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De Khotba van vandaag gaat over het volgende: 
 

Gunsten van at-Tawheed (monotheïsme) en 
het gevaar van as-Shirk (polytheïsme) 

 
Bismi Allaahi arRahmaani arRahiem. Wassalaatoe wassalaamoe 3alaa nabijina Mohammed. 
 
Beste Moslims, 
De eerste verplichting voor de dienaren is het aanbidden van Allaah en het verenigen van 
Hem subhanahu wata3aala. Dit is ook het doel van de schepselen.  
Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling:  
“En ik heb de Djinn en de mensen slechts geschapen om Mij te aanbidden”  
(ad-Dhaariyaat: 56) 
 
at-Tawheed (monotheïsme) is de basis van het geloof, hiervoor heeft Allaah subhanahu 
wata3aala Zijn boodschappers en Zijn boeken neergezonden. Door hem (de Tawheed) vinden 
de beloningen plaats, maar ook de bestraffingen. Het behoort ook tot de grootste rechten en 
de grootste verplichtingen. 
 
Mu’adh ibn Jabal radia Allaahu 3anhoe heeft verhaald dat de Profeet salla Allaahu 3alayhi 
wassalam heeft gezegd: 
“O Mu’adh! Weet je wat Allaahs recht op Zijn dienaren is? Ik zei: “Allaah en Zijn 
Boodschapper weten het het beste”. De Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam zei:  
“Om Hem (Allaah) alleen te aanbidden en om niemand samen met Hem (Allaah) te 
aanbidden. Weet je wat hun recht op Hem is?”. Ik antwoordde: “Allaah en Zijn 
Boodschapper weten het het beste”. De Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam zei:  
“Dat Hij hen niet bestraft” (Sahieh al-Bukhari) 
 
Een van de gunsten van at-Tawheed is de rust in het leven, de veiligheid en de leiding in het 
wereldse en in het hiernamaals wordt er ook mee bereikt.  
 
Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling: 
“Degenen die geloven en niet hun geloof met onrecht (afgoderij) mengen: zij zijn 
degenen die veiligheid toekomt en zij zijn de recht geleiden” (al-An3aam: 82) 
 
Een van de gunsten van at-Tahweed is ook dat degene die het bereikt heeft het Paradijs voor 
hem ook zeker gesteld is.  
 
Othmaan ibn 3affaan radia Allaahoe 3anhoe heeft verhaald dat de Profeet salla Allaahu 
3alayhi wassalam heeft gezegd: 
“Wie sterft terwijl hij weet dat er geen God is behalve Allaah, zal het paradijs 
binnentreden” (Moeslim) 
 
Het tegenovergestelde van at-Tawheed (monotheïsme) is as-Shirk (polytheïsme) en as-Shirk 
is het richten of het wenden van de aanbidding of iets daarvan naar iemand buiten Allaah om, 
dus naast Allaah nog iets of iemand anders aanbidden.  
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Een aantal voorbeelden van as-Shirk, Moge Allaah ons daarvoor behoeden, zijn: 
- Het overtuigd zijn dat er iemand anders  is die naast Allaah iets bepaald over het bestaan of 
over de Schepselen. 
 
- Het overtuigd zijn van het feit dat iemand een ander schaadt of anderen van profijt kan zijn 
naast Allaah.  
 
- Het overtuigd zijn ervan dat iemand kennis heeft over het onwaarneembare. 
Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling: 
“Zeg: Niemand kent het onwaarneembare in de hemelen en op de aarde, behalve Allaah. 
En zij weten niet wanneer zij worden opgewekt” (an-Naml: 65) 
Aboe Hoerayrah radia Allaahu 3anhoe heeft verhaald dat de Profeet salla Allaahu 3alayhi 
wassalam heeft gezegd: “Al wie een waarzegger bezoekt en hetgeen hij zegt gelooft, hij 
begaat ongeloof met hetgeen tot Mohammed is neergezonden” (Aboe Dawoed) 
 
- Het richten van de smeekbeden naar de doden en het hen vragen om dingen voor hen 
mogelijk te maken. Zoals het genezen van een ziekte, behalen van een bepaald diploma, 
verkrijgen van een kind etc. 
 
- Het slachten voor iemand naast Allaah.  
Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling: 
“Zeg: Voorwaar, mijn Salaah, mijn aanbiddingen, mijn leven en mijn sterven zijn 
opgedragen aan Allaah, de Heer der Werelden. Hij heeft geen deelgenoten, en dat is mij 
bevolen (te verkondigen). En ik ben de eerste van de Moslims” (al-An3aam: 162-163) 
De Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft ook gezegd:  
“Allaah heeft degene vervloekt die slacht voor iemand naast Allaah” (Moeslim) 
 
Het toekennen van een deelgenoot aan Allaah is een groot gevaar. Het is voor de Moslim 
belangrijk om te weten wat het gevaar ervan is, dit zodat de Moslim zichzelf ervan kan 
beschermen.  
Zoals de dichter zei: 
Ik heb het gevaar leren kennen, niet voor het gevaar zelf, maar voor het mezelf beschermen 
ervan, en al wie de goedheid van de slechtheid niet kent (dus onderscheidt), bevindt zich 
daarin.  
 
