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Voorwoord
In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle, gepaard met de
,
zegengebeden en vredeswensen aan onze profeet Mohammed
zijn familie, nakomelingen en volgelingen.
moge Allah hem becom −
plimenteren bij de engelen

Ik heb de eer om aan u dit werk, Geloofsleer van Ahl assunna, voor te stellen.
Het is een verduidelijking van het gedicht dat gekend staat als Al aqaïd
Assharnubiyya. Dit gedicht van imam Assharnubi, moge Allah hem
barmhartig zijn, gaat over essentiële, religieus-dogmatische thema’s. Het
gedicht is bedoeld voor beginners en de uitleg heb ik getracht ook voor deze
doelgroep te schrijven.
Ten slotte wens ik me uit te drukken met de woorden van Ibn Khaldun (808
H.) aan het begin van zijn Muqaddima: “Ik erken mijn onvermogen om over
dergelijke onderwerpen een oordeel uit te spreken en ik hoop dat de
bekwame en erudiete lezer mijn werk niet met gemakzuchtige, maar met een
kritische blik zal lezen en zo goed wil zijn om alle fouten die hij tegenkomt
te corrigeren. Vergeleken met de prestaties van alle geleerden tezamen is
mijn inbreng gering. Ik hoop door dit te erkennen de afkeuring van mijn
collega’s af te wenden en hun goedkeuring te winnen.”1 {En er is voor mij
geen succes, behalve van Allah. In Hem stel ik mijn vertrouwen en tot Hem
keer ik berouwvol terug.} [Hud:88]
Allah, de Schenker, vragen we om ons bij te staan. Hij is werkelijk de
Absolute Almachtige.
Sonny Van Exaerde
Antwerpen, 18 april 2017/21 Rajab 1438
1

Muqaddima, p. 41-42 en Muqaddimat Ibn Khaldun, p. 13.
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Het gedicht
[I Inleiding]

ِ ِﺑْﺴِﻢ
ﷲ اﻟﱠﺮْﺣَﻤِﻦ اﻟﱠﺮِﺣﻴِﻢ

-0- In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

ﴩﻧُﻮِيب
ْ َﻋﺒُْﺪ اﳌ َِﺠﻴِﺪ اﻷَْزَﻫِﺮي اﻟ ﱠ

ﻳَُﻘﻮُل َراِﺟﻲ اﻟَﻐْﻔِﺮ ﻟِﻠﱡﺬﻧُﻮِب

ِﰲ َذاﺗِِﻪ َوِﺑﺎﻟﺒََﻘﺎ ﺗ ََﻔﱠﺮَدا

ِ اﻟَﺤْﻤُﺪ
هلل اﻟﱠِﺬي ﺗ ََﻮﱠﺣَﺪا

َﻋَﲆ اﻟﱠﻨِﺒﱢﻲ َﺻﺎِﺣِﺐ اﻟﱢﺼَﻼِت

ِ َوﺑَْﻌَﺪ َﺣْﻤِﺪ
ﷲ َواﻟﱠﺼَﻼِة

ﻧَْﻨُﺠﻮ ِﺑَﻬﺎ ِﻣْﻦ ِرﺑَْﻘِﺔ اﻟﺘﱠْﻘﻠِﻴِﺪ

ﻓََﻬِﺬِه َﻋَﻘﺎﺋُِﺪ اﻟﺘﱠْﻮِﺣﻴِﺪ

-1- Hopend op de bedekking van zijn zonden, zegt ‘Abdulmajid Al Azhari
Assharnubi:

-2- Alle lofprijzing komt toe aan Allah, Degene die door uniciteit gekenmerkt
is in Zijn wezen en Zich onderscheidt met het (noodwendige) voortbestaan.

-3- En na de lofprijzing van Allah en de zegengebeden voor de Profeet
, de drager van giften.
moge Allah hem becom −
plimenteren bij de engelen

-4- (Zeg ik): En dit zijn dogmatische thema’s uit (de kennis van) de
uniciteit, waarmee we onszelf verlossen van de leiband der (intellectuele)
volgzaamheid.
[II Goddelijke thema’s]

ﺗ َُﻜْﻦ ِﺑَﻬﺎ ِﰲ ُﻏَﺮٍف ُﻣَﺰْﺧَﺮﻓَْﺔ

ﴩﻳَﻦ ِﺻَﻔْﺔ
ِ ْ ﻓَﺎْﺣَﻔْﻆ ﻟَِﻤْﻮَﱃ اﻟَﺨﻠِْﻖ ِﻋ

-5- Onthoud zodoende twintig (noodwendige) eigenschappen die
toebehoren aan de Meester van de schepping, opdat je hiermee mag
vertoeven in versierde kamers.
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