
Qurán 

Hadith 

َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك َرِضي هللاُ َعْنه، أَنَّ َرُجالً، َسأََل النَّبِيَّ صلى هللا عليه وسلم 

ِ قَاَل  قَاَل َما أَْعَدْدُت لََها ِمْن َكثِيِر  ."َما أَْعَدْدَت لََها  "َمتَّى السَّاَعةُ يَا َرُسوَل َّللاَّ

َ َوَرسُولَهُ  أَْنَت َمَع َمْن  "قَاَل  .َصالَةٍ َوالَ َصْوٍم َوالَ َصَدقٍَة، َولَِكن ِي أُِحبُّ َّللاَّ

.متفٌق َعلَيهِ "أَْحبَْبَت    
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تِيَةٌ الَّ َرْيَب فِْيَها َوأَنَّ هللاَ يَْبعَُث َمْن فِي اْلقُبُوِر  َوأَنَّ السَّاَعةَ اَٰ  

Soerahal-Hadj7 

En de Dag des Oordeels zal zeker komen, daar is geen twijfel aan en Allah zal dege-

nen die in de graven zijn doen herrijzen. 
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In deze uitgave: 

Bovenstaandeversisuitde22esoerahvandeheiligeQurán,soerahal-Hadj(De

Bedevaart). 

Redenvanopenbaringvanditversendevoorgaandeverzenvandezesoerahwas
deontkenningvandeDagdesOordeelsenhetlevennadedooddoordeongelovi-
gen.HetwasmetnameeenpersoongenaamdNoedribnHaarisdiehierindevoor-
touwhad.Hijnamverrottebottenvanoverledenenengingdaarmeevoormensen
staanenzei:“Kijknaardezeverrottebotten,hoekanAllahdezeweerlevendma-
ken?” InantwoorddaaropopenbaardeAllahtabarakawataáladebeginverzenvan
dezesoerah,waarinAllahtabarakawataálavermeldtdathijonsuithetnietsheeft
geschapen,dustoenergeenbottenvanonswaren.Overledenenuithungraflaten
herrijzenkandusnietmoeilijkerzijndanuithetnietsscheppen. 

DeDagdesOordeels(Qayamat)zalduszekerkomenopzijnvastgesteldetijden
iedereenzalweeruithungravenherrezenworden,daarisgeentwijfelaan. 

DeQayamatiseenfundamenteelelementvanhetgeloof.Iemanddiehetontkentof
degeringstetwijfeleraanheeft,behoortniettotdegelovigen. 

Wat is de Qayamat?            
Allahtabarakawataálaheefteenspecialedagvastgesteldomzijndienarentebelo-
nenoftebestraffenvoorhungoedeofslechtedaden.HetisdedagwaarinHijde
gehoorzamenzalbelonenmethetParadijsendeongehoorzamenzalbestraffenmet
dehel. IntermenvandeShariahwordtdezedagdeQayamatgenoemd.Erzijnech-
terdriesoortenQayamats(InhetArabischQayamahs)... 

Wordt vervolgd op blz. 4 

OvergeleverddoorHazratAnasibnMaalik,َرِضي هللاُ َعْنهhijzei:‘Eenmanvroegaande

BoodschappervanAllahoverdeDagdesOordeels,wanneerhetzoukomen.De

BoodschappervanAllahملسو هيلع هللا ىلصvroeg:“Welkevoorbereidingenhebjeervoorgedaan?” 

Demanzei:“Ikhebmeernietveelopvoorbereidwatbetreftgebeden*,vasten*en

aalmoezen*,maarikhoudvanAllahenzijnBoodschapper.” DeBoodschappervan

Allahملسو هيلع هللا ىلصzei:“Jezultsamenzijn(opdeDagdesOordeels)metdegenevanwieje

houdt.”’  

Overgeleverd door Boekharie en Moesliem 

* Hier wordt Nafl gebeden, vasten en aalmoezen bedoeld. 



