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Voorwoord
Alle Lof behoort toe aan Allah, de Heer der werelden. Moge de vrede en zegeningen van Allah
zijn met de profeet Mohammed, zijn familie, zijn metgezellen en met eenieder die hun
voetstappen volgt tot aan de Laatste Dag.
Imam Ibn Abi Zayd Al Qayrawani’s Arrisala is een van de belangrijkste en oudste Maliki fiqh- en
‘aqida-teksten die ooit zijn geschreven. Al meer dan duizend jaar wordt dit meesterwerk
onderwezen en bestudeerd, voornamelijk in Noord- en West-Afrika. Het werk is zo geschreven
dat het voor beginnende studenten een gemakkelijke manier vormt om basiskennis te verwerven.
Tegelijkertijd is het voor geleerden een zinvolle herhaling en een heldere samenvatting.
Met dit boek wil ik graag bijdragen aan het opvullen van de leemte binnen de Nederlandstalige
islamitische literatuur als het gaat om klassieke fiqh- en ‘aqida-teksten. De Nederlandse vertaling
en uitleg van Arrisala zal, als Allah het wil, in meerdere delen tot stand worden gebracht. In dit
eerste deel wordt een beknopte, maar diepgaande, uitleg gegeven op het ‘aqida-gedeelte van
Arrisala. Het geeft de lezer een introductie tot de ware soennitische geloofsleer van de Ahl assunna
wal jama‘a en de salaf assalih. In de nabije toekomst zullen, als Allah het wil, de volumes over de
Maliki-fiqh waaronder al ‘ibadat (aanbiddingen) en al mu‘amalat (contractrecht, familierecht e.d.)
worden uitgebracht.
Graag wil ik hier mijn student Hicham bedanken voor zijn inzet en inspanning bij de
totstandkoming van dit boek, moge Allah hem hiervoor belonen. Ik wil mijn vrouw Khadija en
mijn kinderen bedanken voor hun enorme geduld en steun bij de totstandkoming van dit boek,
waarbij wij (Hicham en ik) vaak tot diep in de avond en nacht doorwerkten. Dezelfde dank gaat
uit naar de vrouw en het gezin van Hicham, moge Allah hen belonen voor hun geduld.
Mijn dank gaat ook uit naar alle collega’s van de Islamitische Universiteit Rotterdam en in het
bijzonder naar Professor Akgündüz voor zijn vertrouwen en steun. Ook wil ik shaykh Galal Ali
Amer Al Jihany, die mij heel veel heeft geholpen met het nalezen en corrigeren van de tekst, en
shaykh Elkhammar El Bakali bedanken voor hun aanmoedigingen en tips. De proeflezers
broeders Mohammed, Kees, Michael, Nadim en Sharif en zuster Kamilla bedank ik voor hun
correcties en voorstellen ter verbetering. Daarnaast wil ik ustadh Hassan Bouyazdouzen en Amine
Oulad Lmaroudia bedanken voor het beschikbaar stellen van de biografiën van respectievelijk
Imam Ibn Abi Zayd en Imam Malik Ibn Anas. Tenslotte vraag ik Allah, dat Hij de oorspronkelijke
auteur en iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze vertaling beloont voor
hun inspanningen.
Uiteraard is het mogelijk dat er, ondanks onze inspanningen, in de vertaling of in de toelichting
fouten zijn gemaakt, onduidelijke formuleringen of uitspraken voorkomen. Graag ontvang ik
feedback van de lezer die dergelijke zaken opmerkt. Perfectie komt immers alleen Allah de
Verhevene toe.
Rest mij de lezer te vragen om dit boek te lezen en te bestuderen met een zuivere intentie voor
het opdoen van kennis over het geloof van Allah, de islam. Op deze manier zal het, als Allah het
11

wil, een vorm van aanbidding voor hem of haar zijn. Graag wil ik er op wijzen dat voor het
verwerven van ware islamitische kennis een bevoegde docent noodzakelijk is. Ik raad de lezer dan
ook aan, indien hij oprecht op zoek is naar kennis en zijn kennis wil verdiepen, om deze vertaling
te bestuderen, dat zittend aan de voeten van de mensen van kennis te doen.
Moge de vrede en zegeningen van Allah met de profeet Mohammed zijn, evenals met zijn
metgezellen en zijn familie, en alle Lof behoort toe aan Allah, de Heer der werelden.
Mhamed Aarab
Marrakech, september 2015
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De definitie van de wetenschap
Er zijn verschillende definities van deze wetenschap, maar de meest bekende is:
“De kennis van de geloofsleer (‘ilm al ‘aqida) is de wetenschap die zich bezig houdt met de regels
van de wet (sharia) over de geloofsleer, die geëxtrapoleerd worden uit onweerlegbare bewijzen”.60

