De nnanneren
van
ereer en de fleenilnnE
van
kenn[s"
n.a.v.het boek van ShaykhSaleemal-Hilaalee.

AllaahheefthetthuislandvanIslaambeschermd
met de"mujaahidien"( degenen
die voor Islaam
vechten) enHij heeftde voorgeschreven
wegvan" imaan"(geloof)beschermd
met de leraren.
Allaahzegtduidelijkin Zijn Boek:
EN IIET PAST DE GELOVIGEN NIET DAT ZTJ ALLEN TEN STRIJDE UITRUKKEN.
WAAROM RUKT NIET VAN ELKE GROEP EEN AANTAL UIT,
OPDAT ZIJ (DE ACHTERGEBLEVENEN ) BEGRIP VERKRIJGEN OVER DE
GODSDIENST,ZODAT ZIJ HUN VOLK ZULLEN \ilAARSCHU\ryEN \ryANNEERHET
TOT HEN IS TERUGGEKEERD.
Soerah
at -Tauba(9)'.122
DusheeftAllaahde gelovigenin tweegroepenverdeeld.

Wantalszij allenweggaanomjihaadte voeren,zal kennisverdwijnen,waarnahetvoor henniet
mogelijkzal zijn kenniste verkrijgenmet alsgevolgdat deongelovigen
overIslaamzullen
overheersen.Dus
heeftAllaahdetweerangenvandezetweegroepenhooggeplaatst.De
grote
"Miftaah
geleerde
Ibn Qayyimal-Jawziyyahzeg!
in zijn boek
daaris-Sa'aadah":
6'EnAllaah
,dePerfekte,heeftvier keerin Zijn Boekover het hogeverheffenvan dezeniveaus
verteld."
TeneerstezegtHij:
ALLAH ZAL DEGENENONDERJULLIE DIE GELOVEN EN DEGENENAAN WIE
KENNIS IS GEGEVEN IIY RANG VERIIEFFEN. EN ALLAH IS AL\ryETEND OVER WAT
JULLIE DOEN.
Soerah
al- Mujaadilah(58) :1I
In hettweedeverszegtAllaah:
VOORWAAR, DE GELOVIGEN ZIJN SLECHTSDEGENEN WIENS HARTEN
SIDDERENWANNEER ALLAH GENOf,MD \ilORDT EN WANNEER ZIJN VERZEN
AAN HEN WORDEN VOORGEDRAGEN;HUN GELOOF NEEMT DAN TOE, EN OP
HUN IIEER IIEBBEN ZIJ HUN VERTROU\ryENGESTELD.
ZIJ DIE DE SALAAT ONDERIIOUDEN EN DIE BIJDRAGEN GEVEN VAN DE
VOORZIENINGEN DIE \ryIJ HUN HEBBEN GESCHONKEN.
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ZTJ ZIJN DEGENEN DIE DE \ilARE GELOVIGEN ZIJN, VOOR HEN ZIJN ER RANGEN
BIJ IIUN HEER, EN VERGEVING EN EDELE VOORZIENING.
Soerahal-Anfaal(8) :2-a
En in de derdeaayahzegtAllaah:
EN ZIJ DIE ALS GELOVIGEN NAAR HEM KOMEN EN WAARLIJK GOEDE DADEN
VERRICHTf,N; ZIJ ZIJN DEGENEN DIE DE HOGE RANGEN KRIJGEN.
SoerahTaaHaa(20) :75
En in devierdeaayah:
EN ALLAH HEEFT DE STRIJDERSBOVEN DE ( THUIS) ZITTERS BEVOORRECHT
MET EEN GE\ryELDIGEBELONING.
MET RANGEN VAN HEM EN VERGEVING EN BARMHARTIGHEID. EN ALLAH IS
VERGEVENSGEZIND,MEEST BARMHARTIG.
( 9a) :95-96
Soerahan-Nisaa
Dit zijn dusdevier verzen,in drieervan,worden
de rangenvan de mensenmet imaanverheven;van
degenen
metkennisen rechtschapen
daden.
En hetvierdeversnoemtde rangvandegenen
diein jihaadstrijden..We
ziendusdat degeleerden
(diedejuistekennisen wijsheidhebben,en mensende kennislerenop eenmanierdatze heneerst
demakkelijke
dingenlerenendaarnapasde moeilijke),diegenen
zijn die metbewijzenkomen,en
doorwienswoordentwijfelsoverkenniswordenweggenomen,
enwienslessensamenkomsten
betekenen
waarinde zielengereinigden puurworden,
enwat betrteftdawaa( hetuitnodigennaarAllah) zienwe datz\ alsdegenenzijn diejihaadstrijden
op dewegvanAllah.
Abu ad-Dardaa,
eenvan de eerstesalaf(metgezellen
en navolgelingen
van de profeet)
heeftgezegd:
"Degenedie beweertdat eropuitgaanin de morgenof later op de dag om kenniste vergaren
geenjihaad is, is gebrekkigin zijn verstanden gebrekkigin zijn mening."
En Ka'b al- Ahbaarheeftgezegd:
"De leerlingvan kennisis alsdegenedie eropuit trekt in de ochtendof later op de dag om te
vechtenop de \ilegvan AllahrdeAlmachtigeen Verhevene."
En Sufyaanibn Uyainahal-Hilaaleeheeftgezegd:
"Degenedie kenniszoektheefttrouw gezworenaan Allah."
(s.a.s.)
Rasuulullaah
heeftgezegd:
"De uítnuntendlteid van kennísis groter ilan