IndeQuránzegtAllahtabarakawataàla:‘Waarlijk(ohMohammed),Ubentvanzeerhoogkarakter.’ - 

[Qurán68:4] 

WijmoslimsclaimenvandeProfeetملسو هيلع هللا ىلصtehoudenenzijntrouwedienarentezijn.Echter,onzeliefdevoorde

Profeetملسو هيلع هللا ىلصkunnenwealleendanbewijzen,alswijookprobereninzijnvoetsporentetreden.Wemoetenniet

alleenzijnwoordverkondigen,maarwijdienenonsbesttedoenomzijnmanierenengewoontes,zijnhele

levensstijlovertenemen.Wemoetennietalleenzeggendatwijvanhemhouden..wemoetenhetlatenzien. 

DaarombesprekenweindezenieuwsbriefeengewoonteuitdetijdvandeProfeet.ملسو هيلع هللا ىلصOpdatwijdeze

gewoonteonseigenmaken,uitliefdeenrespectvoordeProfeet.ملسو هيلع هللا ىلصMogeAllahtabarakawataàlaonsde

krachtdaartoegeven.Aamien. 

De manier van eten van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص 

Kaa’bibnMaalik رضي هللا عنه na)keerdrievingerszijnlikteملسو هيلع هللا ىلصAllahvanBoodschapperDe‘:overgeleverdheeft

heteten).’ 

 Hetismustahab(aanbevolen)omnahetetendevingersschoontelikken,voordatdehandenworden

gewassen.Eeninterpretatievandezehadithdoorgeleerdenisdathetaanbevolenisdevingerswaar-

meeisgegeten,driekeertelikken.DoormuhaddithMulla‘AliQaari رحمة هللا عليه echteris

geïnterpreteerddatdedrievingerswaarmeegegetenis,elkéénkeerschoongeliktworden.Ziebijvoor-

beeldookdevolgendehadith: 

Anas رضي هللا عنه  ’.etenhetnavingersdriezijnlikteملسو هيلع هللا ىلصAllahvanBoodschapperDe‘:overgeleverdheeft

 HetwaseennobelegewoontevandeProfeetملسو هيلع هللا ىلصomslechtsmetdrievingersteeten.Alhoewelin

sommigeoverleveringenwordtgenoemddathijملسو هيلع هللا ىلصvijfvingersgebruikte,wordtindemeeste

overleveringengesprokenoverdrievingers.Teweten:zijngezegendeduim,wijs-enmiddelvinger.Het

goedevanetenmetdrievingersisdatmenkleinehapjesbinnenkrijgtenzodusgeproportioneerdeet.

ImamNawawi رحمة هللا عليه ismustahabhetdatbegrijpenahaadithdezeuitkunnenWe‘:hieroverzegt

omteetenmetdrievingers.’ Daaromzoudendevierdeendevijfdevingernietonnodiggebruiktmoe-

tenworden.Maaralszulketenwordtgenuttigd,waarbijhetmoeilijkisomslechtsmetdrievingerste

eten,danishetnietergommeervingerstegebruiken.Mulla‘AliQaari رحمة هللا عليه datgeschrevenheeft

hetetenmetvijfvingerseentekenvangierigheidis.Vaakishetnemenvantegrotehappendereden

datdemaagovervolengespannenraakt.Hetisookderedendatetenvastkankomentezitteninde

keel. 

Kaa’bibnMaalik رضي هللا عنه vanBoodschapperdevangewoontenobeledewasHet‘:overgeleverdheeft

Allahملسو هيلع هللا ىلصomdrievingerstegebruikentijdenshetetenendezeschoontelikken.’ 

 InsommigeoverleveringenisgenoemddatdeProfeetملسو هيلع هللا ىلصeerstdemiddelvingerschoonlikte,vervolgens

de‘shahadah’-vinger(dewijsvinger)endaarnadeduim.Degeleerdenhebbenvelegoederedenen

benoemdvoorhetschoonlikkenvandevingersenvoordedoordeProfeetملسو هيلع هللا ىلصgehanteerdevolgorde

vanschoonlikken.Heteerstegoedevandezevolgordeisdatjederechterkantopgaat.Deshahadah-

vingerisrechtsvandemiddelvingerendeduimisrechtsvandeshahadah-vinger.Hettweedeisdat

demiddelvingerhetlangstis,duszalermeervoedselaanblijvenkleven.Daaromishetpassendom

tebeginnenmetdezevinger.Imaamal-Khattaabizegt:‘Sommigeonnozelemensenwillenhunvingers

nietlikken,omdatzedenkendathetschandelijkis.Echter,zebeseffennietdathetvoedseldataande

vingerskleeft,hetzelfdevoedselisdatzehebbengegeten.Hetisnietsnieuws.’ ImaamibnHajarzegt:

