
En de gelovigen (de mannen en de vrouwen) zijn helpers van elkaar; ze bevelen het goe-
de en verbieden het kwade en onderhouden het gebed en betalen de zakaat en gehoor-
zamen Allah en Zijn Boodschapper; zij zijn het over wie Allah spoedig barmhartigheid zal 

tonen; Voorzeker Allah is Almachtig, Alwijs . 

َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعٍض يَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف 

 َ َكاةَ َويُِطيعُوَن َّللاَّ ََلةَ َويُْؤتُوَن الزَّ َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويُِقيُموَن الصَّ

َ َعِزيٌز َحِكيٌم  ُ إِنَّ َّللاَّ ئَِك َسيَْرَحُمُهُم َّللاَّ َوَرُسولَهُ أُولََٰ    

Surah at-Taubah 71 

Qurán 

Hadith 

عن أبي سعيِد الُخدري َرِضَي هللا عنه قال : َسِمْعُت َرُسوَل هللا صلى هللا 

َم يَقُْوُل :  َمْن َرأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا فَْليُغَي ِْرهُ بِيَِدِه ، فَإِْن لَْم يَْستَِطْع فَبِِلسانِِه عليه وَسل ْ

ِلَك أَْضعَُف اإْلْيمانِ  لَْيَس وفي الحديث اآلخر:  ، فَإِْن لم يستطع فَبِقَْلبِِه ، َوذَٰ

ْيماِن ِمثْقاَل َحبَِّة َخْرَدلٍ  ِلَك ِمَن اإْلِ . َوراَء ذَٰ  

 (رواه مسلم  )

 
Overgeleverd door Aboe Saeed Khudri  رضي هللا عنه , hij zei: “Ik heb de 

Boodschapper van Allah  ,horen zeggen: "Wie onder jullie iets kwaads/slechts ziet  ملسو هيلع هللا ىلص

laat hem dat met zijn handen veranderen/stoppen en als hij daartoe niet in staat is 

dan met zijn tong en als hij ook daartoe niet in staat is dan met zijn hart 

(verafschuwen) en dat is de zwakste vorm van het geloof."“ In een andere hadith 

zei de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص: “En buiten dat is er geen geloof, zelfs niet in de 

mate van een mosterdzaadje.” 
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16 december 2020 Jaargang 2, uitgave 4 en 5 

In dit vers uit surah at-Taubah van de Qurán, heeft Allah tabaraka wa taála een 

aantal eigenschappen van de gelovige (moslim) opgesomd. Deze eigenschappen  

zijn als volgt: 

1. Alle gelovigen zijn helpers/vrienden van elkaar tot de dag des Oordeels. Het 

woord ‘walie’ (meervoud auliyaa) heeft verschillende betekenissen zoals voogd, 

erfgenaam, vriend, helper, metgezel etc. In de Qurán is dit woord met al deze 

betekenissen gebruikt. In dit vers betekent het vriend of helper. Deze vriend-

schap of hulp is niet voor enkele dagen of maanden, maar tot de dag des Oor-

deels. Want een moslim kan een overleden moslim helpen door middel van 

Isaale Sawaab, hier hebben we het in uitgave 4 van jaargang 1 over gehad.   

Wordt vervolgd op de blz. 2 



Door drukte de afgelopen maand ben ik er niet aan toe gekomen om de nieuwsbrief van 

de maand Rabie-oes–Saanie uit te brengen. In deze nieuwsbrief heb ik dan de maanden 

Rabie-oes–Saanie en Djamadie-oel-Oelaa samengevoegd. 

De maand Rabie-oes–Saanie, zoals vermeld in de uitgave van jaargang 1, staat in het 

teken van de Auliyaa-Allah (de vrienden van Allah tabaraka wa taála) en met name de 

leider der Auliyaa: Hazrat Sayyiduna Ghaus ul Azam, Sheikh Abdul Qadir Djilani  رحمة هللا

 In deze uitgave zullen we het dan ook over enkele belangrijke personen uit het leven . عليه

van de leider der Auliyaa hebben. 

