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Er is geen toegestane behalve wat Hij heeft toegestaan en er is geen verbodene behalve wat Hij 

verboden heeft verklaard, en vrede en zegeningen zij met degene die slechts en enkel opgeroepen heeft 

tot het nuttigen van het toegestane. Zoals hij () heeft gezegd in de volgende overlevering: 

 

Aboe Huraira heeft verhaald dat de Profeet () heeft gezegd:  “Allah, de Verhevene, is goed en 

aanvaardt alleen het goede. En Allah heeft de gelovigen datgene opgedragen wat Hij de 

Boodschappers heeft opgedragen”. Hij, de Verhevene, zegt: O boodschappers, eet van de 

goedheden en verricht goede daden (S23-A51) En Allah de Verhevene zegt: O jullie die geloven, 

eet van de goedheden (wat betreft voedsel) waarvan Wij jullie hebben voorzien (S02-A172) Daarna 

vertelde hij () over een man, die een lange reis maakt, met verwarde haren en onder het stof, die zijn 

handen ter hemel strekt (smekende): “O, Heer! O, Heer!” Dit terwijl zijn eten haraam is, zijn 

drinken haraam is, zijn kleding haraam is en hij door haraam wordt gevoed. Hoe kan hij dan 

verhoord worden?” (Moslim) 

 

Het verkrijgen van het eten op een goede manier is van grote invloed op het leven van een mens, 

betreft zijn omgang, zijn visie, het verhoord worden van zijn smeekbedes etc. Het verkrijgen van het 

eten op een slechte wijze is van slechte invloed op een mens. Het feit dat een mens berispt wordt door 

het niet verhoord worden van zijn dua zou voldoende moeten zijn.  

De zaken die verboden zijn gesteld door Allah () zijn dit om twee redenen:  

1. Om het slechte van zichzelf of de mogelijke schade dat het kan aanrichten, zoals de dode 

dieren, het bloed en varkensvlees.   

2. Of het is verboden omdat het, het recht van Allah de Verhevene is of het recht van zijn 

dienaren. Zoals de rente en het frauderen of oplichten in het werk en in de handel.  

 

De juiste wijze in de Islam is de beste wijze, deze zorgt ervoor dat het verstand en de lichamen worden 

beschermd tegen alle vormen van slechtheid. Allah heeft de mensen bevolen om hetgeen te nuttigen 

wat goed voor ze is.  

Allah () zegt: O jullie die geloven, eet van de goede dingen waarmee Wij jullie hebben 

voorzien en weest Allah dankbaar als Hij alleen het is die jullie aanbidden (S2:A172) 

 

Het dankbaar zijn vindt plaats middels het erkennen dat de gunsten van Allah afkomstig zijn middels 

het hart en spreken erover en het helpen van elkaar in het verkrijgen ervan. Wanneer deze 

dankbaarheid wordt verwezenlijkt dan zul je merken dat dit vermeerdert wordt, en wanneer er geen 

dankbaarheid is dan zal het stapsgewijs ontnomen worden. 

 

Beste moslim, 

Hoe wil jij dat Allah je vergeeft en hoe wil je dat Allah jou berouw accepteert als jij behoort tot 

degenen over wie de Profeet () heeft gesproken. Degene die smeekt maar omringd is door het 

verbodene. 

Verlaat de verboden zaken en de grote zondes en nader deze zaken niet meer. Zorg ervoor dat je 

slechts en enkel het goede nuttigt.  

De Profeet () heeft alles voor on s verduidelijkt, hetgeen dat toegestaan is en hetgeen dat verboden is.  

Allah () zegt: En op die dag zullen Wij uit het midden van iedere gemeenschap een getuige 

doen opstaan en Wij zullen jou als getuige nemen tegen deze (gemeenschap van jou). En Wij 

hebben jou het Boek neergezonden, als een uitleg van alle zaken en als Leiding en 

Barmhartigheid en een verheugende tijding voor de Moslims (S16:A89) 

 

De Profeet () zijn ziel is niet genomen totdat hij de godsdienst vervolmaakt heeft. Totdat alles voor 

ons duidelijk is gemaakt en gespecificeerd is. 

 

De Khotba van vandaag gaat over het volgende onderwerp: 230113 

Het toegestane en het verbodene. 

 

Moskee 
Anour 

Nijmegen 
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Aboe Abdullah an-Noe’maan ibnoe Bashier overlevert: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah () 

zeggen: “Waarlijk, al-Halaal is duidelijk en waarlijk, al-Haraam is (ook) duidelijk. En tussen 

beiden zijn er twijfelachtige zaken waarover veel mensen (het oordeel) niet weten. Degene die 

zich dus verre houdt van twijfelachtige zaken, heeft zich daarmee veilig weten te stellen wat 

betreft zijn religie en zijn eer. En degene die echter vervalt in twijfelachtige zaken, vervalt in al-

Haraam, net als de herder die zijn kudde in de buurt van andermans weide laat grazen, 

waardoor hij op het punt staat hen daarin te laten grazen. Is het niet zo dat elke koning zijn 

eigen grenzen heeft en dat de grenzen van Allah Zijn verboden zijn? En waarlijk, in het lichaam 

bevindt zich een moedghah (een bloedklonter), als deze goed is, dan is het hele lichaam goed en 

als deze verdorven is, dan is het hele lichaam verdorven: en werkelijk, dit is het hart.” (Bukhari en 

Moslim) 
 

Het is dus belangrijk om terug te keren naar de mensen van kennis om de verduidelijking te krijgen als 

het onduidelijk is of als er twijfels zijn. En uit deze overlevering kunnen we een aantal hoofdzaken 

onttrekken. Onder andere: 

1. Het laten van twijfelachtigheden totdat deze verduidelijkt zijn.  

2. De grenzen van Allah zijn de verboden zaken.  

Wees dus bewust van hetgeen je nuttigt en hetgeen je uitvoert beste broeder en zuster en zorg ervoor 

dat je de grenzen van Allah niet nadert opdat je zult slagen. 

 

Moge Allah ons het toegestane laten nuttigen en onze smeekbedes verhoren.  
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