‘Alsiemandeendaadvanzichzelfschandelijkvindt,dankandatbesprokenworden.Maaromteden-

kendateendaadvandeBoodschappervanAllahملسو هيلع هللا ىلصschandelijkis,kanheelgevaarlijkzijnenzelfs

leidentotkufr(ongeloof)’ – [Jam’ulWasaa-il]. 

 

Handelingenzoalsbovenstaandehebbengewoonwegtemakenmetgewoonte.Alsiemanddegewoonte

heeftomietstedoen,dandenktmendaarnieteensoverna.Alsiemanddusookvannaturevindtdat

zo’nhandelingschandelijkis,danzoudiegenetochmoetenproberenomhiervaneengewoontete

Een gewoonte uit de tijd van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص... 
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maken.MenmoetzichzelferaanherinnerendatheteensunnahisvandeBoodschappervanAllahملسو هيلع هللا ىلص. 

 

EensgingereennederigedienaarnaarHijaaz(SaudiArabië).WatmensendienognooitinIndiawaren

geweest,zeidenmetgroteverbazingtegenhemdatzehaddengehoordvaneenvruchtinIndiagekend

alsdeMango.Zezeidendatzezulkewalgelijkedingeneroverhebbengehoorddathetzeheeftverbaasd.

Hetwordtaandemondgezetendanwordteropgezogen.Danwordthetuitdemondgehaald.Danwordt

hetweerindemondgenomenenweerwordteropgezogen.Weerwordthetuitdemondgehaald,er

wordtnaargekekenendanwordterweeropgezogen.Demensenbeschrevenditmetzoveelafschuw

dathetleekalsofzegingenovergeven.EeninwonervanIndiazouhierechternikswalgelijksaanvinden.

Alsjeerovernadenkthebjezoveelsoortgelijkehandelingendiemenwelheelnormaalvindt.Bijvoor-

beeld:menneemteenhapcustardpuddingmeteenlepel,stopthetinzijnmond,haaltdelepelwaarnu

watspeekselopzituitzijnmondenneemthiermeeweereenhapvoedseluithetbord.Ditblijftzichher-

halentothetvoedselopis.Zozijnerontelbaaranderehandelingenwaarovermennietdenktdathet

schandelijkofviesis,omdatheteengewoonteis.Meniseraangewend. 

 

Watweduslerenuitbovenstaandeahaadithenhetbijbehorendecommentaaris: 

 HetwaseengewoontevandeProfeetملسو هيلع هللا ىلصomteetenmetslechtsdrievingers,namelijkdemiddelvinger,

dewijsvingerendeduim. 

 HetwaseengewoontevandeProfeetملسو هيلع هللا ىلصomdievingersindievolgordeschoontelikkennahetetenen

alvorensdehandentewassen. 

 Menmoetgeproportioneerdetenennietzichzelfvolproppen.Doormetdrievingersteeten,kanmen

zichhieraanhouden. 

Bronvanalbovenstaande:Shamaail– E– Tirmidhi;collectionof397ahaadithonthephysicaldescriptionandcharacterofourBeloved

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص- translatedbyMuhammadZakariyyaKandhelwi. 

Vervolg tafseer … Tekenen van de Qayamat, deel 1  

..Qayamat-e-Soeghra(DekleineQayamat) 

 (QayamatmiddenDe)Qayamat-e-Woesta

 (QayamatgroteDe)Qayamat-e-Koebra

DeQayamat-e-SoeghrarefereertnaardedoodvolgensdeahaadithvandeBoodschappervanAllah.ملسو هيلع هللا ىلص 

 َمْن َماَت فَقَْد قاَمْت قِيَاَمتَهُ 
DegenediedoodgaatheeftzijnQayamatgehad. 

