Uitleg van Sharh as-Soennah van Imaam al-Berbehaarie
Door de Nobele Shaykh al-‘Allaamah Ahmed ibn Yahyaa an-Nadjmee
Deel1: Uitleg van paragraaf #1

Bron: www.an-nasieha.nl/upload/Sharh as-Soennah.doc

1. Weet dat de Islaam de Soennah is, en de Soennah de Islaam is;
en de één kan niet verkregen worden zonder de ander.

De schrijver -moge Allah hem genadig zijn- zei: “Weet dat de Islaam de Soennah is en de
Soennah is de Islaam.” Hoe is dit mogelijk? Het betekent dat de correcte Islaam de soennah
is, degene die op de soennah zit en het uitvoert, hij heeft de Islaam in praktijk gebracht. En
degenen die afwijken van de soennah, die afwijken naar de rechter- of linkerkant, zij hebben
gefaald in het uitvoeren van de correcte Islaam vanwege deze dwaling. Maar weet dat deze
afwijking is verdeeld in twee categorieen:
1- Totale afwijking, waar de persoon ongelovig wordt. Hij wordt beschouwd als iemand
die de Islaam in zijn totaliteit heeft verlaten.
2- Gedeeltelijke afwijking, waar de persoon niet ongelovig wordt en hij wordt niet gezien
als een afvallige of iemand die de Islaam verlaten heeft. Maar, zijn Islaam is gebrekkig
afhankelijk van de mate waarin hij afgeweken is; of de afwijking groot of klein is.
Wat is het bewijs voor hetgeen wij vermeld hebben? Het bewijs is de hadith van het
opsplitsen van de naties, de uitspraak van de Profeet -salla Allahoe alayhie wa sallam-:
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“De joden zijn opgesplitst in eenenzeventig groeperingen, de christenen zijn in
tweeënzeventig groeperingen opgesplitst en mijn ummah zal zich splitsen in
drieenzeventig groeperingen, allen gaan naar het Vuur behalve één.” Zij zeiden:
“Oh Boodschapper van Allah, wie zijn zij (de geredde groep) dan?” -waarmee ze
bedoelden, wie is die ene groep en wie zijn de mensen die gered zullen zijn van het VuurHij -salla Allahoe alayhie wa sallam- zei:
“Zij zijn diegenen die zitten waar ik en mijn metgezellen vandaag de dag op zijn.”
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Weet dan ook dat de dreiging met het Hellevuur op al die groeperingen, niet betekent dat zij
allemaal eeuwig in het Vuur van de Hel zullen verblijven. Maar, degene die zich afkeert van
dat waar de Boodschapper mee gekomen is, en hetgeen hij en zijn metgezellen op zaten, zijn
afkeer kan afvalligheid tot gevolg hebben en daardoor verlaat hij de Islaam en zal hij dus
eeuwig in de Hel verblijven. En wiens afkeer gedeeltelijk was waardoor hij nog wel binnen de
Islam blijft. Dan is hij gewaarschuwd met het Vuur, en hij hoopt op hetgeen de mensen van
tawhied hopen, dat zij het Vuur zullen verlaten. Dit door de authentieke overleveringen over
de shafa'a (bemiddeling), dat Allah degenen uit het vuur zal verwijderen die op tawhied zijn
gestorven en imaan hadden al is het maar een beetje [imaan].
Wat is de periode waarin deze persoon in het Vuur zal moeten blijven?
Allaah -Subhana Wa Ta’aalaa- weet het beste hoelang dit zal zijn. Maar als het overgeleverd
is dat sommigen die het Paradijs zullen betreden, veertig jaar vertraagd zullen worden op
anderen, of anderen weer 500 jaar vertraagd zullen worden en zij zijn degenen die gered
zullen worden van de staf van het Vuur en over de siraat (brug) zullen steken. Wat denk jij
dan van degenen die het Vuur moeten betreden?
Daarom degene die de redding voorzich zelf wenst en graag wilt dat hij gered wordt met
degenen die gered worden, het paradijs binnentreed met de binnentreders, diegenen waartegen
wordt gezegd: Treed het paradijs binnen in alle vrede en veiligheid. Wie dit graag wilt aan
hem is het om zich vast te klampen aan de 'Aqiedah van Ahloe Soennah wal djama'ah, zodat
hij hiermee een 'Aqiedah en methodiek verkrijgt die niet naar rechts noch naar links uitwijkt.
Dit is de uitleg van de uitspraak: ‘Weet dat de Islaam de soennah is en de soennah is de
Islaam.’ Wij weten nu aan wat voorafgegaan is dat de correcte Islaam de soennah is en de
soennah de correcte Islaam is en dat de één niet gevestigd kan worden zonder de ander.