zelf gekozendadenen het bestevanjullie geloof is

medelijden"
Sahihat-Targheeb
wat-Targheeb,
nr:65.

MoskeeBadr

Zondagslessen27-04-01

Um Sadjaad

Dat is omdatheelveelmensen
profrjthebben
vankennis,terwijldadenvanaanbidding
voor iemand
zelfzijn'Bovendien
werptkennisook vruchtenaf na iemands
d-ood,
terwijldadenvanáanbidding
metiemands
doodophouden.
De sahaaba
( metgezellen
vande profeet)zatenaltijdrondomhemom van hemte leren;om de
diamanten
vankenniste verzamelen,en
ze verrangàen
nietsandersdandat.
Sufyaanath-Thawreeheeft gezegd:
"Als je ervoorkan zorgen
zelfsje hoofdte krabbenvolgenseenoverlevering(hadieth),doe
het dan."
Overgeleverd
in Al-Jaami'li-Akhlaaqar-Raawee
wa Aadaabis-Saami',
vol.l, blz l4Z.
Ookalzijn de mensenvannu slechtstevredenmet degeurvankennisi.p.v.met de smaak
eryan,
tochmoetenwe lessengevenen nemen,wantRasuulullaah
(s.a.s.)heeftin eenhadithuit Sahih
Muslim(no 2699)gezegd:
rpep vnn

oh een

van AIIah, het Boek van Allah reciterenclen bestutlerenrl,
er
nnerlii
eid
n neer
ontln

izrn
hen

Ziin

Het is volgensde soenaom in regelmaat
leste gevenen in ritme,niet iederedag,het blijkt uit een
hadithvan'Abdullah
ibnMas'ood,waarinAbuwaa.ilzei:
"Abdulloh
guf iecleredonderdog woarschurvingen aan de ntensen, clus een nran
zei
tegen henr:
" O 'Ábu
Abclur Rahnnan, ik zou hetfijn vinien alsje dat iedere clog
zou 1oen,, Dus
anfivoordclehij: " lI/at
dat
is dot
hoat
íe te
ik geef het liever op bepaalrle tijtlen zonl
nrcnsener genoeg van zouden krijgen,'

uit: SahihBukhaarie,
vol. l p. 60 en SahihMuslim, no.2g2r.
wanneeriemandechtmeerwil doen,danzo'n driekeerperweek;
Iktimahheeftovergeleverd
van'Ibn'Abbaas,diezei:
"Overlevereen keerper
weekaan tle mensen, alsje clatniet wilt dan hveekeer, en alsje veel wilt
dan drie keieruEn laat de mensenníet moeworclenvan cleze
eoraan,
en word voor de nrcnsenniet zo ienmndcliehun stoptin hun g;esprekken,
doorclatje begint te
overleveren,en dus hun zult vervelen,nraar houdfe stil
Dus wanneerzeje vragen,overleverhun dan, opZrn nnnier dat zi,purig en enthousiast
zijn, en
toorkont soaieuiteenzettingenalsje duaannakt
lltant ik heb de enaring dat Rasuulultaah( s.r.,s.)en zin ntetgezellendat niet
cleden,ze
voorkvantendatjuisí"
Al-Bukhaaree,
vol.8,p. 234.
,. taabi.ee,,
Het is overgeleverd
doorde beroemde
az_Zuhree:
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"Een ntan

zat vaak met tle metgezellenvan deprofeet om overleveringenmet hen door te

nemenMaar v'anneer de hadietlts te veel of te moeilijk voor hentwerden, zei hij: ,,Het oor wordt
al verl,
horett"
Al-jaami' li Akhlaaqir-Raaweewa Aadaabis-Saami(zr tzgt t3o)
Muhammadibn
gezegd:

'Abdul-Wahhab,een
van de overleveraarsvan dezehadith van az-Zuhriheeft

','s7'Zuhri gebruikt

in de hadith het woord "amhidoona", ílat duidt op wanneer de kantelen naar
buiten gaan en de sappíge,groene planten eten en wflnnèer ze er dai ziek van worden, gaan
ze
de bittere, doornige planten eten tot ze er genoeg van hebben,
dan willen ze doarna weer de verse,groene opniàuv eten

Daarontvordt er "anthidoona,'geTegdl
zodotdezíel er naor verlqnpten er vurís voor is."

Rasuulullah
(s.a.s.)heeftin eenhadith die hasan-is door de anderehadiethsdie hemsteunengezegd:
" Wanneeriennndvaniutlie
langsde tuínen van het Paradijskomt,laat hij er dan van nenrerl,,
De metgezellenvroegen:"Illat zijn de tuinen van het paratlijs,o Rasuululláah? ,,
Híi anhvoordtle:"De bijeenkomstenvan uclhikrullah" ( AIíah herclenken),wont AIIah, cleMeest
Verheveneheeft engelenrlie rond reizen om clebíjeenkomstenvan henlenking te Toeken,
wflnneerze hen bereiken,ontingen ztj hen,,
Uit: Saheeh
KitaabilAdhkaarwa da'eefih(4/ 4)
De salafi,
degenen
die vooronszijn gekomenin kennis,warenextreemvurig en verlangendnaar
kennisendeplekkenwaarje hetkonopdoen
De geleerde
vandezeummahengroteuitleggervande Qoraan'Ibn Abbaas,kwam naarde
bijeenkomsten
vande metgezellen
op hetheetstvande dag,om henom eenhadithte
vragen.Sommige
metgezellen
werdenechtziekwanneer"á eenhadithhaddenmisgelopen,
zoals
Shu'bahibn al-Hajjaajzei:
"Ik 7ít om hadiethste venanrclen,
en alsik ontclekclatik er een semistheh, uto,r,lik ai.k,"
SharafAshaabil-Hadieth,
p:l 15.
De salafverzamelden
zichzo veelrruldigin de bijeenkomsten
overkennis,dat dit de redenwas( de
drukte)waaromeenvanhen,n.l. Hushaimstierf.
Al-Khattaabee
zei:
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"De leerlingen

van hadíethsverzomeldenzich met zo velenom Hushaim heen,
dat ze hem tegenzijn ezelduwden,wat de redenvan zijn doodwerd.',

En.'
Shu'bahibn al-Hajj aaj zei: "ik heb nooit iemandzien rennen,zonrlerdat ik
zei dat hij eengek is
of íentanddie eenstudentvàn harlietlrsis,
Al-Khateebal-Baghdaadee
in Jaami'li-Akhlaaqir-Raawee
wa Aadaabis-Saami
(l/ ISZ)
Degenedie de smaak kennisgeproeftheeft,zal nooitwillen stoppenmethet tot
zichte nemen
-vanprecieszoalsRasuulullaah
( s.a.s.)heeftgezegd:

overgeleverddoor Anaasen verzamelddoor al-Haakim(ll gz)enal-Bayhaqee
in Madkhalilas-Sunal-Kubraa,
saheehvolgensal-Haakiàen adh-Dhahabee.
Maarvolgensanderenbevatde isnaadzwaÉte,maarzijnzesamen-elkaar
steunendsterk.
Ibn' Abbaasheeftovergeleverd:
"Toen Rasuulullcah
(s.as.) op sterten log, zei ik tegeneennran van cleAnsaarl
'Kon4
we
gaan
en vragenstellenaàn de sahiaba want vandaagzíjn er velen,,
!!en
Dus zei hii: "Hoe verbalingtvekkend,Ibn--'Abbans,,zie
jij eenbehoefieí;i a" nrcnsenannjou,
tenuijl er temíddenvan hun veremetgezellenvan tlepíífeet
zrjn?"
"Hii liet dit ídee
los,nnar ik ging en-stelrlevragen *"2" nitgezellen van deprofeeí
Ik vroeg
hun over de ahaadeeth,zodatwinneer ik zo, Ëorrn clatientaid een
hadith
had,
ik
naar
diegene
z|n (eyy zou gnan, en alshij ,,qnyloolah"( *)
zou hebben,zou ik voor zijn deir gaan liggeí en de wínclzou stof op nrc verzantelen,
rluszou hij
naar buiten konten en,zeggen:"O zoon van cleoom van Rasuuíullaah!
ll/at heeftje hier
gebracht?Íl/aaronthebje geenboodschopaan mij gestuurd
zodatik naarjou zou konrcn?r,Dus
zei ik: u Er is meerplicht op nii clatik nàariou 6e"moet
"Die nnn van
\onten enjou oríi ""n halith vraog.,,
de,!y1aar die niet ging rrogàn, ging zijn eigen
u,egíot hij ie zog en de ntensen
haddenuch ont nij heenle4amàld-ort nte nrag"i te $elíen, "rï"i toei tegen
zichzelf. ,, deze
jonge nutn wasslintmer clanik ben,,
Verzamelddoor al-Haakimen al-Bayhaqqie
in Madkhalilas Sunan(no. 673)
En al-Khatieb
in zijn boekAl-Jaami'li-Akhlaaqir-Raawee
wa AadaÈaais- Saami(l/l5g) (l/ 106)
(d'w'z:"het boekmetverzamelde
manierenvande overleveraar
en de manierenvan hendie naar
overleveringen
vande overleveraars
luisteren")
En ImaamMaalik heeftook gezegd:

( r ) (slapenop hetheetstvande middag,de profeetzei:"Hou siesta,
wantde duivelsdoendat
niet."-hadithhasanvorgenssjeighu-eibaanèein silsilatus-saheeha'h)
Abu Dharren Abu Hurairahhebbenovergeleverd
in eenhadithverzamelddoor an-Nasa'ee,dat
zij
beidenzeiden:
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WanneerRasuulullanh( s.a.s.)temiddenvan zijn metgezelle
n zat,en er een yreemdekwam,
wist diegeneniet wie van hen de profeetwas en aan wie hij vragen moeststellen.Daarom
vroegenwij Rasuulullaah(s.a.s.)om toestemmingom voor hem een specialezit- plaatste
maken, zodat eenvreemde hem zou herkennen.
Dus maakten wij voor hem een kleine zitplaatsvan klel, \ilaarop hij voortaan zat.
We zatenrondom hem en Rasuulullaah(s.a.s.)zat op zijn plaatstoen er een man kwam, die
het mooistevan alle mensenwas in zijn gezicht en hij rook het lekkerst van ale mensenen
zijn kleren \ilaren alsof vuil het nog nooit had aangeraakt.
Hij gaf salaamaan de rand van het tapijt, zeggende:"as-salaamualeika, o Muhammadr" Hij
beantwoorddezijn salaamen toen zei Jibreel ( de engel):
"Zalik dichtbij komen,
o Muhammad?" Hij zei:,,Kom dichtbij."
En hij (de engel)ging verderz$zal ik dichtbij komen?" en hij zei tegen hem:
"Kom dichtbij," tot het punt
dat hij (Jibreel) zijn handen op de tweà knieen van Rasuulullaah
(s.a.s.)plaatste."(ofin eenanderehadith op zijn dijen)
Uit dezehadith maakje op wat voor respektRasuulullaahkreeg, en in wat voor atmosfeerer
geleerdwerd!
Wanneerde sahaabamet Rasuulullaah
(s.a.s.)samenzaten,hielden zil zichheelerg stil. Abu
Sa'eedal-Khr-rdree
heeftovergelevercl:
','Rasuulullaah
(s.r-s.) stond op de ninbar (spreekstoel)en zei:
"Wflar ik voorjullie
bang voor ben is iat cle-verleidíngenvan cleaarcle voor jullie geopend
zullett
worrlen, als ik er niet meer ben.",en toen noentclehij rte wereldsepleziereru
nii ,í"rrit, cleeerste
en ging verrler nrct de hueede,toen er een nran opstànil clíevroegi "O Rasuulillaah,
1,alhet goede
slechts voort brengen?"
Rasuulullaah (s.as.)
stil en.tuíjzeiden: ,,Hij ontvangt een openbaring.,,
-bleef
De mensen hielden zich stil, olsof rii vogels on hun hoofien hadden.',
SaheehBukharie,vol.4 no.95.
Ibn ul-Anbaareezei.
"De woorden"de