DeQayamat-e-Woestaiswanneeraldemensenvaneenbepaaldetijddoodgaanendannieuwemensengeboren

worden. 

DeQayamat-e-Koebraisdedagwaaropdehemelenendeaardeenalleswaterinzitzalvergaan.Wanneerdeze

Qayamatzalplaatsvinden;dekennishiervanheeftAllahtabarakawataálaverborgengehoudenvanalzijndiena-

ren,metuitzonderingvanzijngeliefdeBoodschapperMoehammad.ملسو هيلع هللا ىلصEndeBoodschappervanAllahwerdook

opgedragenomhetverborgentehoudenvanzijnOemmah,aldusindehaashiavanAs-Saawi(Commentaarin

TafseerDjalalain): 

 أنه اطلع على الجنة و ما فيها والنار وما فىها وغيره”
”ذلك مما تواترت به األخبار ولكن أمر بكتمان البعض  

 
“Allah tabaraka wa taála heeft zijn geliefde Profeet ملسو هيلع هللا ىلص gezegend met de kennis van het Paradijs en de Hel en alles 

wat erin zit en nog meer, maar Hij heeft hem opgedragen om bepaalde informatie verborgen te houden.” Deze 

informatie is gebaseerd op veelvuldig overgeleverde Ahaadith. 
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DeBoodschappervanAllahملسو هيلع هللا ىلصheeftzijnvolgelingendusnietgeïnformeerdoverhetjaarwaarindeDagdes
Oordeelszalplaatsvindenenooknietoverwelkeperiode,maardeBoodschappervanAllahملسو هيلع هللا ىلصheeftonswelverteld
inwelkemaandenwelkedagvandemaandenwelkedagvandeweekenzelfsopwelketijddeQayamatzal
plaatsvinden.IedereenweetdatdeDagdesOordeelsopdetiendedagvandemaandMoharramopeenvrijdag
tussendetijdvanZohrenAsrzalplaatsvinden. 

NahetheengaanvanHazratIsa,عالسه  هيلع wanneerdezoetegeurigebrieszalwaaienwaardoorallezielenvande

gelovigengemakkelijkkunnenwordenverwijderd,zullenalleenongelovigenopaardeoverblijven.Daarnazalereen

tijdperkvanveertigjaaroverhenheengaanwaarinniemandkinderenzalhebbenenniemandminderdanveertig

jaaroudzalzijn.GeenvanhenzaldenkenaandekomstvandeQayamat.Sommigevanhenzullenbezigzijnmet

etenendrinken,sommigenzullenaanhetkokenzijn,sommigenzullendemurenvanhunhuizenschilderen,met

anderewoorden,elkvanhenzalinzijndagelijksebezighedenvolgenshungewoontebezigzijn,wanneerplotseling

Israfielعالسه  هيلعzalwordenbevolenomde"Soer"(Hoorn)teblazen. 

Aanvankelijkzalhetgeluiderglaagenzoetzijnendanzalhetgeluidergluidenbeangstigendworden.Mensenzul-

lenaandachtignaarditgeluidluisterenendanflauwvallenensterven.Dehemelzalinstukkenbreken.Erzalzo'n

krachtigeaardbevingkomendatdeheleaardezalbeven.Debergenzullenuiteenvallenindeeltjesenwordenweg-

geblazenalsstof.Dezon,maanensterrenzullenhunhelderheidverliezenenverdwijnen.ZelfsHazratIsrafielعالسه 

 .bestaanteophoudenzullenSoerdeen هيلع

Opdatmomentzalernietsenniemandbestaan,behalveAllahtabarakawataála.AlmachtigeAllahzalzeggen: 

 ِلَمِن اْلُمْلُک اْليَْومَ 
“WiensSoevereiniteit(Alleenheerschappij)ishetvandaag” 

Waarzijndegenendietrotsenarrogantietoonden?Waarzijndegenendietirannieenkrachttoonden?Waarzijn

degenendieanderenonderdrukten?Geenvanhenzalbestaanomantwoordtegeven.DanzalAllahdeAlmachtige

zeggen: 

ارِ   هللِ اْلَواِحِد اْلقَهَّ
 

“VandaagisalleendeSoevereiniteitvanAllahdieEénenAlmachtigis.” 
 
