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Collectie van ʿAqīdah werken van de Selef: #2 

Vertaling en samenstelling: Abū Hudayfah Musa ibn Yusuf al-Indonesi1 

 
1 Gebaseerd op het werk van Abū ʿAbdillāh ʿĀdil b. ʿAbdillāh Āl Ḥamdān “al-Djāmiʿ fī ʿAqāʾid wa rasāʾil Ahl al-Sunnah wa al-Athar” 



Algemene inhoud van de Risālah: 

Deze Risālah over al-ʿAqīdah bestaat uit een beknopte uitleg van de grote pilaren van al-Dīn 

(godsdienst) en haar grote bouwstenen, en dit zijn: al-Islām, al-Imān, al-Ikhlāṣ en al-ʿIbādah.  

 

Bron van de Risālah: 

Deze Risālah is genomen uit het boek ‘Taʿḍḥīm qadr al-Ṣalāh’ van Muḥammed b. Naṣr al-Marwazī P 

Hij heeft het overgeleverd vanuit twee wegen die leiden naar Saʿīd b. Djubayr, maar hij vernoemde het 

verspreid van elkaar op twee plaatsen in zijn boek. 

 

De eerste plaats: (#345) waar hij antwoord gaf op een vraag die betrekking had op al-Imān (het geloof), 

al-Dīn (de godsdienst), en al-ʿIbādah. 

 

De tweede plaats: (#608, 609) waar hij antwoord geeft over een vraag die betrekking had op al-Islām, 

en al-Ikhlāṣ. 

 

Ondanks dat ze los van elkaar vermeld werden kunnen ze samen gebracht worden in één context 

aangezien de twee wegen (d.w.z. de ketens van overleveraars) één zijn. 



 



Muḥammed b. Naṣr al-Marwazī leverde over: 

[…] van ʿ Aṭāʾ b. Dinār al-Hadhalī dat ʿ Abd al-Malik b. Marwān naar Saʿīd b. Djubayr schreef en hem vroeg 

over deze kwesties, waarop hij hem beantwoorde met het volgende: 

 

(1) Je vroeg mij over al-Imān? 

Hij zei: al-Imān is al-Taṣdīq (beamen, bevestigen) dat de dienaar de waarheid van Allāh bevestigd, Zijn 

Engelen en wat er is nedergezonden aan boeken, en wat er gestuurd is aan Boodschappers, en de Laatste 

Dag. 

 

(2) en je vroeg mij over al-Taṣdīq?  

Al-Taṣdīq is dat de dienaar handelt conform hetgeen wat hij als waarheid bevestigt van de Qurʾān, en er 

is niets daarvan waar hij in afzwakt en nalatig in is behalve dat hij weet dat dit zondigheid is, waar hij 

Allāh vergeving voor vraagt, berouw van toont en waar hij niet in doorgaat. Dát is al-Taṣdīq.2 

 

(3) en je vroeg mij over al-Dīn (de godsdienst)? 

Al-Dīn is al-ʿIbādah, jij zult voorzeker nooit een man vinden behorende tot een godsdienstige groep, die 

de aanbiddingsvormen van zijn groep verlaat en vervolgens niet tot een andere godsdienst toetreedt, 

behalve dat hij zal verworden tot iemand die geen godsdienstigheid meer heeft. 

 

 

 

 
2 In veel gevallen legden de Selef en de Imāms van Ahl al-Sunnah al-Īmān (het geloof) uit vanuit haar taalkundige betekenis, 

zeiden zij: “al-Īmān is al-Taṣdīq (bevestigen). Maar zij hadden hierbij niet dezelfde bedoeling als die van de Murdjiʾah, met 

hun verschillende groepen en dwalende leerscholen. Die zeiden dat al-Imān al-Taṣdīq welke verstoken is van daden. 