mensenhieldenzich stil atsofzij vogetsop hun hoofdenhadden,,,
heeft twee betekenissen:
De ene is dat de mensenzo stil waren en zich absotuutniet bewogen,
en hun blikken neer
geslagenhielden,want eenvogelgaat alteenop iets dat heelstil is zitten.
Dus wanneeriemand
heelstil is, wordt er over hem gezegd:
"Hij is zo
stil, alsof hij een vogel op zijn hoofd heeft zitten."
En de tweedeis dat de profeetSoeleiman( aleihissataam)tegende winden
zei: ,,Blaasop
onsr"en tegende vogelszei hij: .,geefons schaduw'r.
Zijn metgezellenhielden hun blikken naar benedengeslagenvanuit respekt
voor hem,
Zij hieldenzich stil en zeidengeenwoord, tenzij hij Íen iits vroeg.
Dus lijken degenendie zitten "alsof zij vogelsop rrun hoofden heËben,'op
de metgezellenvan
Soeleiman."
Sommigesahaaba
kekennooit naarhet gezichtvan Rasuulullaah(s.a.s.),maarvingenalleen
soms
eenglimp ervanop'om het enormerespekt dat zevoor hem hadden.Zij'kekenzo
veel omlaag dat
wanneeriemandaaneenvan hen vroegom Rasuulullah(s.a.s.)zijn
uiórlijk te beschrijvenh[ hier
niettoe in staatwas.
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'Abdur-Rahmaan
ibn Shumasaasah
al-Mihreezei:
"lí/e warenaamuezigbij 'Anrr ibn
al-Aas,toen híj op sterventag. Hij huilrle voor een lange tíjcl"
keerdezrjn gezichtnaar de muur en zijn zoonbegontegenhem te zeggen:
" O abi,gof Rasuulullah(s.as.)u niet
hetgoedenieuwsvan dit en daÍ...?,'
Dus draaidehíi met zijn gezichten zei: "Het bestevaarop we kunnen rekenenis dat wegetuigen
dat "niemandhet recht heeftaanbedente wordenbehalveAIIaah en dil Muhamnrcdde
boodschapper
vonAllaah is." ll/at nrij betreftging ik zelf door driefasen heen
Er wasníenmnddie ik meerhaattetlan de boodschtppervsn Allaoh en ik verlangdenietsnrcer
don hem te clodenAIs ik in díestaatgestorvenv,as,had ik zekerbij de bewonersvan het vuur
gehoordToenplaatsteAIIanh Islaam in ntijn hart, duskwom ik naar cleprofeet en zei:
"Strekje rechterhand uit,
zodatik je trouv kan nvereru,'Hij stak zíjn rechterhanrl uit, maar ik
trok de nijne terug.Dusvroeghij: '\uat is er nis metjou, o'Antr?" Ik zei: ,,Ik wil een
voonyaorde" UVI/at
voor vooneaarde?"zei hij. Ik zei: ,,Datik vergevenlal wordel,,
"lVeet
je niet tlat Islaam allesschoonveegtwat eraan vooraf is gegaan,
Dus zei deprofeet:
en dat híiralt (enigreren)alleswat erafln voorafgíng schoonveegten dat Hojj allesschoonveegt
vat eraanvoorofging.?"
'Antr

ibn al-aas zei: "En er utas
íefd
nltl
wns niet in
Íl/onneer ik
hem te
rechtstreeksnoor hent heh gekeken "
AIs ik in dí
rleden't
tot de