En in de maand Djamadie-oel-Oela besteden we aandacht aan “Amr bil-ma’roef wa nahy 

anil moenkar” oftewel “Het opleggen van het goede en verbieden van het kwade”. 
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Deze maand(en) 

Mazaar Abdul Qadir 

Djilani  

   رحمة هللا عليه

َل َما يَُحاَسُب بِِه  إِنَّ أَوَّ
اْلعَْبُد اْلُمْسِلُم يَْوَم 
ََلةُ  اْلِقيَاَمِة الصَّ

َها  اْلَمْكتُوبَةُ فَإِْن أَتَمَّ
َوإَِّلَّ قِيَل اْنظُُروا َهْل 
عٍ فَإِْن َكاَن  لَهُ ِمْن تََطوُّ
عٌ أُْكِملَْت  لَهُ تََطوُّ
ِعهِ    اْلفَِريَضةُ ِمْن تََطوُّ

 
Sunan Ibn Maadjah 

Het niveau van vriendschap of hulp kan wel verschillen en is afhankelijk van het ni-

veau van de gelovige. Een walie (vriend van Allah) bijvoorbeeld kan na het overlij-

den ook hulp en faiz bieden.     

2. De tweede eigenschap van de moslim die Allah tabaraka wa taála in dit vers be-

noemt is ‘ze bevelen elkaar het goede aan’. Ook deze eigenschap kent verschillen-

de niveaus, afhankelijk van de kennis van de gelovige. Sommige gelovigen bevelen 

na hun overlijden ook nog het goede aan, door hun boeken en toespraken. Hetzelf-

de geldt voor de volgende eigenschap. 

3. ‘En ze verbieden het slechte.’ Dit is de derde eigenschap. Straks meer over deze 

twee eigenschappen. 

4. De vierde eigenschap in dit vers is de tweede zuil van de Islam: het onderhouden 

van het gebed. Het gebed onderhouden en het gebed verrichten zijn twee verschil-

lende dingen. Iedereen die ooit een keer het gebed heeft verricht, zal kunnen zeg-

gen dat hij het gebed heeft verricht. Maar het gebed onderhouden betekent het ge-

bed altijd verrichten en op de juiste manier verrichten en op de juiste tijd verrichten. 

En mogelijk valt het corrigeren van het gebed van anderen ook hieronder. Het ge-

bed is tevens het eerste waarover op de Dag des Oordeel gevraagd zal worden. 

5. ‘En ze geven de vastgestelde aalmoezen (zakaat).’ Dit is ook de derde zuil van de 

Islam. 

6. ‘En ze gehoorzamen Allah en zijn Boodschapper.’ Alle bovengenoemde eigen-

schappen behoren ook tot het gehoorzamen van Allah en zijn Boodschapper, maar 

alléén om hun belang aan te duiden werden ze apart opgenoemd. Alle overige ver-

plichtingen zitten dus in deze eigenschap. Een belangrijk punt hier is dat Allah ta-

baraka wa taála hier het gehoorzamen van Allah en het  gehoorzamen van zijn 

Boodschapper opnoemt, terwijl het gehoorzamen van zijn Boodschapper voldoende 

geweest zou zijn, want Allah tabaraka wa taála zegt in de Qurán: “Degene die de 

Boodschapper gehoorzaamt, heeft Allah gehoorzaamd” ( َ سُوَل فَقَْد أَطَاَع َّللاَّ  - ( َمْن يُِطعِ الرَّ

Surah an-Nisaa vers 80. Het gehoorzamen van Allah en zijn Boodschapper ملسو هيلع هللا ىلص 

betekent hier dus dat ze niet alleen aan de verplichtingen voldoen maar ook aan de 

Soennat van de Boodschapper van Allah. Of het betekent dat niet alléén de Qurán 

of alléén de Ahaadith gevolgd moet worden, maar allebei. Of het betekent dat in 

elke daad samen met de tevredenheid van Allah ook de tevredenheid van zijn Bood-

schapper in acht genomen moet worden. 

De Soefiyaa-e-Kiraam (vrome geleerden) zeggen, degene die bovengenoemde eigen-

schappen bezit, Allah tabaraka wa taála zal op 5 momenten zijn barmhartigheid op hem 

tonen. 1) Tijdens het overlijden zal Allah tabaraka wa taála het voor hem makkelijk ma-

ken en zijn geloof beschermen tegen de shaitaan. 2) In het graf; Allah tabaraka wa taála 

Vervolg van de tafseer van blz 1  



أن النبي صلى هللا عليه 
وسلم قال: بل ِغوا عني 

  ولو آية
 

 رواه البخاري
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قال النبي صلى هللا عليه 
مثل القائم على  وسلم  :

حدود هللا والواقع فيها ، 
كمثل قوم استهموا على 
سفينة ، فأصاب بعضهم 
أعَلها وبعضهم أسفلها ، 
فكان الذين في أسفلها إذا 
وا  استقوا من الماء مر 
على من فوقهم ، فقالوا : 
لو أنا خرقنا في نصيبنا 
خرقا ولم نؤذ من فوقنا ، 
فإن يتركوهم وما أرادوا 
هلكوا جميعا ، وإن أخذوا 
على أيديهم نجوا ونجوا 

