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           Vrijdag 05-02-2021 
 

De Khotba van vandaag gaat over het volgende: 
 

Positie van het verstand in de Islaam 
 
Bismi Allaahi arRahmaani arRahiem. Wassalaatoe wassalaamoe 3alaa nabijina Mohammed. 
 
Allaah subhanahu wata3aala zegt: 
“En voorzeker, Wij hebben de kinderen van Adam geëerd . Wij brachten hen op het land 
en op de zee. Wij gaven hun levensonderhoud van het goede en Wij bevoorrechtten hen 
met een privilege boven vele van de andere schepsels die Wij hebben geschapen” 
(Al-Israa: 70) 
 
Het beste waarmee Allaah subhanahu wata3aala de mens heeft onderscheiden en geëerd is 
de gunst van het verstand. En degene die onderscheid ermee kan maken tussen het 
profijtvolle en het tegenovergestelde ervan, dus iets wat juist slecht is en het onderscheid kan 
maken tussen het goede en het slechte, heeft een waardevol middel waarmee hij zaken kan 
behalen voor zijn godsdienst en het wereldse.  
Het verstand is hetgeen waarmee Allaah subhanahu wata3aala iemand verantwoordelijk kan 
houden. Zoals iemand niet verantwoordelijk gesteld kan worden als hij de puberteit niet bereikt 
heeft nog. Dus voor het kind totdat hij de pubertijd heeft bereikt en voor de krankzinnige 
(bezetene) totdat hij weer bij bewustzijn is of ontwaakt.  
 
Aishah radia Allaahoe 3anhaa heeft verhaald dat de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam 
heeft gezegd: “De pen is opgeheven voor drie: voor degene die slaapt tot dat hij wakker 
wordt, en voor het jonge kind totdat hij de natte droom krijgt (hiermee de pubertijd 
bereikt) en voor de krankzinnige (bezetene totdat hij bij bewustzijn is” 

(Sahieh ibn Habbaan) 

 
De geleerden kenden pas goed de positie van het verstand. Een van de vrome voorgangers 
zei: Een persoon kan niets beters na het geloof (de Imaan) in Allaah krijgen dan het verstand.  
Als je wilt weten hoe groot deze gunst is. Kijk dan bijvoorbeeld naar de bezetene, die het niet 
meer heeft. Of naar degenen met psychische problemen.  
Het is dus een gunst waar wij Allaah voor moeten lofprijzen en waar wij om vermeerdering 
voor moeten vragen.  
De Islaam heeft een grote zorg gedragen voor het verstand en heeft ook zijn positie geëerd en 
verheven. 
De manieren waarop de Islaam zorg heeft gedragen voor het verstand zijn verschillende: 
 
1. De islaam heeft het verstand een manier laten zijn waarop de schepsel zijn Schepper kan 
leren kennen. Dit kan middels het nadenken en overpeinzen. Of dit nu is door het nadenken 
over de Ayaat die in de wetgeving zijn neergedaald zoals Allaah subhanahu wata3aala zegt: 
“Denken zij dan niet na over de Qor’aan? En wanneer (die) niet van bij Allaah geweest 
was, dan zouden zij daarin veel tegenstrijdigs vinden” (An-Nisaa’: 82) 
Of het nadenken over de schepselen en teken van Allaah en de vele bijzonderheden die zich 
er tussen bevinden die doen wijzen op zijn Eenheid en zijn Grootheid subhanahu wata3aala  
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Zoals Hij subhanahu wata3aala zegt: 
“Zeg (O, Mohammed): Aanschouwt wat er in de hemelen en op de aarde is. Maar de 
Tekenen en de waarschuwingen baten niet voor een volk dat niet gelooft” (Yunus: 101) 