Het onderwerp van de wetenschap
Het hoofdonderwerp van de kennis van de geloofsleer (‘ilm al ‘aqida) is het bestuderen van de
dogma’s, die onomstotelijk zijn vastgesteld door duidelijke en ondubbelzinnige bewijzen. Met
dogma’s wordt hier verwezen naar de belangrijkste leerstellingen van de islam, die handelen over
Allah
, het profeetschap en onderwerpen die uitsluitend op overleveringen zijn gebaseerd
(sam‘iyyat). Het eerste onderwerp is het bestuderen van de Essentie van Allah
, hetgeen
inhoudt dat men weet welke eigenschappen noodzakelijkerwijs toebehoren aan Allah
, welke
eigenschappen onmogelijk betrekking kunnen hebben op Allah
, en welke eigenschappen
mogelijk betrekking kunnen hebben op Allah
. Noodzakelijkheid, onmogelijkheid en
mogelijkheid worden hieronder nog nader toegelicht, omdat zij essentieel zijn in deze wetenschap.
Het tweede onderwerp is het bestuderen van het profeetschap. Hier wordt ingegaan op de
noodzakelijke eigenschappen die aan een profeet toebehoren, de eigenschappen die onmogelijk
aan een profeet kunnen toebehoren en de eigenschappen die mogelijk aan een profeet kunnen
toebehoren. Het derde onderwerp betreft alle zaken waar het verstand zelf geen oordeel over kan
vellen, waarbij wij ons daarom alleen baseren op overleveringen, zoals het bestaan van het
Paradijs, het Hellevuur, de Engelen, de bestraffing in het graf, etc. Dit derde onderwerp heet in
het Arabisch sam‘iyyat.
de Glorieuze
en Sublieme

de Glorieuze
en Sublieme

de Glorieuze
en Sublieme

de Glorieuze
en Sublieme

de Glorieuze
en Sublieme

De vruchten van het bestuderen van deze wetenschap
De vruchten van het bestuderen van deze wetenschap zijn dat je Allah
leert kennen in deze
wereld, zonder hier twijfels over te hebben, hetgeen leidt tot geluk en tot zaligheid in het aardse
bestaan en het Hiernamaals. Dat zal uiteindelijk leiden tot het binnentreden van het Paradijs, het
eeuwige gelukkige leven en het zien van Allah
. Bovenstaande zaken zijn het beste dat een
moslim zichzelf kan toewensen.61
de Glorieuze
en Sublieme

de Glorieuze
en Sublieme

60
61

Tatan en Al Kaylani 1999, volume 1, blz. 92
Al Bayjuri 1995, blz. 11
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De [meer]waarde van het bestuderen van deze
wetenschap
De regel hierbij is dat de meerwaarde van een bepaalde wetenschap afhankelijk is van het
onderwerp van de wetenschap. Het onderwerp van de wetenschap van de geloofsleer (‘ilm al
‘aqida) is Allah
, het profeetschap en het Hiernamaals en zaken die daarmee samenhangen.
De waarde van deze wetenschap is dus vanwege de relevantie van deze onderwerpen logischerwijs
het allergrootste van alle wetenschappen.
de Glorieuze
en Sublieme