Dan,wanneerAllahhetwil,zalHijHazratIsrafieltotlevenbrengenenHijzaldeSoertotbestaanbrengenenHazrat
Israfielbevelgevenomeropteblazen.OphetmomentdatdeSoerwordtgeblazen,zaldehelescheppingvanhet
begintotheteindeherrijzen,inclusiefdedjinns,deengelen,demensen,dedierenenalleanderelevendewezens.

OpdezedagzaldegeliefdeProfeetMoehammadملسو هيلع هللا ىلصdeeerstepersoonzijndieuitzijngrafopstaat.Inzijn
rechterhandzaldehandzijnvanHazratAboeBakrSiddiqueeninzijnlinkerhandzaldehandvanHazratOemar

Faroekzijn.DanzaldeProfeetملسو هيلع هللا ىلصallemoslimsdierustenopdebegraafplaatsenvanMekkaenMedina
MoenawwarahmeenemennaardeMaidaan-e-Mahshar,dieinSyriëzalplaatsvinden. 
 
VóórdekomstvandeQayamatzullenertalrijketekenenvandeQayamatzichvoordoen,waaroverdeBoodschap-

pervanAllahملسو هيلع هللا ىلصonsheeftbericht. 
Dezevoorspellingenentekenenzijnonderverdeeldintweecategorieën,namelijkde"Alaamaat-e-Soeghra"(de
kleinetekenen)ende"Alaamaat-e-Koebra"(degrotetekenen).DeAlaamaat-e-Soeghrazijndietekenendielang
voordekomstvandeQayamatzichzullenvoordoenendeAlaamaat-e-Koebrazijndietekensdieheeldichtbijde
Qayamatzullenverschijnen. 
InditartikelgaanwehetoverenkelevandeAlaamaat-e-Soeghrahebbenuithetboek“AasaareQayamat” vanHa-
zratAllamaMuftiMohammadAkhtarRazaKhanQadriAzhar.GebaseerdopeenhadithuithethadithboekKanz-oel
-Oemmaal,waarinongeveer72tekenenvandeDagdesOordeelswordengenoemd.Veelvandezetekenenzijnal
bekendbijdemeestemensen.Ikzaldaarvanalleenenkeletekenen,dieminderbekendzijnmaarzichalvoordoen
enwaarvelenzichaanschuldigmaken,uitgebreidbehandelen. 
 

عن زيد بن واقد عن مكحول عن علي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: من اقتراب 
الساعة إذا رأيتم الناس أضاعوا الصالة، وأضاعوا األمانة، واستحلوا الكبائر، وأكلوا الربا، 

 وأخذوا الرشى۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
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Overgeleverd door Hazrat Alie رضي هللا عنه  hij zei, de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلصzei: “Uit de tekenen van de 
Qayamat is, dat je ziet dat mensen hun Salaat (gebed) vernietigen (ruïneren) en schade toebrengen aan wat hen in 
vertrouwen is gegeven en ze maken grote zonden halaal en ze nemen woeker(rente) en steekpenningen aan…” 
I.v.m.delengtevandehadithhebikhiermaareendeelvangeschreven,voordevolledigehadithzie “Kanz-oel-Oemmaal” deel14blz.574. 