De volgende Hadith is overgeleverd door Imaam Ibnoe Habbaan van Obayd ibn Omair Hij 
verhaalde dat hij de moeder der gelovigen Aaicha radia Allaahoe 3anhaa heeft gevraagd: 
Bericht ons over de meest vreemde zaak die je hebt gezien van de Boodschapper van Allaah 
Salla Allaahu 3alayhi wassalaam. Hierop zweeg zij. Vervolgens zei zij: In een van de nachten 
zei Hij: “O, Aaicha laat mij, ik wil mijn Heer aanbidden vannacht”. Hierop zei ik: Bij Allaah 
ik hou van jou nabijheid en ik hou van hetgeen jou pleziert. Vervolgens zei zij: Hij stond op en 
reinigde zichzelf (Wudhoe) Vervolgens stond hij op om te bidden. Hierop bleef hij huilen totdat 
hij zijn schoot nat maakte. En hij bleef huilen totdat hij zijn baard nat maakte. En hij bleef 
huilen totdat hij de grond nat maakte. Hierop kwam Bilal radia Allaahoe 3anhoe om voor het 
gebed de Adhaan (gebedsoproep) te verrichten. Toen hij hem zag huilen: zei hij: O, 
Boodschapper van Allaah waarom huilt u? Terwijl Allaah uw voorafgaande en komende 
zondes voor u heeft vergeven. Hij zei: “Zou ik geen dankbare dienaar horen te zijn? 
Vannacht zijn een aantal Ayaat neergezonden over mij: Wee degene die deze leest en 
niet daarover nadenkt”. De Ayaat zijn: “Voorzeker in de scheppingen van de Hemelen en 
de Aarde en de verandering tussen de nacht en de dag zijn er tekenen voor degene die 
nadenken. Degenen die Allaah gedenken staand en zittend en op hun zij. En zij denken 
na over de schepping van de hemelen en de aarde zeggend: O, onze heer u heeft deze 
niet uit valsheid geschapen verheelt zij u. Weer ons voor de bestraffing van het 
Hellevuur. O, onze Heer voorzeker degenen die u het Hellevuur doet binnentreden u 
heeft hen voorzeker gekleineerd en voor de onrechtvaardige zijn er geen helpers. O, 
onze Heer voorzeker wij hebben een oproeper gehoord die oproept tot het geloof 
zeggend geloof in jullie Heer, hierop hebben wij geloofd O, onze Heer vergeef ons onze 
zonden en verwijder van ons, onze zonden en laat ons sterven met de vromen. O onze 
heer geef ons wat u ons beloofd heeft middels uw boodschappers en verneder op de 
Dag der Opstanding niet. Voorzeker u schendt uw belofte niet. Hierop verhoorde hun 
Heer voor hen zeggend: Ik doe geen daad kwijtraken van een dader(persoon) onder 
jullie, onder de mannen of onder de vrouwen. Jullie zijn van elkaar. Zij die uitgeweken 
zijn en uit hun huizen verdreven werden, en die leden op Mijn Weg, en zij (die) doodden 
en gedood werden: Ik zal hun fouten zeker uitwissen en hen in de Tuinen( het Paradijs0 
binnenleiden, waar onder door de rivieren stromen, als beloning van Allaah. En Allaah, 
bij Hem is de beste beloning. Laat je niet verleiden van degene die genietend rond gaan 
van degenen die ongelovig zijn in het land.  Het zijn slechts kleine genietingen en 
vervolgens is hun verblijfplaats de Hel, dat is de slechtste verblijfplaats. Maar degenen 
die hun Heer vrezen, voor hen zijn er tuinen waar onder door de rivieren stromen zij zijn 
daarin eeuwig levenden, een ontvangst van Allaah. En dat wat van Allaah komt is beter 
voor de vromen. En voorwaar er zijn onder de lieden van het schrift die zeker in Allaah 
geloven en in de wat aan jullie geopenbaard is en in wat hen geopenbaard is, terwijl zij 
nederig tegenover Allaah zijn, zij ruilen de verzen van Allaah niet in voor een geringe 
prijs: Zij zijn degenen voor wie hun beloning bij hun Heer is. Voorwaar, Allaah is snel 
met de afrekening. O jullie die geloven wees geduldig en standvastig, sluit de rijen en 
vreest Allaah. Hopelijk zullen jullie wel slagen” (Ali-Imraan: 190-200) 
 
2. De islaam heeft ook het verstand duidelijk gemaakt dat het de bewijzen moet volgen, en niet 
de begeerten moet volgen, en niet  het blindelings moet volgen van anderen, de 
onzinheden/onwaarheden/leugens moet laten. Deze genoemde zaken laten het verstand niet 
zijn werk doen en doen hem afdwalen en laten hem zelfs de waarheid niet volgen ook al zou 
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het verstand duidelijk worden gemaakt wat de waarheid is. 
 
