchten en resultaten zal 
doen opleveren.  
 
De Dien (Religie) van de Islaam. 

 
De Religie van de Islaam is de Dien (Religie), waarmee Allaah de Profeet Mohammed و سلم 
 gezonden heeft. Daarmee heeft Allaah de geldigheid van alle andere religies صلى أهللا عليه
tenietgedaan en heeft Hij de religie geperfectioneerd voor Zijn dienaren, Zijn gunsten aan hen 
voltooid en de religie voor hen uitgekozen – geen enkele andere religie zal van een persoon  
geaccepteerd worden. 
 
Allaah de Allerhoogste, zegt:“Mohammed is niet de vader van één van de mannen onder 
jullie, maar hij is de Boodschapper van Allaah en de laatste der Profeten”8 
 
Hij de Allerhoogste zegt eveneens:“Vandaag9 heb Ik jullie religie voor jullie vervolmaakt 
en heb Ik Mijn Gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islaam voor jullie als 
religie uitgekozen…”10 
                                                 
3 [Voetnoot Oorspronkelijke Vertaler] تعالى = Ta’aala: Meest Verheven is Hij. Hij is Verheven 
in Zijn Thaat (Essentie) en Zijn Eigenschappen. 
4  Soerat Al-Anbieyaa 21, 25 
5 [Voetnoot Oorspronkelijke Vertaler] Dat Hij de Enige ware God is die het recht heeft om 
aanbeden te worden, Niets of niemand is gelijk aan Hem, noch in Zijn Namen noch in Zijn 
Eigenschappen. 
6 Soerat Aal-‘Imraan 3, 18 
7[Voetnoot Oorspronkelijke Vertaler] Dien: Is veelomvattender in zijn betekenis dan het 
westerlijke begrip van “religie”. Elk aspect van het leven onderstreept de openbaring van 
Allaah. Daarom omvat Deen het leven in elk van zijn diverse fases en complexiteit.  
8  Soerat Al-Ahzaab 33: 40 
9[Voetnoot Oorspronkelijke Vertaler] Deze Ayah werd gedurende de Hadjatoel Waadaa’ 
(Afscheids Bedevaart) van de Profeet صلى أهللا عليه و سلم nedergezonden, op de Dag van ‘Arafah,  
dat op een vrijdag was. 
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“Waarlijk, de (enige) religie bij Allaah is Al-Islaam11….”12 
 
“En wie een andere religie dan de Islaam zoekt, het zal nooit van hem geaccepteerd 
worden en hij zal in het Hiernamaals tot de verliezers behoren”13 
 
En Allaah, de Allerhoogste heeft het voor de gehele mensheid verplicht gemaakt om 
Hem daarmee te aanbidden (dwz door de Islaam aan te nemen). Allaah de Allerhoogste 
zegt terwijl Hij Zijn Boodschapper صلى أهللا عليه و سلم toespreekt: “Zeg (O Mohammed): ‘O 
mensheid! Waarlijk, ik ben de Boodschapper van Allaah voor jullie allen. (Allaah is) 
Degene aan Wie het Koninkrijk van de hemelen en de aarde behoort, La ilaaha illa 
Hoewa (niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Hij). Hij is het 
die doet leven en doet sterven. Gelooft daarom in Allaah en Zijn Boodschapper 
(Mohammedصلى أهللا عليه و سلم), de ongeletterde Profeet, die in Allaah en Zijn Woorden14 
gelooft, en volgt hem, zodat jullie rechtgeleid worden.”15 
 
Het staat vermeld in Sahieh Moeslim, overgeleverd door Aboe Hoerairah رضي أهللا عنه, dat de 
Boodschapper van Allaah صلى أهللا عليه و سلم heeft gezegd: “Bij de Hand van Hem (Allaah) 
waarin het leven van de ziel van Mohammed is! Er is niemand van deze gemeenschap, of het 
nu een Jood of een Christen is, die van mij hoort en daarna doodgaat zonder te geloven in de 
Boodschap (van Tauwhied) waarmee ik ben gezonden, behalve dat hij een van de mensen van 
het (Helle)Vuur is.16 
 