 
HeteerstetekenvandedagdesOordeelsdieindezehadithwordtgenoemdis: 

Mensen zullen hun gebeden ruïneren ضاعو   هصلة) ).  
Erzijneenpaarmanierenwaaropmensenhungebedenzullenvernietigen.Eénmanierisdoorjenietteonthouden
vanonreinheden(nadjasat).Ditzalzijnwanneererzo'nhoeveelheidonreinheidopdekledingzitdathetgebed
(namaaz)ongeldigwordt.Ofdoorhetgebedopeenonreineplaatsteverrichtenofdoordewoedoenietcorrectte
verrichtenofdoorniettevoldoenaanallevoorwaardenofverplichtingenvanhetgebed.Ofdoor,Allahverhoede,
leegtezijnvaninnerlijkezuiveringenhetlichtvanImaandoorhetontbrekenvanrespectvoordeAlmachtigeAllah
enzijngeliefdeProfeet.ملسو هيلع هللا ىلصOfdoorhetontkennenvanfundamentelezakenvanhetgeloofzoalsdeverhevenheid
(Majesteit)vanAllahtabarakawataálaofdekennisvanhetongeziene(Ilm-oel-Ghaib)vandeBoodschappervan
Allahملسو هيلع هللا ىلصofhetontkennenvanhetfeitdatdeProfeetMoehammadملسو هيلع هللا ىلصdelaatsteProfeetvanAllahisetc..Ditlaatste
(hetontkennenvanfundamentelezaken)ishetergstescenariowaardoormennietalleenzijngebedmaarookzijn
geloof(Iemaan)ruïneert,ookalleestmendeKalimah.HetisvoordezemensendatdeBoodschappervanAllahملسو هيلع هللا ىلص
zei:“Erzaleenvolkzijndiehetgebedzalverrichten,maargeengeloofzalhebbenسيصلىى قوم ال دين لمم(). 
 
Eenanderemaniervoorhetruïnerenvanhetgebedisdoorderoekoeendesoedjoedenandereverplichtehande-
lingennietteverrichtenzoalshetmoet.HazratHoezaifa رضي هللا عنه nietsoedjoedenroekoezijndiemaneenzag
volledigdeed,toenhijklaarwaszeiHazratHoezaifategenhem:“Jijhebthetgebednietverricht.” Deoverleveraar
zegt:“VolgensmijzeiHoezaifaooktegenhem,alsjeindezestaatdoodgaat,danzuljenietopdesoennahvan
Moehammadملسو هيلع هللا ىلصsterven.” OvergeleverddoorBoekharie. 

ا قََضى َصاَلتَهُ قاَل له ُحذَْيفَةُ: ما َصلَّ  َت؟ قاَل: يْ َعْن ُحذَْيفةَ أَنَّه َرأَى َرُجاًل ال يُتِمُّ ُرُكوَعهُ واَل سُُجوَدهُ، فَلَمَّ
ٍد َصلَّى هللاُ عليه وسلَّمَ   وأَْحِسبُهُ قاَل: لو ُمتَّ ُمتَّ علَى غيِر ُسنَِّة ُمَحمَّ

 

Hetgebedwordtookgeruïneerddoorhetnietoptijdteverrichtenofzodanigtevertragendatdemakroeh
(ongewenste)tijdingaat. 
 
DeBoodschappervanAllahملسو هيلع هللا ىلصzei:"Hetgebeddatwordtuitgevoerdopdevastgesteldetijd;endewoedoeervooris
correctgedaan;enerisnederigheidinhetgebedenoprechtheidindeqiyaam;enderoekoeendesoedjoedwor-
denvolledigencorrectgedaan,dankomthetgebedvandiepersoonwitenglanzenduitenzegt:"MogeAllahje
beschermenzoalsjemijhebtbeschermd."Envoordegenendiehetgebedopdeverkeerdetijdlezenendiegeen
goedewoedoedoenendienietmetnederigheidhetgebedverrichtenendiederoekoeendesoedjoednietcorrect
uitvoeren,dankomtzijngebederzwartendonkeruitenzegt:"MogeAllahjevernietigen,zoalsjemijhebtvernie-
tigd."Danwanneerhetdaaraankomt,waarAllahhetwil,wordthetingepakt,netzoalshoeoudeklerenzijngewik-
keldenhetwordtdanophetgezichtvandienamaazi(verrichtervanhetgebed)gegooid."(Overgeleverddoor
TibraanivanHazratAnasibnMaalik رضي هللا عنه . 
 
Hettweedetekendieindezehadithwordtgenoemdis:       

Mensen zullen dat wat hen in vertrouwen voor bewaring is gegeven )Amaanat) verwaarlozen )dus niet over-

dragen). 