 جميعا 
البخاري رواه    

zal het voor hem verlichten. 3) Op de Dag des Oordeels, als de boeken van zijn daden 

voorgelezen worden, zal Allah tabaraka wa taála hem beschermen van berouw. 4) Bij 

de Weegschaal, als zijn daden gewogen worden, zal Allah tabaraka wa taála zijn 

goeie daden verzwaren en zijn slechte daden verlichten. 5) En als hij voorgeleid wordt 

om zijn daden te verantwoorden, Allah tabaraka wa taála zal dan zijn tekortkomingen 

verbergen. ( َّسَيَْرَحُمُهُم َّللا) (Tafseer Roehoel Bayaan). 

Opleggen van het goede en verbieden van het kwade  

“Amr bil-ma’roef wa nahy anil moenkar”    

Het opleggen van het goede en het verbieden van het kwade (de tweede en de derde 

eigenschap die in de vers van de Qurán worden genoemd) zijn samen één heel be-

langrijk onderdeel van de Islam. Stel je voor; als er niemand was die het goede op-

droeg en het kwade verbood; dan zou de leer van de Islam vervagen en dan zou er 

op den duur geen verschil meer tussen goed en slecht zijn.  

Allah tabaraka wa taála heeft dit in de Qurán ook op verschillende plaatsen opgedra-
gen, zoals in Surah Aale Imraan vers 110. Allah tabaraka wa taála zegt in deze aayat: 
“Jullie zijn de beste oemmat die voor de mensheid is geschapen; jullie leggen het 
goede op en verbieden het kwade.”  
Met andere woorden, degenen die het goede opleggen en het kwade verbieden zijn 
de beste mensen uit de oemmat van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص.  
 
De Boodschapper van Allah zei: “Geef door namens mij, ook al is het maar één aayat 
(hadith).” (Al-Boekharie)  
 
Het is dus elke moslim’s plicht om het goede waar zij kennis van hebben door te ge-

ven en het kwade te bestrijden, mits ze zelf ook van het kwade/slechte afblijven. 

Veel mensen denken of hebben de instelling van “wat kan het mij nou schelen wat hij 
doet of laat, dat is zijn eigen probleem, hij zal de zonden krijgen”. Maar in feite is het 
zo dat als iemand iets slechts ziet en er niets aan doet, dan is hij medeplichtige. 
 
De Boodschapper van Allah vergeleek het opleggen van het goede en het verbieden 
van het kwade met een schip, die twee verdiepingen heeft. De mensen van de boven-
ste verdieping kunnen makkelijk bij het water en de mensen van de benedenste ver-
dieping moeten telkens aan de mensen van de bovenste verdieping water vragen. Op 
den duur willen de mensen van de benedenste verdieping een gat in de bodem van 
het schip maken om zelf bij het water te komen. Als nu dus de mensen van de boven-
ste verdieping hen niet tegenhouden, dan zal het hele schip verdrinken. (Al-
Boekharie) 
 
De Islam is ook zo’n schip waar iedereen op elkaar moet letten en ervoor moet zorgen 
dat de Islam geen schade lijdt, want als we vandaag de dag om ons heen kijken en 
het nieuws lezen, dan zien we dat als één moslim iets verkeerds doet, de hele mos-
limgemeenschap daar de schuld van krijgt 
 
Sayyidina Oemar رضي هللا عنه heeft zijn hele leven, na het accepteren van de Islam, het 
goede opgelegd en het kwade bestreden en zelfs nog op de dag van zijn overlijden, 
nadat hij door een kafir tijdens het Fajr gebed was neergestoken. De dokter gaf hem 
water met honing, maar het stroomde uit zijn buik. Hij werd melk gegeven, maar ook 
dat stroomde uit zijn buik waar hij gestoken was. De dokter zei: “O Ameer ul Moe’mi-
nien, begin maar met uw testament opzeggen, u zult het niet halen.” 
Op hetzelfde moment liep er een jongeman langs wiens broekspijpen de grond raak-
ten. Hazrat Oemar رضي هللا عنه zei: “O neefje (zoon van mijn broer), doe je kleding 
omhoog, het is namelijk goed voor je kleding (blijft schoon) en bovendien ben je dan 
meer geliefd bij Allah tabaraka wa taála.”  
 