Het geloven in de profeet Mohammed صلى أهللا عليه و سلم is datgene bevestigen (Tasdieq) 
waarmee hij gekomen is met de volle aanvaarding (Qaboel) en verklaring (Id’aan), niet 
louter de bevestiging dat hetgeen waar hij mee gekomen is,  de waarheid is (Tasdieq). 
Om deze reden was zelfs Aboe Taalib (de oom van de Profeet), geen gelovige in de Profeet 
 عليه و سلم ondanks dat hij hetgeen bevestigde waarmee de Profeet Mohammed ,صلى أهللا عليه و سلم
 gekomen was en dat de Islaam de beste van alle religies was (alleen hij accepteerde de صلى أهللا
boodschap niet, noch gaf hij zich eraan over en dus had hij geen Iemaan in de Profeet و سلم 
 .(صلى أهللا عليه
De Dien van Islaam bevat al het menselijke welzijn van de voorgaande religies. En het heeft 
het onderscheid ten opzichte van de voorgaande religies, dat het geschikt is voor toepassing in 
elk tijdperk, plaats en voor iedere volk. Allaah, de Allerhoogste zegt, terwijl Hij zijn 
Boodschapper صلى أهللا عليه و سلم toespreekt:“En Wij hebben aan jou (O Mohammed عليه و سلم 
 het Boek (de Qor’an) in waarheid nedergezonden, dat het Geschrift dat ervoor is (صلى أهللا

                                                                                                                                                         
10 Soerat Al-Maa’iedah 5: 3 
11[Voetnoot Oorspronkelijke Vertaler] Wat betekent dat de Islaam de enige Dien is, die 
Allaah van Zijn slaven zal accepteren. Zie de Tafsir van Ibn Kethier voor de bovenste Ayah.  
12 Soerat Aal-‘Imraan 3: 19 
13 Soerat Aal-’Imraan 3: 85 
14 [Voetnoot Oorspronkelijke Vertaler] De woorden van Allaah omvatten alle boodschappen 
die zijn gezonden naar de profeten: De Qor’an, de Taurah, het Evangelie (in hun originele 
staat), Az-Zaboer en de Psalmen. Eveneens de Woorden van Allaah ‘Koen’ (wees) en hij was 
i.e. Jezus de zoon van Maryam, vrede zij met hen. Kijk ook naar M.M. Khan en M.T. Al-
Hilaallie’s “Interpretation of the Noble Qor’an”, Soerat 7 Aayah 158. 
15 Soerat Al-A’raaf 7: 158 
16 Sahih Moeslim (1/ 93) 
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gekomen bevestigt en Moehaymin17 (betrouwbaar in hoogheid en een getuige) daarover 
(de oude geschriften)”18  
 
Dat de Islaam geschikt is voor toepassing in elk tijdperk, elke plaats en door ieder volk wil 
zeggen: dat het vasthouden eraan niet de voordelen voor een volk wegneemt in welke tijd of 
plaats dan ook. Het is de Islaam echter, die de zaken voor hen juist correct maakt. En het wil 
ook niet zeggen dat het ondergeschikt raakt aan elke tijd, plaats of tijd – zoals sommige 
mensen onterecht denken.  
 
De Dien van Islaam is de religie van de waarheid. Het is de manier van leven die Allaah, de 
Allerhoogste, gegarandeerd heeft voor diegenen die er werkelijk aan vasthouden van Zijn 
Hulp en Overwinning, en dat Hij de Islaam dominant zal maken over alle andere religies. 
 