Hetwoord“amaanat” ishierinzijnalgemenebetekenisgebruikt,watkanbetekenenrijkdom,kennisofacties,zoals

AllamaAlaa-oed-dienBaghdaadiرحمة هللا عليهinTafseer-e-Khaazinschrijftindetafseervandevolgendeaayat: 

ى أَْهِلَها ْوا األََماناِت إِلَٰ  إِنَّ هللاَ يَأُمُرُكْم أَْن تَُؤدُّ
 

“Voorwaar,Allahgebiedtuhetutoevertrouwdeovertedragenaanhendieerrechtophebben” 

Soerahan-Nisaa58 

Ditversomvatallesoortenamaanat(toevertrouwde),dusalleswatindeverantwoordelijkheidvandemensisge-

gevenvaltonderdezeregel.Ditisgebaseerdopdriesoorten: 

 HeteerstesoortisaandachtschenkenaandeamaanatvanAllahdeAlmachtige,hiermeewordtbedoeldhet
uitvoerenvanwatAllahtabarakawataáalaheeftbevolenenomjeteonthoudenvanwatHijheeftverboden.
HazratAbdoellahibnMasóedرضي هللا عنهzegt:“Amaanatisnoodzakelijkinalles,zelfsinhetverrichtenvande
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woedoe,hetverrichtenvanghoesl(badnemen)omjevanonreinhedentezuiveren,hetverrichtenvan
ghoeslvoorhetgebed,gevenvanzakaat,vasteneninelkevormvanaanbidding.”  

 HettweedesoortisditdatdedienaarvolledigbewustmoetzijnvanAllah'sAmaanatinzichzelf.Hiermee
wordendelichaamsdelenbedoelddieAllahtabarakawataáalahemalsgunstheeftgeschonkenomdaar-
meebepaaldezakenteverrichten.Deamaanatvandetongisdatdezebeschermdmoetwordentegenza-
kendieinstrijdzijnmetdeSharia,zoalshetvertellenvanleugens,roddels,lasterenz.Deamaanatvande
ogenisdathetbeschermdmoetwordentegenhetkijkennaarvreemdevrouwenendeamaanatvandeoren
isdathetmoetwordenbeschermdtegenhetluisterennaarvulgaire,onfatsoenlijke,onzedigeenvalsewoor-
denenhetmoetookwordenbeschermdtegenhetluisterennaaranderezakendietegendeShariazijn,zo-
alsbovengenoemdvoordetong. 

 HetderdesoortsdatdedienaarattentmoetzijninzijnomgangmetanderedienarenvanAllahmetbetrek-
kingtotamaanat.Hetisdusnoodzakelijkdathijalleswatbijhemvoorbewaringisachtergelatenteruggeeft
aanderechtmatigeeigenaarsenhetisniettoegestaanomhentebedriegen. 

DeBoodschappervanAllahملسو هيلع هللا ىلصzei:“Amaanatmoetwordenteruggegevenaandiepersoondiehetbijuheeft
achtergelatenenbedrieghennietdieuhebbenbedrogen.(Tirmizi) 
Hierinisookdekwestievangewichtenmetinginbegrepen.Minderwegenofmindermetenisharaam.Hetverwijst
inhetalgemeenooknaarhetvertrouwendataankoningenenleiderswordtgegevenenhetvertrouwenindeoela-
maommetgoedheidaandemensenteleveren.Aldezezakenzijnvanhetsoortamaanat,dieAllahtabarakawa
taálaaanhun(Koningen,leiders,Oelamaetc.)heeftgegevenomaanderechtmatigeovertedragen. 

HazratAnasرضي هللا عنهzegt:“HetwaszeerzeldendatdeBoodschappervanAllahملسو هيلع هللا ىلصeenpreekvooronshielden
hijnoemdeditniet:"Hijheeftgeenimaandiegeenbetrouwbaarheidinzichheeftenhijheeftgeendeendiezijn
beloftennietnakomt."” (TafseerKhaazin) 
 
HazratAllamaMuftiMohammadAkhtarRazaKhanQadriرحمة هللا عليهzegt:“DemaniervoordeOelamaomgoedte

zijnjegensdemoslims,isomdeboodschapvanAllahenZijnBoodschapperملسو هيلع هللا ىلصaanhendoortegevenendie
kennisaandegenenonderwijzendiehetwaardigzijn,aangeziendithunamaanatmethenis.Dit(dekennis)ver-
bergenishetvernietigenvandeamaanat. 
 