Integendeel, zij (de Selef) bedoelden met daarmee al-Taṣdīq al-Idhʿānī (bevestiging d.m.v. onderwerping) welke handelingen 

vereisen, openlijke en innerlijke. Zoals Saʿīd b. Djubayr P het hier zegt: “Al-Taṣdīq is dat de dienaar handelt conform hetgeen 

wat hij als waarheid bevestigt van de Qurʾān”. Zoals al-Awzāʿī P zei: “En al-Dien (de godsdienst) is al-Taṣdīq, en dat is al-Īmān 

(het geloof) en al-ʿAmal (de handelingen). Zoals Ibn Battah P in zijn ʿAqīdah zei: “Het hebben van al-Īmān in Allāh houdt in; 

‘al-Taṣdiq (bevestigen) van hetgeen wat Hij bevolen heeft, verplicht heeft gesteld, verbood, van al hetgeen waarmee de 

Boodschappers mee gestuurd zijn vanuit Hem, en waar de Boeken over neergezonden zijn…en al-Taṣdīq hiervan is: Qawlun bi l-

Lisān (Uitspraak met de tong), Taṣdīqun bi l-Djanān (bevestiging in het hart), en ʿAmalun bi l-Arkān (handelen volgens de pilaren 

van Islām)” 



(4) en je vroeg mij over al-ʿIbādah (aanbidding)? 

Al-ʿIbādah is al-Ṭāʿah (gehoorzaamheid), daarom is degene die Allāh gehoorzaamt in hetgeen wat hij 

geboden heeft en in hetgeen wat Hij verboden heeft, iemand die de ʿIbādah van Allāh heeft volbracht. 

En wie de Shayṭān gehoorzaamt in zijn Dīn (godsdienst) en in zijn ʿAmal (handelingen), die heeft de 

Shayṭān aanbeden. 

 

Heb jij dan niet gezien dat Allāh de Verhevene tegen de nalatigen zei:  

 

ن َّل 
َ
ْعَهْد إََِلُْكْم يَا بَِِن آَدَم أ

َ
لَْم أ

َ
بِين أ ﴾٦٠﴿  َتْعُبُدوا الَشيَْطاَن إِنَُه لَُكْم َعُدوٌّ مُّ  

“Heb Ik jullie, kinderen van Adam, niet opgedragen dat jullie de satan niet moeten dienen -- 

hij is een verklaarde vijand voor jullie”  

Yā Sīn 60 

 

Hun aanbidding van de Shayṭān was enkel dat zij hem gehoorzaamden in hun Dīn (godsdienst). 

Onder hen zijn degenen die door hem werden bevolen waarop zij afgodsbeelden hebben genomen 

(als objecten van aanbidding), of de zon, of de maan, of een mens, of een engel. Zij verrichtten de 

sudjūd (prosternatie) naar hen naast Allāh. De Shayṭān manifesteerde zich aan geen een van hen (in 

zichtbare vorm) zodat zij hem gingen aanbidden, of voor hem de sudjūd zouden verrichten. Maar zij 

gehoorzaamden hem door het nemen van andere goden naast Allāh. Wanneer zij allen verenigd zullen 

worden in het Vuur op de Dag der Opstanding, dan zal de Shayṭān tegen hen zeggen: 

 

 ِ ْكُتُموِن ِمن َقبُْل إِِّنِ َكَفْرُت ب ْْشَ
َ
﴾ ٢٢﴿ َمآ أ  

“Voorwaar. ik verwerp het, dat jullie mij voorheen als deelgenoot (aan Allah) toekenden." 

Ibrāhīm 223  

 
3 Voetnoot vertaler: Deze woorden van de Shayṭān jegens degenen die hem gevolgd hebben in het aanbidden van anderen 

naast Allāh, staan bekend als de “de Preek van de Shayṭān”. De gehele bewoording vinden wij terug in Sūrah Ibrāhīm 22: 

“De Satan zei, nadat de zaak besloten was: "Voorwaar, Allah heeft jullie een ware belofte gedaan, en ik heb jullie een belofte 



نُتْم لَهَ 
َ
﴾٩٨﴿ ا َوارُِدونَ إِنَُكْم َوَما َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اَّلَلِ َحَصُب َجَهَنَم أ  

“Voorwaar, jullie en wat jullie naast Allah aanbidden zal brandstof zijn voor de Hel, jullie zullen er 

binnengaan.” 