Allaah, de Allerhoogste, zegt:“Hij is Degene Die Zijn Boodschapper (Mohammed عليه و سلم 
 heeft gezonden met de Leiding en de ware religie (Islamitische Monotheïsme ) (صلى أهللا
om deze laten zegevieren over alle (andere) religiën, ook al haten de Moeshrikien 
(polytheïsten, heidenen, afgodenaanbidders, en ongelovigen in de Eenheid van Allaah en 
Zijn Boodschapper Mohammed صلى أهللا عليه و سلم) het.”19  
 
En Hij zegt ook:“En Allaah heeft degenen onder jullie beloofd die geloven en goede 
werken verrichten, dat Hij hen zeker op aarde als gevolmachtigden zal aanstellen, zoals 
Hij degenen voor hen als gevolmachtigden aanstelde, en dat Hij hun het gezag zal geven 
om hun religie te praktiseren die Hij voor hen heeft uitgekozen (Islaam). En Hij zal voor 
hen zeker na vrees veiligheid ruil geven. Zij (de gelovigen) aanbidden Mij en zij kennen 
Mij in niets (in aanbidding) deelgenoten toe. Maar wie hiernaar ongelovig is: zij zijn de 
Fasiqoen (opstandig, ongehoorzaam aan Allaah)”20 
 
De Dien van Islaam is een complete religie bestaande uit zowel ‘Aqiedah (geloofsleer) als 
Sharie’ah (wetgeving), en het is perfect in beide. De Islaam gebiedt ons:  
 

1. Tauwhied (het aanbidden van Allaah alléén) en verbiedt ons Shirk (het toekennen van 
partners naast Allaah in de aanbidding) 

 
2. Het gebiedt ons de waarheid te zeggen en verbiedt ons om te liegen 

 
3. Het gebiedt ons met al-‘Adl (Rechtvaardigheid)21 en verbiedt ons onrechtvaardigheid 

en onderdrukking 

                                                 
17 [Voetnoot Vertaler] Moehaymien: datgene dat de waarheid bevestigd dat erin aanwezig is en de 
valsheid dat eraan toegevoegd is afdoet. 
18 Soerat Al-Maa-iedah 5:48 
19 Soerat As-Saff 61:9 
20 Soerat An-Noer 24:55 
21 al-‘Adl: Rechtvaardigheid is het duidelijk maken van gelijkheid tussen gelijkwaardige 
dingen en het onderscheid maken tussen verschillende dingen. Rechtvaardigheid is geen 
absolute gelijkheid zoals die door sommige mensen wordt gegeneraliseerd wanneer zij 
zeggen: “De Dien van Islaam is de Deen van gelijkheid.” Het duidelijk maken van gelijkheid 
tussen verschillende dingen is onrechtvaardigheid die niet door de Islam wordt gebracht, en 
de persoon die dat doet moet niet worden geprezen. Dit is een voetnoot door de auteur Shaikh 
Mohammed bin Saleh Al-Uthaymeen. 
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4. Het gebiedt ons om vertrouwenswaardig te zijn en het vertrouwenswaar niet te 
misbruiken. 

 
5. Het gebiedt ons beloften na te komen en verbiedt ons deze te breken. 

 
6. Het gebiedt ons goedheid en een goede behandeling tegenover de ouders en verbiedt 

ons om de ouders ongehoorzaam te zijn in datgene wat niet zondig is 
 

7. Het gebiedt ons de banden met de familie aan te halen en verbiedt ons deze te 
verbreken. 

 
8. Het gebiedt ons de buren goed te behandelen en het verbiedt het buurschap schade te 

berokkenen. 
 
In het kort samengevat beveelt de Islaam alles wat goed is, van manieren tot aan moraal en 
verbiedt het alles wat slecht is. 
 
Zo ook beveelt het alle handelingen die rechtsschapen en goed zijn en verbiedt het alle 
handelingen die slecht en schadelijk zijn. 
 