Rasuulullooh
ik het níet ku

rtn
omdat ik niet

het

Deelvaneenhadithverzameld
in Saheeh
Muslim.no. l2l.
Dat demoslimszo t.o-v.Rasuulullaah
(s.a.s.)
warenzaliedervanzelfsprekend
vinden,maarje moet
begrijpendatde navolgelingen
van hemen hun leerlingenook zo met elkaaren met hunleeriingen
'aasim
omgingen.Abu
heeftgezegd:
"We warenin de aanwezigheid
van'Abdullahibn Awn ibn Artaat al-Basree
en hij
overleverde
eenhadith.Ibrahiemibn'abdur-Rahmaan
ibn at-Hasankwamvoorbij met een
geleidrijpaard,en hij wasop dat momentalsleideraangewezen,
nadatzijn broer
Muhammadgedoodwas,maarniemanddurfdehemaante kijken,of op te staan,
vanuitrespekten ontzagvoor hem."
Dit waszo omdatkennisbij henechtietsprahiserends
was;ietsdatiemandsmanieren
verandert
en
iemandnaarhetgoedeleidt.
Kenniswasvoor hennietgewooneenzaakom metelkaarte wedijveren
(wie is beterdande
ander?),
of te discusieren
metde leraren,of te showenvoor het aangezicht
van de doorsneemensen,
of debaaste zijndiebijeenkomsten
leidt.
Al-Hasanheeftgezegd.
"Het waszo dat iemandkenniskwam opdoen
en niet lang bleefof de effektenervanwaren
zichtbaarin zijn manieren,op zijn tong,in zijn zienswijze,
en in zijn handen."
Al-Jaami'li-Ahhlaaqir-Raawee
wa Aadaabaais-Saami',
(l/ 184/l35)
Ahmadibn Sulayman
al-Qattaan
heeftgezegd:
" I n he tg e v avl a n ' A b d u r-R a h ma ai b
n n Ma hdee.snr akniemandtiidensziin biieenkomst.
nochsleeniemandziin notlood.nochlachteer iemand.
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Wanneeriemandvan hen snrak. of ziin potloodsleen.riep of schreeuwdehii. deedziin
s c h o e n ea
na n e n g i n gn a a r h u i 3 .
En zo deed Ibn Numayr- en hij rilaseenvan de strengstemensen.
Dan werd hij boos en riep, en als hij iemand een potloodzagslijpen, veranderdezijn gezicht.
En de mensenin de bijeenkomstenvan Wakee' zatenin gebedshouding,
en wanneerhij hen
ietszag doenwat hem niet aanstond,deedhij zijn schoenenaan en ging naar zijn huis.'
Al-Jaami' li-Akhlaaqir-Raawee
wa Aadaabaais-Saami'
(l/ 193)
In onzebijeenkomsten
zie je jongerendie de leraarstorenen met hem wedijverenin kennis,en met
hem in discussiegaanwanneerhet antwoordhun niet zindt.
'Aasim
Abu
an-Nabeelheeftgezegd:
" lkzag Sufyaan ath-Thawreeen
eenjongeling van de mensenmet kennis was aanwezig
tijdens zijn les.Hij gedroegzich alsof hij de bijeenkomstleidde,vrij sprekend,zijn kennis
uitend over de hoofdenvan de ouderendie aanwezigwaren.Duswerd Sufyaan kwaad en zei:
" De salafdedenniet zo.Iemandvan hun nam geen
leiding-gevendefunktie op zich , of
begeleiddeeen bijeenkomstvoordat hij 30 jaar lang kennis had vergaard.
Maar jij vind jezelf belangrijkerdan degenendie ouder dan jou zijn.
Sta op, en ga bij me \ilegen ik wil je niet meer in dezelessenzien."
Hij zei : "en ik hoorde Sufyaanath-Thawreezeggen:
" Wanneerje eenjongeling ziet
spreken in aanwezigheidvan de sheighs,ookal heeft hij
niveauvan kennisbereikt,weesdan maar wanhopigover zijn goedheid,want hij schaamt
zich weinig."
Verzamelddoor al-Baihaqeein al-Madkhalilas-Sunanil-Kubraa'
(no.679)
Ibn

'Umar

heeftovergeleverddat Rasuulullaah
(s.a.s.)zei:

" Het voorbeeld van gelovige
de
is als een groene boont; de bladeren ervan vallen niet af, noch
waaíenzij weg."
Dus begonnen de nrcnsen te zeggen; "Het is die of die boonl"
'Unnr
"Ik v'ou
Ibn
zei:
zeggendat het de dadelbooilr r,eostnurar ík wasjong en voelie nrc
beschaantdonr te spreken" Dtrs zei Rasuulullaah (s.us.) " Het is tle dadelboonr."
Verzamelddoor al-Bayhaqeein al-Madkhal ilas-Sunanil-Kubraa(no. 679)
Al-Layth ibn Sa'd zeitegenstudentenvan hadiethsdie zich niet goedgedroegen:
"Jullie hebben meer behoefteaan
een kleine hoeveelheidgoedemanieren dan aan een grote
hoeveelheid
kennis."
Al-Jaami'li-Akhlaaqir-Raawee
wa Aadaabaais-Saami'
(l/ 405)
Al Hasanibn Islmaiel heeft gezegd.
" Ik hoordemijn vader zeggen:"In de
biieenkomstenvan Ahmad kwamen ongeveer
viifduizendmensenbii elkaar.minder dan viifhonderd schrevenoverteverinsenon.
en de rest leerdegoedeDanieren en correct gedragvan hem."