Allaah subhanahu wata3aala zegt: 
“En wanneer tot hen gezegd wordt: Volgt wat Allaah heeft neergezonden, dan zeggen 
zij: Maar wij volgen dat (pad van afgoderij) waarop wij onze vaderen aantroffen. Ook als 
hun vaderen niets begrepen en niet de rechte Leiding volgden?” (Al-Baqarah: 170) 
 
3. De islaam heeft het verstand tot een van de 5 noodzakelijkheden gesteld waarover gewaakt 
dient te worden, letterlijk en figuurlijk. Het letterlijk waken over het verstand is het afstand 
nemen van alles wat schade kan berokkenen tot het verstand en het verstand gedeeltelijk of 
geheel kan laten weggaan. Zo heeft de islaam ook de zaken verboden die bedwelmen zoals 
de drugs etc. die als het ware dus het verstand bedwelmen. 
Allaah subhanahu wata3aala zegt: 
“O, jullie die geloven! Voorwaar, de wijn en het gokken en de afgodsbeelden en pijlen 
om te verloten zijn onreinheden die tot het werk van de Shaytaan behoren, vermijdt 
deze (zaken) dus. Hopelijk zullen jullie welslagen!” (Al-Maaidah: 90) 
 
Abdoullah ibn Omar radia Allaahoe 3anhoemaa verhaalde dat de Boodschapper van Allaah 
salla Allaahu 3alayhi wassalam zei: “Elke bedwelmende stof is Khamr en elke 
bedwelmende stof is verboden. Hij die in deze wereld wijn drinkt en sterft terwijl hij 
eraan verslaafd is, zonder berouw te hebben getoond, zal in het Hiernamaals niet te 
drinken krijgen ervan” (Moeslim) 
Het figuurlijk waken over het verstand is het beschermen van het verstand van de dwalende 
groeperingen, de slechte geloofsleer, het de slechte gedachtegoed en de slechte omgevingen. 
Dus het is belangrijk dat men waakt over zijn verstand en dat van zijn gezin.  
Het verstand hoort gepaard te gaan met het vrezen van Allaah en de zuivere kennis en het 
omgaan met de vrome mensen en de goede onder de mensen.  
4. De Islaam heeft een grote zorg voor het verstand omdat  de Islaam oproept tot het leren.  
De kennis vermeerdert het verstand. Zoals wij het lichaam verzadigen met eten, verzadigen 
wij zo het verstand met kennis.  
En de bronnen vanuit de wetgeving van Allaah subhanahu wata3aala hierover zijn veel. 
Allaah subhanahoe wata3aala zegt: 
“En Verheven is Allaah de Ware Koning. En haast je niet met de Qor’aan (O 
Mohammed), voordat zijn openbaring aan jou voltooid is. En zeg: Mijn Heer, vermeerder 
voor mij mijn kennis” (Taha: 114) 

 
Tot slot beste moslims, nu wij weten wat voor een positie het verstand heeft binnen de Islaam 
en hoe de Islaam het verstand heeft geëerd. Is het niet de bedoeling dat wij het verstand een 
bron laten zijn voor onze geloofsleer of de weegschaal laten zijn hiervoor. Dus accepteren wat 
het verstand accepteert en verwerpen wat het verstand verwerpt. Dit is fout en niet correct. En 
Allaah subhanahu wata3aala de Alwijze weet wat de tekortkomingen zijn van het verstand om 
tot de waarheid te komen, zonder een duidelijke richting en sturing te krijgen middels de 
Boodschap en zo heeft Hij subhanahu wata3aala met zijn Barmhartigheid boeken 
neergezonden en Boodschappers om mensen te onderwijzen en te informeren en men ook 
pas verantwoordelijk stelt nadat hen de boodschap is gekomen. 
Allaah subhanahu wata3aala zegt: 
“En wij bestraffen niet voordat wij een boodschapper hebben gestuurd” (Al-Israa: 15) 
 
Alhamdoe lillaahi rabbi al3aalamien. 
 