Allaah de Allerhoogste zegt:“Waarlijk, Allaah draagt op tot al-‘Adl22 en al-Ihsaan23, en 
het geven aan de verwanten24, en Hij verbiedt al-Fahshaa25, al-Moenkar26, en al-
Baghie27”28 

                                                 
22[Voetnoot Vertaler] Al-‘Adl is het tegenovergestelde van ad-Dhoelm. Dhoelm betekent iets 
op de verkeerde plaats neerzetten. Iemand die dus de aanbidding op de verkeerde plek neerzet 
en het toeschrijft aan iets of iemand die het niet verdient heeft dan het meest grootste onrecht 
begaan. Definitie van Al-‘Adl is een zaak op zijn juiste plaats neerzetten. In deze Ayah 
betekent het rechtvaardigheid en het aanbidden van Allaah alleen, Islamitisch Monotheïsme. 
23[Voetnoot Oorspronkelijke Vertaler] Al-Ihsaan: in deze Ayah betekent het geduld hebben in 
het uitvoeren van verplichtingen t.o.v Allaah, geheel omwille van Allaah en in 
overeenstemming met de Soennah van de Profeet صلى أهللا عليه و سلم op een perfecte manier.    
24[Voetnoot Oorspronkelijke Vertaler] Niveau van (bloed)verwantschap: ten eerste, je ouders, 
daarna je nakomelingen, broers en zussen, dan de ooms en tantes (van je vaders kant), dan je 
ooms en tantes (van je moeders kant), en dan alle andere familieleden.  
25[Voetnoot Oorspronkelijke Vertaler] Al-Fahshaa’: Alle slechte daden, i.e niet toegestane 
seksuele gemeenschap, ongehoorzaamheid aan ouders, het vertellen van leugens, stelen etc. 
26 Al-Moenkar: Al datgeen dat verboden is volgens de Islamitische wet: Polytheïsme, 
ongeloof, en elke vorm van slechte daden, etc.  
27 Al-Baghie: Elke vorm van onderdrukking.  
28  Soerat An-Nahl 16:90 
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Arkaanoel-Islaam - De Pijlers van de Islaam 
 
De Arkaanoel-Islaam zijn de basisfundamenten waarop de Islaam is gebouwd; het zijn er 
vijf, overgeleverd door Ibn ‘Umar 29 رضي أهللا عنه waarin de profeet صلى أهللا عليه و سلم heeft 
gezegd: “Islaam is gebouwd op vijf zaken: Dat zij Allaah één maken in aanbidding)”, en in 
een andere versie: “De Islaam is gebouwd op vijf:  De Getuigenis dat niets of niemand het 
recht heeft aanbeden te worden behalve Allaah de Almachtige en dat Mohammed Zijn 
boodschapper is, de Salaah te onderhouden (de dagelijkse gebeden), het geven van de Zakaat, 
het vasten in de maand Ramadaan en het verrichten van de Hadj (naar Mekka). 
Iemand zei (tegen de overleveraar )- de Hadj en dan het vasten in de maand Ramadaan? 
Hierop antwoordde hij (de overleveraar): Nee (eerst) het vasten in de maand Ramadaan en 
dan de Hadj, dit is zoals ik het heb gehoord van de Boodschapper van Allaah أهللا عليه و سلم 
 30”.صلى
 
Als eerste: De Shahaada (getuigenis) van: 
 
La ilaaha illal laah, wa anna Muhammaddan Rassoulul laah 
 
Is het beslissende geloof, waarmee deze Shahaadah geuit wordt met de tong, alsof iemand 
met zijn eigen ogen de zekerheid van zijn vastberaden overtuiging ziet. Het feit dat de 
Shahaada als een afzonderlijke pilaar is gemaakt, is ondanks de veelheid van zaken waarvoor 
is getuigd. Dit heeft te maken met de volgende (redenen): 
 
● De Boodschapper is een brenger van informatie over Allaah, de Meest Verhevene: Om dus 
te getuigen en te verklaren, dat hij صلى أهللا عليه و سلم een ware dienaar van Allaah is en een 
brenger van de Boodschap (van Islaam), is een integraal deel van de betekenis van de 
Shahaada (La ilaaha illa Allaah), of 
 
● Dat de twee getuigenissen La ilaaha illa Allaah, en Muhammad Rassoeloel Allaah, de 
(vereiste) fundamenten zijn van de correctheid van daden en de acceptatie ervan, aangezien de 
geldigheid en acceptatie van daden, niet bereikt kunnen worden zonder Al-Ikhlaas tot Allaah 
(oprechte toewijding van intenties tot Allaah alleen) en Mutaba’ah (het volgen) van Rasoeloel 
Allaah صلى أهللا عليه و سلم. Door Al-Ikhlaas wordt de Shahaadah van La ilaaha illa Allaah 
verwezenlijkt, terwijl door Al-Mutaba’ah van Rasoeloel Allaah, de Shahaadah dat 
Mohammad Zijn slaaf en Boodschapper is verwezenlijkt. 
 