De relatie van de wetenschap tot andere
wetenschappen
De relatie van de wetenschap van de geloofsleer tot andere islamitische wetenschappen is, dat
deze wetenschap de stam is en alle andere wetenschappen vertakkingen zijn. Deze discipline is
zoals gezegd het fundament van alle islamitische wetenschappen. Een voorbeeld is de wetenschap
die zich bezighoudt met de uitleg van de Qur’an, het Woord van Allah
(‘ilm attafsir). De
voorwaarde bij het bestuderen van deze wetenschap is dat je erkent dat de Qur’an het Woord is
van Allah
. Voordat je echter een eigenschap kan toekennen aan Allah
, moet je eerst
Allah
, leren kennen. En Hem, de Grootste en Unieke, bestuderen is het hoofdonderwerp
van de wetenschap van de geloofsleer.
de Glorieuze
en Sublieme

de Glorieuze
en Sublieme

de Glorieuze
en Sublieme

de Glorieuze
en Sublieme

In tweede instantie is er de wetenschap die zich bezighoudt met overleveringen (hadith). We
trachten er door middel van deze wetenschap achter te komen of een overlevering zeker is toe te
schrijven aan de Profeet
. Er kan echter in deze wetenschap niet met zekerheid worden
bewezen dat de Profeet
altijd de waarheid spreekt. Dit thema is een van de
hoofdonderwerpen binnen de wetenschap van de geloofsleer, waarin duidelijk wordt bewezen dat
de Profeet
, net als andere profeten, onmogelijk tot een leugen in staat was.
moge Allah hem zegenen
en vrede schenken

moge Allah hem zegenen
en vrede schenken

moge Allah hem zegenen
en vrede schenken

De grondlegger van deze wetenschap
De grondleggers van de wetenschap zijn de imams Abu Al Hasan Al Ash‘ari en Abu Mansur Al
Maturidi, moge Allah hen genadig zijn. Deze imams hebben de soennitische geloofsleer (‘aqidatu
ahl assunna wal jama‘a) verdedigd tegen afgedwaalde sektes, en zij hebben deze verder verduidelijkt
door middel van hun eigen methodologie. Dit wil echter niet zeggen dat zij zelf geloofsartikelen
hebben ontwikkeld, zij hebben deze echter geëxtrapoleerd uit de Qur’an en de Sunna, het begrip
hiervan van de vrome voorgangers (salaf assalih) en vervolgens op een duidelijke gestructureerde
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wijze weergegeven. Deze twee imams waren de ware woordvoerders van de soennitische
geloofsgemeenschap (ahl assunna wal jama‘a), in hun tijd.62

De bronnen van deze wetenschap
De bronnen van ‘ilm al ‘aqida zijn het Boek van Allah
, de Sunna van de Profeet
en
het verstand, dat wil zeggen de overleveringen (annaql), in de vorm van de Qur’an en Sunna, en
het verstand (al ‘aql) in de vorm van correcte, onweerlegbare bewijzen en argumenten.
de Glorieuze
en Sublieme

moge Allah hem zegenen
en vrede schenken

Het wettelijke oordeel van het bestuderen van deze
wetenschap
Het wettelijke oordeel van het bestuderen van deze wetenschap is dat de basiskennis van dit vak,
een individuele verplichting (fardu ‘ayn) is voor elke moslim. Dit wil echter niet zeggen dat iedereen
zich tot in detail dient te verdiepen in deze wetenschap, omdat het verdiepen een
gemeenschappelijke verplichting (fardu kifaya) is voor de islamitische gemeenschap als geheel. Dit
houdt in dat van een groep moslims een aantal mensen deze wetenschap tot in detail dient te
bestuderen, opdat de rest van de gemeenschap zich hierin niet hoeft te verdiepen. Indien echter
niemand zich hierin verdiept is de gehele gemeenschap zondig.

De verschillende onderdelen van deze wetenschap
De verschillende onderdelen lopen uiteen van discussies over de kosmos, “Is deze eeuwig of niet
eeuwig?”, tot discussies over natuurkundige onderwerpen, maar ook over het Hiernamaals, de
Engelen, de Voorspraak, de Eigenschappen van Allah
, en de Eigenschappen van de Profeet
. Deze en andere onderwerpen zullen alle ter sprake komen in dit boek als Allah
het Wil.
moge Allah hem zegenen
en vrede schenken