Hudhayfah ibn al-Yamaan radia Allaahu 3anhu zei: De mensen vroegen de Profeet salla 
Allaahu 3alayhi wassalam om de goedheid, maar ik vroeg hem om de slechtheid, dit door de 
angst voor het feit dat de slechtheid mij zou treffen, het toekennen van een deelgenoot aan 
Allaah (polytheïsme) is het eerste wat men dient te weren.  
 
Aboe Hoerayrah radia Allaahu 3anhoe heeft verhaald dat de Profeet salla Allaahu 3alayhi 
wassalam heeft gezegd: “Vermijd de zeven vernietigers”. Er werd gevraagd: “Wat zijn zij, 
O Boodschapper van Allaah?”. Hij antwoordde: “Het toekennen van een deelgenoot aan 
Allaah, tovenarij, iemand doden die Allaah heeft verboden zonder een goede reden, het 
nuttigen van rente, het eigendom van een weeskind nuttigen, vluchten van het slagveld, 
het lasteren van kuise en goed gelovige vrouwen” (Bukhari en Moeslim) 
Shirk is een groot onrecht jegens Allaah subhanahu wata3aala. Allaah subhanahu wata3aala 
zegt in een vertaling: “Voorwaar, het toekennen van deelgenoten (aan Allaah) is zeker een 
groots onrecht” (Loqmaan: 13) 
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Shirk is dus een van de grootste onrechten en de grootste zonde die iemand kan plegen en 
daarom is de straf daarvoor ook de grootste en zwaarste straf. En dit is het eeuwige verblijf in 
het hellevuur.  
Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling: 
“Voorwaar, hij die deelgenoten aan Allaah toekent: Allaah heeft hem waarlijk het 
Paradijs verboden. En zijn bestemming zal de Hel zijn. En voor de onrechtvaardigen zijn 
er geen helpers” (al-Maa’idah: 72) 
 
Abdoellaah ibn Mas3oud radia Allaahu 3anhoe verhaalde hij zei: “Ik vroeg de Profeet salla 
Allaahu 3alayhi wassalam: Wat is de grootste zonde in de ogen van Allaah?” 

Hij zei: “Het toekennen van deelgenoten aan Allaah, hoewel Hij alleen, jou heeft 
geschapen” (Bukhari) 
 
Shirk maakt al het werk dat de persoon verricht nietig. 
Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling: “Terwijl reeds aan jou een aan degenen 
voor jou is geopenbaard: Als jij deelgenoten toekent, dan zullen jouw werken 
vruchteloos worden en zal jij zeker tot de verliezers behoren” (az-Zumar: 65) 
 
De islaam heeft de shirk dus verboden verklaard en ook al hetgeen wat er toe kan leiden, 
zoals het zweren bij iets anders dan Allaah. Dit behoort tot de kleine shirk. 
Het zweren bij iets anders dan Allaah kan ook grote shirk zijn, dit hangt af van de overtuiging 
in het hart van degene die zweert.  
ar-Riyaa’ is de vorm van shirk waar de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam het meeste 
voor vreesde voor zijn Ummah. En dat is dat jij jouw aanbiddingen gaat verfraaien zodat 
anderen jou kunnen zien, zoals bijvoorbeeld het gebed. 
 
Ik vraag Allaah subhanhu wata3aala ons te beschermen tegen de shirk, de grote en de kleine. 
We kunnen ook de volgende smeekbede verrichten die de Profeet salla Allaahu 3alayhi 
wassalam ons geleerd heeft bij angst voor shirk; 
Interpretatie van de betekenis: 
“O Allaah, ik zoek mijn toevlucht bij U, opdat ik geen deelgenoten aan U toeken, terwijl 
ik mij daar bewust van ben en ik vraag U om vergeving voor hetgeen wat ik onbewust 
doe” 

Uitspraak: 
“Allahoemma innie a3oedhoe bika an oeshrika bika wa anaa a3lam, wa astaghfiroeka limaa 
laa a3lam” 
(Sahieh ul-Djaami3 / al-Albaani) 
 
Sha3baan is aangebroken de maand die door de vrome metgezellen de maand van de 
reciteurs werd genoemd, dit door het veelvuldig reciteren van de Qor’aan.  
De Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam verrichte in deze maand meer gebeden dan hij 
deed in de andere maanden. De maand waarover de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam 
zei in een overlevering die overgeleverd is door an-Nasaai en overgeleverd door de metgezel 
Osaamah ibn Zayd waarin hij zei: Ik zei: “O Boodschapper van Allaah, ik zie u niet vasten 
in de maanden zoals u vast in de maand Sha3baan” Hij zei: “Dit is de maand die aan veel 
mensen voorbij gaat tussen Radjab en Ramadaan, Het is de maand waarin de daden 
naar de Heer der Werelden stijgen. Ik heb het lief dat mijn daden stijgen en ik vastende 
ben”  

 

Alhamdoe lillaahi rabbi al3aalamien 