Enkele van de vruchten die worden verkregen door de verklaring van de belangrijke 
Shahaada omvatten: de bevrijding van het hart en de ziel van slavernij van het geschapene, 
en het volgen van wegen anders dan die van de Boodschappers. 
 
Ten tweede: Betreffende het uitvoeren van de Salaat (gebeden): Het aanbidden van Allaah 
door het op de juiste en perfecte manier uit te voeren31 en op de voorgeschreven tijden.  

                                                 
29 [Voetnoot Oorspronkelijke Vertaler] رضي أهللا عنه: Radhieya Allaahoe ‘Anhoe (‘Anha, 
‘Anhoema, of ‘Anhoem), moge Allaah (tevreden) zijn met hem (haar, beiden of hen), 
respectievelijk. 
30 Hadieth Muttaffiqoen ‘aleih  De tekst komt van Sahih Moeslim. 
31 [Voetnoot Oorspronkelijke Vertaler] Zoals gedetailleerd door de Profeet صلى أهللا عليه و سلم  in 
zijn authentieke Soennah. Kijk b.v. naar de uitstekende collectie van overleveringen die het 
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Enkele voordelen omvatten de verruiming van de borst, tevredenheid en vreugde, en de 
weerhouding van het plegen van zondes en overtredingen. 
 
Ten derde: Het geven van de Zakaat: Het toewijden van de aanbidding aan Allaah door het 
voorgeschreven verplichte bedrag van liefdadigheid aan te bieden, afgetrokken van de 
rijkdom waar de Zakaat over verplicht is.  
Enkele voordelen zijn: de eigen-ik reinigen van immorele karakteristieken zoals gierigheid, 
en het vervullen van de behoeften van Islaam en de moslims. 
 
Ten vierde: Het Vasten in de maand Ramadaan: Het toewijden van de aanbidding aan 
Allaah door je te onthouden van alles dat het vasten verbreekt gedurende de dagen van de 
maand Ramadaan. 
Enkele voordelen zijn: Het vasten traint het eigen-ik (de ziel) om hetgeen gewild en begeerd 
wordt te verdragen om het genoegen van Allaah te verkrijgen. 
 
Ten vijfde: De Hadj naar het Huis van Allaah: Is het aanbidden van Allaah door naar het 
Heilige Huis te gaan (Al-Ka’bah) om de rituelen van de Hadj uit te voeren. 
 
Enkele van de voordelen omvatten: Het trainen van het eigen-ik om financiële en fysieke 
opofferingen in het gehoorzamen van Allaah uit te breiden. Dit is de reden waarom Hadj 
wordt gezien als een soort Djiehad omwille van de zaak van Allaah. 
 
En deze voordelen die we hierboven vermeld hebben betreffende de grondbeginselen van de 
Islaam (en anderen die we niet hebben genoemd), maken van deze Oemmah een deugdzame 
en gezuiverde Islamitische Gemeenschap dat hecht aan Allaah met de Dien van Waarheid, en 
behandelt de schepping met rechtvaardigheid en waarheidsgetrouwheid. Deze conclusie houdt 
stand omdat de ware verbondenheid aan de rest van de Islamitische Wetten afhangt van de 
juiste uitvoerbaarheid van de bovengenoemde grondbeginselen.  
 
De toestand van de Oemmah zal beteren en opbloeien wanneer het zich houdt aan de zaken 
van de Dien. En de mate van welvaart die kan ontsnappen is evenredig aan de mate van 
nalatigheid van juiste uitvoering van kwesties van de Dien.  
 