62

de Glorieuze
en Sublieme

de Glorieuze
en Sublieme

Al Bayjuri 1995, blz. 11
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1 Inleiding
 ﺍ ﱠBﺻﱠ
َ  ﺁِﻟِﻪ َﻭBَ َﺳﱢﻴِﺪﻧ َﺎ ُ َ ﱠ ٍ َﻭَﻋBَﷲ ُ َﻋ
ﺻْﺤِﺒِﻪ
َ ﺑِْﺴــِﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﱠﺮْﺣَﻤِﻦ ﺍﻟﱠﺮِﺣﻴـــِﻢ َﻭ
َ
ِ ﻝ ﺃ َﺑ ُﻮ ُ َ ﱠ ٍ َﻋﺒُﺪ ﺍ
ِ ; َﺭ
َ  َﻗﺎ.َﻭَﺳﻠ ﱠَﻢ
َ ﺿ
ُ ﻲ ﺍﷲ ُ َﻋْﻨﻪ
 َﺯْﻳٍﺪ ﺍﻟ َْﻘْﻴَﺮَﻭﺍ ِ ﱡ4ِﷲ ﺑُْﻦ ﺃ
ْ
َ َﻭﺃ َْﺭ
:ُ ﺿﺎﻩ

<In de naam van Allah de Barmhartige, de meest Genadevolle. Moge Allah
sayyiduna (onze nobele meester) Mohammed, zijn familie en zijn
metgezellen zegenen en hen vrede schenken. Abu Mohammed ‘Abdullah
Ibn Abi Zayd Al Qayrawani, moge Allah hem genadig zijn, heeft het
volgende gezegd:>

َ
ِ ﳊْﻤُﺪ
ِ ِ ﺻﱠﻮَﺭﻩ ُ ِﰲ ﺍﻷ َْﺭَﺣﺎِﻡ
ْ ﲝ
،ﻜَﻤِﺘِﻪ
َ  َﻭ، ﺍﺑَْﺘَﺪﺃ ﺍﻹ ِﻧَْﺴﺎَﻥ ﺑِِﻨْﻌَﻤِﺘِﻪTﷲ ﺍﻟ ﱠِﺬ
َْ ﺍ
َ
ُ َ َﻭَﻋﻠ ﱠَﻤﻪ ُ َﻣﺎ ﻟ َْﻢ ﻳ،ﺴَﺮﻩ ُ ﻟ َﻪ ُ ِﻣْﻦ ِﺭْﺯِﻗِﻪ
،ﻜْﻦ ﻳَْﻌﻠ َُﻢ
 َﻭَﻣﺎ ﻳَ ﱠ،َﻭﺃﺑَْﺮَﺯﻩ ُ ِﺇﻟ َﻰ ِﺭْﻓِﻘِﻪ
ِ ﻞﺍ
ْ َﻭﻛَﺎَﻥ َﻓ
ِ ﷲ َﻋﻠ َْﻴِﻪ َﻋ
ُ ﻀ
.ﻈﻴًﻤﺎ

<Alle lof behoort toe aan Allah Die de mens heeft geschapen uit Zijn gunst,
hem heeft gevormd in de baarmoeders door Zijn wijsheid, hem hieruit [de
baarmoeder] brengt naar Zijn zachtmoedige zorg [waarna Hij] de
voorzieningen die hij nodig heeft [levensonderhoud (rizq) ] gemakkelijk voor
hem maakt en Hij hem datgene onderwijst waar hij geen kennis van had.
“Allahs gunsten aan de mensheid zijn onmetelijk groot (‘adhim).”>

1.1 Over de basmala en de hamdala
—
<Alle lof behoort toe aan Allah >, sommige geleerden beginnen elke tekst met “In de naam van
Allah, de Barmhartige, de Genadevolle”. Deze opening wordt de basmala (het schrijven of
uitspreken van Bismillahi Arrahmani Arrahim) genoemd, men begint onder aanroeping van Gods
naam. Na de basmala vervolgen zij met het zeggen of schrijven van de lofprijzing (hamdala) aan de
Heer der Werelden (het zeggen van Al Hamdulilahi Rabbi Al ‘alamin). Zij doen dit om twee
redenen: ten eerste omdat geleerden het er over eens zijn dat Allah
al Zijn Boeken begint
de Glorieuze
en Sublieme
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