al-Anbiyāʾ 98 

 

ʿĪsā en de Engelen werden (ook) aanbeden naast Allāh, toch plaatst Allāh hen niet in het Vuur, de zon 

en de maan hebben geen zonde begaan. Dit gebeurt pas door het gehoorzamen van de Shayṭān dat je 

tot hen gaat behoren (d.w.z. tot de brandstof van de Hel). Daarom zeggen degenen die tot hen 

toenadering hadden gezocht: 

 

بِيٍ  ﴾٩٨﴿ إِذْ نَُسِوِيُكم بَِرِبِ الَْعالَِميَ  ﴾٩٧﴿ تَاَّلَلِ إِن ُكَنا لَِِف َضََلٍل مُّ  

"Bij Allah, wij verkeerden zeker in een duidelijke dwaling. Dat wij jullie (de afgoden) gelijkstelden  

met de Heer der Werelden.” 

al-Shuʿarāʿ 97-98 

 

En de Engelen zeiden toen Allāh hen vroeg: 

 

َهُؤَّلء إِيَاُكْم ََكنُوا َيْعُبُدونَ 
َ
نَت َوَِلَُّنا ِمن ُدونِِهم بَْل ََكنُوا َيْعبُ  ﴾٤٠﴿ أ

َ
َن  قَالُوا ُسبَْحانََك أ  ُدوَن اْْلِ

ْؤِمُنونَ  ْكََثُُهم بِِهم مُّ
َ
 ﴾٤١﴿ أ

 

 

 
gedaan, maar ik liet jullie daarna in de steek. Ik had geen macht over jullie, behalve dat ik jullie heb geroepen, waarop jullie mij 

gehoorzaamden, verwijt mij daarom niets! Verwijten jullie julliezelf maar. Ik kan jullie niet helpen en jullie kunnen mij niet 

helpen. Voorwaar. ik verwerp het, dat jullie mij voorheen als deelgenoot (aan Allah) toekenden." Voorwaar, voor de 

onrechtplegers is er een pijnlijke bestraffing.”  



“"Waren zij degenen die jullie plachten te aanbidden? "Zij zullen zeggen: "Heilig bent U, U bent onze 

Beschermer, niet zij. Zij plachten zelfs de Djinn's (de Satan) te aanbidden,  

de meesten van hen geloofden hem." 

Sabaʾ 40-41 

 

Hij zei: Heb jij niet gekeken naar hun aanbidding van de Djinn? Dit was enkel het gehoorzamen van 

hem in de aanbidding van anderen dan Allāh, dus de conclusie hiervan is dat al-ʿIbādah 

gehoorzaamheid is. 

 

 (5) en je vroeg mij over al-Islām? 

Al-Islām is al-Ikhlāṣ (het zuiver maken van de godsdienst voor Allāh alleen), Allāh Gezegend en 

Verheven is Hij zei tegen Ibrāhīm: 

 

ْسلِمْ 
َ
﴾١٣١﴿ أ  

“"Onderwerp jezelf (aan Mij)."” 

al-Baqarah 131 

 

Hiermee wordt er gezegd: Akhliṣ (wijdt de godsdienst zuiver toe aan Allāh alleen). 

 

ْسلَمَ  َمنْ 
َ
ِ  وَْجَههُ  أ ﴾ ١١٢﴿ َّلِلِ  

“Wie zich volledig in overgave wendt tot Allah” 

Al-Baqarah 112 

 

Hiermee wordt er gezegd: Wie zijn Dīn zuiver aan Allāh toewijdt 

 

 

 



(6) en je vroeg mij over al-Ikhlāṣ  (aanbidding)? 

Al-Ikhlāṣ is als de dienaar zijn Dīn (godsdienst) en zijn daden zuiver aan Allāh alleen toewijdt. Dat hij 

zijn handelingen niet verricht om door wie dan ook gezien te worden, en dat hij ze allemaal enkel 

verricht omwille van de Waarheid, dat is wat al-Ikhlāṣ is. 

 

J J J 
 

 

  