Een ieder die een bewijs hiervoor zoekt, laat hem wat Allaah zegt, lezen: “En als de 
inwoners van de steden hadden geloofd en Taqwa (vroomheid) hadden gehad dan 
hadden Wij zeker voor hen zegeningen uit de hemel en de aarde geopend. Maar zij 
loochenden (de Boodschappers) zodat Wij hen (met een bestraffing) grepen wegens wat 
zij plachtten te verrichten (polytheïsme en misdaad etc.). Voelden de inwoners van de 
steden zich er soms veilig voor, dat Onze Bestraffing in de nacht tot hen komt, terwijl zij 
slapen? Of voelden de inwoners van de steden zich er soms veilig voor, dat Onze 
Bestraffing in de ochtend tot hen komt, terwijl zij spelen? Voelen zij zich soms veilig 
voor het Plan van Allaah? Niemand voelt zich veilig voor het Plan van Allaah, behalve 
het verliezende volk.”32  
 

                                                                                                                                                         
gebed van de Profeet صلى أهللا عليه و سلم beschrijven in het boek van Shaikh Naasir-ud-Deen Al-
Albaanie: “Siffat as-Sallaat an-Nabie” (Het gebed van de Profeet). 
32 Soerat Al-A’raaf 7:96-99 
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Laat hem eveneens de geschiedenis van diegenen die voorgingen onderzoeken want 
geschiedenis is een les voor mensen die nadenken, en een inzicht voor een ieder, die vrij is 
van een versperde barrière naar zijn hart. En alleen Allaah Zijn hulp kan worden gezocht.  
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De Fundamenten van het Islamitische Geloof 
 

De Dien van Islaam, zoals hierboven beschreven, is een Dien dat ‘Aqiedah 
(Geloofsovertuiging) en Sharie’ah (Wetgeving) omvat, wij hebben gewezen op sommige van 
die wetten en hebben de Arkaan (Pijlers) vermeld die de basis van het Islamitische rechtstelsel 
vormen.  

Met betrekking tot de ‘Aqiedah Al-Islaamieyah (het Islamitische Geloof), is de basis daarvan: 
Het geloven in Allaah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Laatste Dag en Al-
Qadar33, het goede en het slechte ervan. 

 

En dit wordt bewezen vanuit het boek van Allaah (de Qor’an) en vanuit de Soennah  van de 
profeet صلى أهللا عليه و سلم. 

Allaah zegt in zijn Boek: “Het is geen Al-Birr (vroomheid, oprechtheid, en elke handeling 
van gehoorzaamheid aan Allaah, etc) dat jullie je gezichten naar het Oosten en (of) het 
Westen (in gebed) wenden, maar Al-Birr is (de kwaliteit van) degene die in Allaah 
gelooft, De Laatste Dag, de Engelen, het Geschrift en de Profeten.”34       

 

Hij de Almachtige صلى أهللا عليه و سلم  zegt over Al-Qadar: “Voorwaar, Wij hebben alle zaken 
geschapen volgens Qadar, en Ons bevel is slechts één, als een oogwenk.”35 

 

“De profeet صلى أهللا عليه و سلم zegt als antwoord aan Djibriel (Gabriel) عليه السال م zijn vraag 
naar wat Iemaan (Geloof) is: Iemaan is dat je gelooft in Allaah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, 
Zijn Boodschappers, de Laatste Dag en dat je gelooft in Al-Qadar, het goede en het slechte 
ervan.”36  

 

Oorspronkelijke Engelse Vertaling & Voetnotering door Dr. Saaleh As-Saaleh 
Vertaald vanuit het Engels door: Nabil Aboe Abderahman & Amina 
Geverifieerd vanuit het Arabisch door Abdelhafiedh & Aboe ‘Oebeidillaah 

                                                 
33 [Voetnoot Oorspronkelijke Vertaler] Al-Qadar is de Capaciteit, Almacht van Allaah, waar 
Hij wist, schreef, wilde en alle dingen schiep in voorbestemde proporties en precieze 
afmetingen. 
34 Soerat Al-Baqarah 2:177 
35 Soerat Al-Qamar 54:49-50 
36 Verzameld door Iemaam Moeslim 
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