De Boodschapper van Allah zei: “Een ieder van jullie is een herder en is verantwoor-

delijk voor zijn kudde; de imam is een herder en zal gevraagd worden over zijn kudde; 

de man is een herder in zijn gezin en zal over zijn kudde gevraagd worden; de vrouw 

is een herder in het huis van haar man en zal over haar kudde (de kinderen) gevraagd 

worden.” 

قال رسول هللا صلى هللا  

: كلكم راع عليه وسلم يقول 

ومسؤول عن رعيته ، 

فاإلمام راع وهو مسؤول 

عن رعيته ، والرجل في 

أهله راع وهو مسؤول عن 

رعيته ، والمرأة في بيت 

زوجها راعية وهي مسؤولة 

عن رعيتها ، والخادم في 

مال سيده راع وهو مسؤول 

عن رعيته ، فكلكم راع 

 وكلكم مسؤول عن رعي ته 

مسلمو  البخاري   
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Mazaar Khwaja Nizamuddin 

Auliyaa 

Hazrat Abdoellah Soomïe رحمة هللا عليه was de grootvader (nana) van de leider der 

Auliyaa رحمة هللا عليه, van moeders kant. Naast één van de  vrome hoog geleerden van 

Djilaan, was hij ook een walie en saahibe kamaal; iemand door wie wonderen zichtbaar 

werden. Hazrat Aboe Mohammad Daarbaani Qazwini  رحمة هللا عليه  zegt dat hij een 

persoon was wiens smeekbeden geaccepteerd werden. Als hij op iemand kwaad werd, 

dan werd die persoon door Allah tabaraka wa taála gestraft en als hij met iemand blij 

was, dan werd die persoon door Allah tabaraka wa taála beloond. Ondanks zijn zwakke 

en magere postuur besteedde hij veel tijd in nawaafil (vrijwillige) gebeden en de zikr van 

Allah tabaraka wa taála. Hij berichtte de mensen meestal over gebeurtenissen voordat 

ze plaatsvonden en het gebeurde dan ook precies zoals hij het verteld had. 

Hazrat Aboe Mohammad Daarbaani Qazwini zegt: “Een paar dierbaren van mij reisden 

met een karavaan richting Samarkand met handelsgoederen. Toen ze door een woes-

tijngebied liepen, werden ze overvallen door bandieten. De mensen van de karavaan 

zeiden dat ze op dat moment Hazrat Abdoellah Soomïe om hulp riepen. Plots zagen ze 

hem tussen hen staan het volgende hardop lezend: 

قَي يا َخْيُل َعنَّا’    ’ُسبُّوٌح قُدُّوٌس َربُّنَا هللاُ تَفَرَّ

Gelijk na het lezen van bovenstaande namen de bandieten de benen. Sommigen ren-

den naar de bergen en sommigen namen hun toevlucht in de valleien. Zo waren zij ge-

red van de bandieten. Nadat de bandieten verdwenen waren, verdween ook Hazrat 

Aboe Abdoellah Soomïe. De mensen van de karavaan zochten hem overal maar kon-

den hem niet vinden. Toen de karavaan naar Djilaan terugkeerde en het voorval aan de 

mensen daar vertelden, zeiden ze dat Hazrat Aboe Abdoellah Soomïe op de genoemde 

tijdstip niet is weg geweest.” 

Hazrat Abdoellah Soomïe  ر حةةمةةة   هللا   عةلةيةه 

Hazrat Aboe Saaleh Sayyad Moesa Djangi Dost  

 ر حةمةةة   هللا   عةلةيةه  

Hij was de vader van Sayyidoena Abdoel Qadir Djilanie رحمة هللا عليه. Zijn naam was 

Sayyad Moesa, Aboe Saaleh is zijn koeniat (teknoniem) en Djangi Dost (Perzisch voor 

gevecht-liefhebber) was zijn bijnaam. Deze bijnaam had hij gekregen omdat hij altijd 

omwille van Allah tabaraka wa taála klaarstond om het kwade te bestrijden en het goe-

de aan te bevelen en daarbij was hij voor niemand bang. Een keer was hij op weg naar 

de moskee. Onderweg kwam hij een paar dienaren van de khaliefa (kalief) van die tijd 

tegen die op hun hoofden heel voorzichtig kruiken met alcoholische dranken droegen. 