عن ابن عباس أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: " تناصحوا في العلم، فإن خيانة أحدكم في 
 علمه أشد من خيانته في ماله ، وإن هللا سائلكم يوم القيامة "

OvergeleverdHazratIbnAbbas ,رضي هللا عنهماhijzei,deBoodschappervanAllahملسو هيلع هللا ىلصzei:"Weesgenereusinkennis
enniemandmagkennisvooreenanderverbergen,wanthetisergeromonbetrouwbaartezijninkennisdanonbe-
trouwbaarinrijkdom.EnAllahzaljulliehierovervragenopdeDagdesOordeels."(Tibraniinal-Kabeer) 
 
Deamaanatzalechterookverraden(vernietigd)worden,alshetindehandenvandeongeschiktengegevenwordt,
zoalsindevolgendehadithdoorHazratAboeHoerairahرضي هللا عنهwordtvermeld:‘ToendeBoodschappervan
Allahonseenkeeraanhettoesprekenwas,kwamereenbedoeïnlangsenvroegaandeProfeet:”Wanneerzalde

Qayamatkomen?” DeBoodschappervanAllahملسو هيلع هللا ىلصzei:” Wanneerdatwatinvertrouwenwordtgegeven,wordt
misbruikt,wachtdanopdekomstvandeQayamat.” Demanvroeg:“Hoezalvertrouwenmisbruiktworden?” De

BoodschappervanAllahملسو هيلع هللا ىلصzei:“Wanneeraluwzakeninhandenvanonbekwamepersonenwordengegeven,
wachtdanopdekomstvandeQayamat.”’ (Overgeleverddooral-Boekharie). 
 

ُث َجاَءهُ أَْعَرابِيٌّ فَقَاَل َمتَى  َعْن أَبِى ُهَرْيَرةَ قَاَل بَْينََما کان النَّبِيُّ صلى هللا عليه وسلم يَُحد ِ
َد األَْمرُ  لَى  إِ السَّاَعةُ، قَاَل فَإِذَا ُضي ِعَِت األََمانَةُ فَاْنتَِظِرالسَّاَعةَ، قَاَل َكْيَف إَِضاَعتَُها، قَاَل إِذَا ُوس ِ

 َغْيِر أَْهِلِه فَاْنتَِظِر السَّاَعةَ  )رواه البخاري(
 

Dezehelediscussie,waardoorallesoverdeterm‘amaanat’, desoortenervan,hetoverdragenervannaarderecht-

matigepersonen,enhetmisbruikervan,duidelijkisgeworden,ishetresultaatvanéénenkelezin(وأضاعوا األمانة)
uitdegezegendemondvandeBoodschappervanAllah.ملسو هيلع هللا ىلصDatisdewondervandegezegendetongvande

BoodschappervanAllah.ملسو هيلع هللا ىلصHetisnietmogelijkvooreensprekeromallebetekenisseneninterpretatiesvande

woordenvandeBoodschappervanAllahملسو هيلع هللا ىلصteomvatten.  
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Vraag 

 

Antwoord vorige uitgave 

Hoeveelverzen(aayaat)zittenerinsoerahalBaqarah? 

Antwoord:SoerahalBaqarahisdelangstesoerahvandeQuránenbevat286aayaat(verzen). 
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 میں نثار تیرے کالم پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں 

 وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو

وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں   

Mai Nisaar Tere Kalaam Par, Mili Yoo To Kis Ko Zubaan Nahi 
Woh Soekhan Hai Djies Me Soekhan Naho, Who Bayaan hai Djies Ka Bayaan Nahin 
 
 
Dit onderwerp wordt vervolgd in uitgave 4 


