
 

 

 

Het bidden van het dodengebed voor Osama bin Laden 

Door de Nobele Shaykh Abdullah al-Bukhaarie 

Bron: http://www.an-nasieha.nl/upload/Shaykh_al-Bukhaarie_over_salaatul_ghaaib_over_ibn_Laden.mp3 

 

 

Vraag: 

We hebben in sommige plaatsen in Duitsland een aantal mensen die aankondigingen willen 

plaatsen opdat mensen samen zullen komen om Salaatul-Gaayib te verrichten over bin Laden. 

We willen van u een advies aan hen en hoe moeten we hen ervan overtuigen dat hun daad 

afwijkend is van de Sunnah. 

 

 

Antwoord: 

Als het bevestigd is dat hij dood is of dat hij vermoord is, ik bedoel Osama bin Laden, dan is 

hij één van degenen die de Islaam schade hebben berokkend. En de geloofsovertuiging van 

Ahlus-Sunnah wal-Jamaa’ah over hem en zijn soortgelijken is dat hij grote [zonden] heeft 

verricht. [En zich bevindt] onder de Wil van Allaah (als Allaah wil dan vergeeft Hij hem en als 

Allaah wil dan straft Hij hem). Onze haat jegens hem vanuit het oogpunt (perspectief) van onze 

Deen en Shari’ah betekent niet dat we… 

 

-Shaykh wordt onderbroken- 

 

Ik zeg (de Shaykh continueert): onze haat jegens hem vanuit het oogpunt (perspectief) van onze 

Deen en Shari’ah omwille van wat hij heeft gedaan en wat gebeurd is in termen van afwijking 

die afweek van de geloofsovertuiging van Ahlus-Sunnah wal-Jamaa’ah in verschillende zaken, 

dit betekent niet dat we de grenzen van de Shari’ah overtreden. We zeggen dat we het 

verwijzen naar onze vorige uitspraak. En dat is: dat hij zich bevindt onder de Wil van Allaah. 

Want dit is de geloofsovertuiging van Ahlus-Sunnah wal-Jamaa’ah over iemand die overleden 

is en die in grote [zonden] viel. Zolang hij er geen berouw voor heeft getoond en wij niet weten 

dat hij er berouw voor heeft getoond en wat hij [allemaal] heeft gedaan.  

 

En wat betreft het bidden voor hem, zoals ze zeggen het gebed van Gaa’ib (gebed voor een 

afwezige persoon), dan zien we dit niet [als correct]. We zien niet (we geloven niet) dat mensen 

moeten worden opgeroepen om voor hem te bidden. Als sommige mensen voor hem hebben 

gebeden op sommige plaatsen door zijn familie en dergelijke, dat is voor hen (om het te doen 

als zij willen). Wat betreft het oproepen van mensen om voor hem te bidden, dan: neen. Het 

gebed voor een persoon die Gaa’ib (afwezig) is heeft voorwaarden en heeft zaken die -..... - 

En de asl (oorsprong) is [om] niet te bidden voor een persoon die Gaa’ib is. De asl is [om] dat 

niet te doen behalve als de persoon overleden is en we zeker weten dat er niet voor hem 

gebeden is. Dan dient één persoon of [dienen] sommige personen voor hem te bidden. 

Duidelijk? 

 

Moge Allaah ons en iedereen vergeven 

 

 

 