Uit woede maakte Hazrat Aboe Saaleh de kruiken kapot. Vanwege eerbied en zijn hei-

ligheid die bij iedereen bekend was, durfden de dienaren niets tegen hem te zeggen, 

maar deden ze hun beklag bij de kalief. De kalief stuurde dienaren om Hazrat Aboe 

Saaleh naar zijn paleis te laten komen. Toen Hazrat Aboe Saaleh het paleis binnen-

kwam, zat de kalief op zijn troon vol met woede. Heel woest vroeg hij aan Hazrat Aboe 

Saaleh: “Wie ben jij om de moeite van mijn dienaren te verspillen?” Hazrat Aboe Saal-

eh antwoorde: “Ik ben degene die verantwoording afneemt en ik heb alleen maar mijn 

taak uitgevoerd die mij is opgelegd.” De kalief werd nog woester en vroeg: “Wie heeft 

jou voor die taak aangesteld?” Hazrat Aboe Saaleh antwoordde: “Degene die jou als 

kalief heeft aangesteld (Allah tabaraka wa taála).” De kalief schrok van dit antwoord en 

liet gelijk zijn hoofd zakken. Zijn woeste houding was plots verdwenen. Even later tilde 

hij zijn hoofd weer op en op een kalme en respectvolle toon vroeg hij: “Ik begrijp dat u 

aangesteld bent voor het opleggen van het goede en verbieden van het kwade, maar 

wat voor wijsheid zit er in het breken van de kruiken van mijn dienaren?” Hazrat Aboe 

Saaleh zei: “Dat is mijn mededogen voor u en om u van de schande en vernedering 

van deze wereld en het hiernamaals te beschermen.” De wijze woorden van Hazrat 

Aboe Saaleh maakten zodanig indruk op de kalief dat hij zei: “Eerwaarde, vanaf nu 

Koenja (كنية) 

De koenja is van oorsprong 

een teknoniem: de persoon 

wordt genoemd naar zijn 

oudste zoon. Het is een 

genitiefconstructie die voor 

mannen begint met 

Aboe ("vader van") en voor 

vrouwen met Oemm 

of Oemmoe ("moeder 

van").  
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Noem minstens twee andere namen voor Surah Al-Fatihah. 

Vraag 

 

Antwoord vorige uitgave  

Welke Soerah werd ter veroordeling van Aboe Lahab geopenbaard? 

Antwoord: Surah Al-Lahab ook wel Surah Al-Masad genoemd, het is de 111ste Surah 
in de heilige Qurán. 

Gepubliceerd door: 

Imtiaz Akbarkhan, 

Imaam en Khateeb 

Moskee Al Firdaus 

Lelystad. 

E-mail:  

Imtiaz.Akbarkhan 

@gmail.com 

 

Zij was de tante (zus van vader) van Sayyidoena Ghaus ul Azam, Sheikh Abdul Qadir 

Djilani رحمة هللا عليه. Ook zij was een heel vrome persoon en Walie van Allah tabaraka 

wa taála en iemand wiens smeekbeden (gelijk) geaccepteerd worden. De schrijver van 

Bahdjatoel Asraar heeft van verschillende personen de volgende gebeurtenis overge-

leverd: het was een jaar van erge droogte, de mensen deden smeekbeden voor regen 

en hadden de saalatoel Istisqa (gebed om te laten regenen) verricht, maar het regende 

niet. Uiteindelijk kwamen ze bij Sayyidah Aaïshah met het verzoek om een smeekbede 

te doen om het te laten regenen. Zij stond op, pakte een bezem en veegde daarmee 

haar voortuin, vervolgens deed ze de volgende smeekbede: “O mijn Verzorger, ik heb 

de grond schoongemaakt, maakt u het maar nat..” Gelijk nadat ze de smeekbede had 

gedaan, begon het heel hard te regenen.    

bent u ook namens mij aangesteld om verantwoording af te nemen.” Hazrat Aboe Saal-

eh zei: “Als ik al door de Schepper ben aangesteld, dan heeft de aanstelling door een 

schepsel geen toegevoegde waarde.” 

Sayyidah Aaïshah رحمةة ةةيححح ححح ةة ةة ةة ةة ح 

Taal, grammatica 

en 

spellingscontrole 

door: 

Yasmin 

Akbarkhan, 

Naaznien 

Abdulkadir-

Saboerali, 

Shagufta 

Akbarkhan. 

Wah Kya Martaba Ai Ghaus Hai Baala Tera 

Unche, Uncho Ke Saron Se, Qadam Aala Tera  

Sar Bhala Kya Koi Jaane, Ke Hai Kaisa Tera 

Aulia Malte Hai Aankhein Woh Hai Talwa Tera  

 

Imam Ahmad Raza Khan, Aalaa Hazrat Faazil Bareilwi 

 رحمة هللا عليه


