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           Vrijdag 28-05-2021 
 

De Khotba van vandaag gaat over het volgende: 
 

Dit geloof is gemakkelijk!! 
 
 
Bismi Allaahi arRahmaani arRahiem. Wassalaatoe wassalaamoe 3alaa nabijina Mohammed. 
 
De geweldige Islamitische wetgeving is met gemakkelijke verplichtingen gekomen, waarin zich 
geen ongemak of moeilijkheid bevinden. 
Dit zodat de mensheid het aankan, dit omdat de mensheid met zijn zwakte dit aan kan. Dit is 
middels de Barmhartigheid van Allaah subhanahu wata3aala jegens zijn dienaren. 
Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling: 
“Allaah wil (jullie lasten) voor jullie verlichten. En de mens was zwak geschapen” 
(an-Nisaa': 28) 
 
Allaah subhanahu wata3aala zegt ook in een vertaling: 
“...Allaah wenst voor jullie het gemakkelijke en Hij wenst niet voor jullie het ongemak...” 
(al-Baqarah: 185) 
 
Djaabir radia Allaahu 3anhoe heeft verhaald dat de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam 
heeft gezegd: 
“Voorzeker Allaah heeft me niet gestuurd om hard te zijn of kwaad te doen, maar Hij 
heeft me gestuurd om te onderwijzen en dingen gemakkelijk te maken” (Moeslim) 
 
Aboe Burda ibn Musa alAsh3arie radia Allaahoe 3anhoema heeft verhaald dat zijn vader zei: 
De profeet stuurde Mu'adh en Abu Musa naar Jemen en zei tegen hen: “Behandel de 
mensen met gemak en wees niet hard voor hen; geef ze blijde tijdingen en vul ze niet 
met afkeer; en heb liefde voor elkaar, en verschil niet” (al-Bukhari) 
 
De vergemakkelijking binnen de Islamitische wetgeving is in vele aspecten terug te zien. Een 
van deze zijn: 
 
1. De vergemakkelijking van de Qor'aan. 
Allaah subhanahu wata3aala heeft de Qor'aan vergemakkelijkt om deze te memoriseren, te 
begrijpen, te overpeinzen en te praktiseren. 
Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling: 
“En voorzeker, Wij hebben de Koran gemakkelijk gemaakt ter vermaning, is er dan 
iemand die er lering uit trekt?” (al-Qamar: 17 - en andere ayaat) 
 
En van de vergemakkelijking van de Qoraan behoort ook zijn openbaring op 7 verschillende 
leeswijzen. 
Omar ibn Alkhattab radia Allaahu 3anhoe heeft verhaald dat de Boodschapper van Allaah 
salla Allaahoe 3alayhi wassalam heeft gezegd: 
“De Qoraan werd neergezonden in zeven leeswijzen, dus reciteer volgens wat het 
gemakkelijkst uitkomt” (al-Bukhari) 
En wat er bedoeld wordt met de 7 leeswijzen, dit zijn de 7 dialecten als gemak voor de 
Ummah. 
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2. De verantwoordelijkheden omtrent de geloofsleer zijn gemakkelijk gekomen, 
overeenkomend en gepaard met het verstand en dus makkelijk te begrijpen, zonder enige 
moeite of moeilijkheid. 
 
3. De verantwoordelijkheden omtrent de aanbiddingen zijn gemakkelijk gemaakt zonder daarin 
enige hardheid of moeite te ervaren. 
Een van de voorbeelden zijn zoals overgeleverd is:  
Imraan ibn Hoesayn radia Allaahoe 3anhoe die zei: Ik had aambeien en vroeg de Profeet salla 
Allaahu 3alayhi wassalam over het bidden. Hij zei: “Verricht het gebed staand en als je dat 
niet kan, (verricht het) dan zittend. En als je dat niet kan, verricht het dan liggend op je 
zij” (al-Bukhari) 
 
4. De vergemakkelijkingen in de omgangsvormen zoals ook in de hadith die Djaabir radia 
Allaahu 3anhu heeft verhaald dat de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalaam heeft gezegd: 
“Moge Allaah Barmhartig zijn met degene die vergemakkelijkt (of kwijtscheldt) wanneer 
hij verkoopt, koopt en vraagt om vervulling( van zijn recht)” (al-Bukhari) 
 
Dit bewijs duidt erop dat deze gehele wetgeving een barmhartigheid van Allaah subhanahu 
wata3aala is voor de mensen tot de Dag des Oordeels.  
 
Het is wel belangrijk om te begrijpen dat de vergemakkelijkingen niet bedoeld zijn om als 
uitgang te gebruiken voor onachtzaamheid. Dit is namelijk het verkeerde begrip hiervan. 
Sommige mensen vervallen hierin door zelfs het gebed te verlaten, het Haraam te nuttigen en 
hier zogenaamd bewijs voor hebben door te zeggen " dat het geloof gemakkelijk is". Hier dient 
men voor te waken. 
 
Moge Allaah onze kennis vermeerden in wat ons van nut is. 