Manaaqibul-Imaam
Ahmadibn Hanbal(p. 210)
MoskeeBadr

Zondagslessen27-04-01

Um Sadjaad

Vragenstellenis de sleutelnaarkennisKUk maarnaardehadithwaarinJibreel( deengel)
(s.a.s.)
Rasuulullaah
vroegwat "imaan"is en "Islaam"en"ihsaan".
En datzegtRasuulullaah
(s.a.s.)
ook in eenhadith:
" Vl/aaronrvroegenzíj niet, tenvijl onruetendwaren? lVanrlijk de oplossíngvoor niet-wetenis
zij
vragen-"
p. 174
HadithSaheeh,
MiftaahDaaris-Salaadah,
De grotegeleerdeIbn Qayyimal-Jawziyyah
heeftgezegdin MiftaahDaaris-Sa'aada:
"En kennisheeftzesniveaus.
waarvande eerstevragenstellenis op eengoedemanier,
sommigemensenlopenhet (kennis)mis,omdatzegeenvragenstellenop eengoedemanier
of omdatze nooitvragenstellen,of omdatzevragenstellenoverzaken,terwijlanderezaken
belangrijkerzijn."
Mujaahidheeftgezegd:
"Kenniswordt nietverworvendoor iemanddiezichteveelschaamt,nochdoor iemanddiete
trots is."
(l/ 138),al-Bayhaqee
Overgeleverd
(no.410)
doorad-Daarimee
in zijn madkhalilas-Sunan
Al-Khateeb
al-Baghdaadee
heeftin zijn boek"Al-Faqeeh
(2/ 143)gezegd:
walMutafaqqih
"Schaamtemoetiemandniettegenhoudenom vragente stellenoverietsdat hemoverkomen
is.Maar als hij zich te erg schaamten te verlegenis, kan hij zijn vraagdoor gevenaan iemand
wAarhij zich vertrouwdbij voelt,die het voor hem aan de geleerde
vraagt."
Maarvragenmoetengesteldwordenom dingente wetente komen,nietom problemen
te
veroorzaken,
nochom iemands
onwetendheid
aante tonen,enhetmoetnietzijn om iemandte
testen.Je
kunt ook vragenstellenaaneengeleerdeom de mensenrondomervante latenleren.
Dat is immerswat de engelJibreeldeedtoenhij Rasuulullaah
(s.a.s.)
vragenstelde,en
daarna
zei
"Wetenjulliewie datwas?Hetwas
(s.a.s.).
jullie
jullie
Rasuulullaah
Jibreel,
die
dien(Islaam)
kwamleren."
Toende engelhem( in dezelfdehadith)vroegwanneer
hetlaatsteuur zalplaatsvinden,
antwoordde
de profeet:"Degeneaanwie devraaggesteldwordtweetnietbeterdandeeene
die
vraagt."Dit is eenbewijsdatwe nooitietsuit onszelfmogenzeggen.
of bedenken.
wantIslaamis
gebasseerd
op bewijzenvanuitOoraanensoena.ennietop persoonlijke
meningen.
Wanneereenleraareenantwoordgeeft,is hetdanook toegestaan
dat menvraagtof zijn antwoord
gebaseerd
is op eenoverlevering
of vanuitzijn eigenmening.
Hoevaakhebbende metgezellen
vande profeetnietgezegd" Allah enZijn boodschapper
weten
"ik
"Allahu
hethetbeste."Duswanneereengeleerde
zegt weethetniet"of:
Allem" ( Allahweet
het),vermindertdit absoluutnietzijn waarde,het isjuist bescherming
vandewarekennis,perfektie
vanonzeDien (Islaam).Wantboveniedereprofessorvankennisis iemanddie meerweeten
DegeneDie allesweet.Zelfs de engelenschaamden
zich niet om toe te gevendat zrlniet alles
wisten.Zoalsin soerahal-Baqarah
(2):31 staat:
EN HIJ ONDERWEESADAM DE NAMEN VAN ALLE DINGEN EN VERVOLGENS
TOONDE HIJ DEZE AAN DE ENGELEN EN ZEI: ..NOEMMIJ DE NAMEN VAN DEZE
(DINGEN),ALS JULLIE WAARACHTIG ZIJN.'
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ZIJ ZEIDEN: ..SOEBIIAANAKA (HEILIG BENT U), \ryIJ HEBBEN GEEN KENNIS,
BEHALVE wAT u oNS oNDERwEzEN HEBT: vooR\ilAAR u BENT DE
ALWETENDE, DE AL\ryIJZE."
En ash-Sha'bee
zeivaakwanneerhem ietsgevraagdwerd: "Ik weethet niet". Dus zei men
"Schaam
je je niet om dat te zeggen,terwijl je de geleerdevan de mensenvan
tegenhem:
Iraaq bent?"
Hij antwoordde:"Maar de engelenschaamden
zich niet toenzezeiden,,Wij hebbengeen
kennis,behalvewat U onsonderwezen
hebt."
'Ibn -Abdul-Barr
Overgeleverd
door
in Jaami'Bayaanil-'
ilm (2/ 5l) enal-Khateeb
al-Babhdaadee
in al-Faqeeh
wal- Mutafaqqih(21174)
'Abdullah
ibnMas'oodzei:
"Degenedie enigekennisheeft,laat hem
dan spreken,en degenedie geenkennisheeft,laat
hem"AllahuAllem" zeggen."
Overgeleverd
doorad-Daarimee
(ll 62)enverschillende
andereisnaaddiebetrouwbaar
zijn.
Abu Bakr as-Sideeq
werd overeenversuit de Qoraangevraagd,en hij antwoordde:
"Welkeaardezal me beschermen,
welkeluchtzal me overschaduwen?
Waar kan ik gaan
en wat zal ik kunnendoenalsik over eenaayahvan de Qoraanietsanderszegdan wat Allah,
de Perfekteen MeestHogebedoeldheeft?"
'Ibn 'Abdul-Barr
overgeleverd
door
in Jaami'Bayaanil--irm(z/ 52)
'Abdur-Rahmaan
ibnMahdeeheeftgezegd:
"Een man kwam bij Maalik ibn
Anaasom hemeenvraagover ietste stellen,gedurende
meerdere
dagengaf hij hemgeenantwoord.Dus
zeide man: " o Abu Abdullah!Ik wil nu \ileg
gaanen ik benal verschillende
kerennaarje toegekomen."
Dus hieldhij zijn hoofdvoor lange
tijd naarbeneden,
toenhiefhij hemop enzei:"Het is zoalsAtlah het wil, en ik benniet in
staatdezevraagte beantwoorden."
Overgeleverd
doorAbu Nu'aymin al-Hilyah(61323)
Leerlingen
zijn alskleineplantjesdiein detuinenvande lerarengroeien.Daarommoetende
lerarenveelzorgvoorhenhebbenenliefdeen betrokkenheid.
Allaahheeftin soerahali-Imraan
(3):159tegenRasuulullaah
(s.a.s.)gezegd:
EN HET \ryASDANKZIJ DE BARMHARTIGHEID VAN ALLAH DAT JIJ ZACHT MET
HEN WAS EN ALS JE STRENGEN HARDVOCHTIG WAS GEWEEST, DAN WAREN
ZIJ RONDOM JOU UITEEN GEGAAN. KIJK DUS DOOR HUN FOUTEN HEEN EN
VRAAG VERGEVING VOOR HEN EN GEEF HUN ADVIEZEN IN IIUN ZAKEN.
Abu Sa'eedal Khudreeheeftovergeleverd
datRasuulullaah
(s.a.s.)heeft gezegd:
"Er zullen ntensennaarjullie
konrcndie kennisToeken,dus wanneerjultíe hen zien zegtlan :
"Ví/elkom,welkombij de woarschutuing
gega,encloorRasuulullnoh", en nnak hen tetieden"
Saheeh
SunanIbn Maajah,(no.201)
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