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Alle lof is aan Allaah en de salaat en de salaam zijn met de boodschapper van 

Allaah, zijn familie en zijn metgezellen. Op donderdag 18/3/1378 (volgens de 

Hidjri kalender) heb ik een artikel van Mohammed Amien Yahyaa gelezen dat 

werd gepubliceerd door de krant al-Adwaa in de uitgave van 16/3/1378. Hierin 

vermeldt de genoemde schrijver dat de moslims overal ter wereld de 

geboortedag van de Profeet - de beste vrede en meest volmaakte zegeningen  

zijn met hem - op verschillende soorten manieren vieren en dat het voor ons, 

eerder dan anderen, zowel de individuen als de gemeenschappen onder ons, 

verplicht is om deze dag groots te vieren.  

  

[Ook vermeldde hij] dat de kranten hier aandacht aan moeten besteden door 

middel van artikelen omtrent dit onderwerp. Ook de radio moet volgens hem 

aandacht besteden aan deze speciale gebeurtenis - die volgens hem een 

‘eeuwige herinnering’ is - door speciale programma’s in te lassen. Dit is een 

samenvatting van de uitspraken die hij heeft gedaan. 



           

  

2 [Het oordeel over het vieren van mawlid] 

 

Ik was verbaasd over het lef van de schrijver in dit openhartige artikel in het 

uitnodigen naar een verwerpelijke innovatie, die in strijd is met datgene waar 

de Profeet - sallallaahoe ‘alayhie wa sallam - op was, alsmede zijn nobele 

metgezellen, de vrome voorgangers en degenen die hen met correctheid 

hebben gevolgd - in een islaamitisch land die met de sharie’ah (de wetgeving 

van Allaah) regeert en de innovaties bestrijdt. Door de verplichting om te 

adviseren omwille van Allaah, Zijn Boek, Zijn Profeet en de moslims, wilde ik 

een stukje schrijven over dit artikel, als waarschuwing voor de schrijver en 

anderen, waarin het standpunt van deze volmaakte sharie’ah omtrent het 

vieren van de geboortedag van de Profeet - sallallaahoe ‘alayhie wa sallam - 

wordt verduidelijkt.  

Er is geen twijfel over het feit dat Allaah - vrij is Hij van alle tekortkomingen - 

Mohammed heeft gestuurd met de leiding en het ware geloof. De leiding is de 

profijtvolle kennis en het ware geloof is de goede daad. Allaah heeft de 

Profeet - sallallaahoe ‘alayhie wa sallam - niet doen overlijden totdat Hij het 

geloof voor hem en zijn gemeenschap heeft vervolmaakt en Zijn gunsten aan 

hen heeft voltooid. Allaah zegt: 

يُْكْم نِْعَمِت   ﴿   
َ
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َ
ُكْم دِيَنُكْم َوأ
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ْ
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ْ
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َ
ُكُم ٱلِْس�

َ
﴾ َورَِضيُت ل  

{Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt, Mijn gunst aan 

jullie voltooid en de islaam voor jullie als godsdienst gekozen.}  
[al-Maa-idah(5): 3] 

Met dit nobele vers heeft Allaah duidelijk gemaakt dat het geloof compleet is 

en de gunsten voltooid zijn. Degene die dus beweert dat een bepaalde nieuwe 

gebeurtenis [islaamitisch] toegestaan is, dat de mensen zich ermee bezig 

moeten houden en dat zij ernaar moeten handelen, impliceert hiermee dat 

het geloof niet compleet is, maar behoefte heeft aan aanvulling en 

vervolmaking. Dit is zonder twijfel een valse uitspraak. Sterker nog, dit is één 

van de grootste leugens over Allaah - vrij is Hij van alle tekortkomingen - en 

deze uitspraak is tegenstrijdig aan dit nobele vers. 

 



           

  

3 [Het oordeel over het vieren van mawlid] 

 

Indien het vieren van de geboortedag van de Profeet [islaamitisch] toegestaan 

was dan had de Profeet - sallallaahoe ‘alayhie wa sallam - dit aan zijn 

gemeenschap duidelijk gemaakt, omdat hij de beste adviseur onder de 

mensen is. Na hem is er geen profeet die de zaken waar hij niet over heeft 

gesproken verduidelijkt, omdat hij - sallallaahoe ‘alayhie wa sallam - de zegel 

der profeten is. De Profeet heeft de mensen duidelijk gemaakt wat verplicht 

voor hen is tegenover hem, zoals het houden van hem, het volgen van zijn 

sharie’ah, het uitspreken van de salaat en salaam over hem en andere zaken 

waar hij recht op heeft en die duidelijk zijn gemaakt in de Qor-aan en de 

Soennah. De Profeet heeft zijn gemeenschap niet verteld dat het vieren van 

zijn geboortedag een toegestane zaak is, zodat zij dit gaan doen. Ook heeft hij 

- sallallaahoe ‘alayhie wa sallam - zijn geboortedag gedurende zijn leven nooit 

gevierd en de metgezellen - moge Allaah tevreden over hen zijn - zijn degenen 

die het meest van hem houden en hebben de meeste kennis over zijn rechten 

en ook zij vierden deze dag niet. Zowel de rechtgeleide khaliefen als de andere 

metgezellen deden dit niet. Ook degenen van de eerste drie generaties, die 

hen met correctheid volgden, hebben deze dag niet gevierd. Denk jij dat zij 

allen onwetend waren over het recht van de Profeet - sallallaahoe ‘alayhie wa 

sallam - of dat zij hierin tekort schoten, tot degenen die na hen kwamen deze 

tekortkoming aan het licht hebben gesteld en zijn recht compleet hebben 

gemaakt? Neen, bij Allaah, dit zegt geen weldenkend persoon die de positie 

van de metgezellen en degenen die hen op het juiste pad hebben gevolgd, 

kent! En als jij weet, oh nobele lezer, dat het vieren van de geboortedag van de 

Profeet niet gebeurde in zijn tijd - sallallaahoe ‘alayhie wa sallam - en ook niet 

in de tijd van de nobele metgezellen, en ook niet bij degenen die hen volgden 

in de eerste generaties, en het was niet bekend bij hen, dan weet jij dat dit een 

innovatie in het geloof is en het niet toegestaan is om deze uit te voeren, goed 

te keuren of ernaar uit te nodigen. Wel is het verplicht om het te verwerpen en 

hiervoor te waarschuwen, handelend naar de uitspraak van de Profeet - 

sallallaahoe ‘alayhie wa sallam - in de vrijdagpreek:  

  وسلم عليه ا* صل ممد هدي الهدي وخي ا* (م ال&م خي «

» .ض�لة بدعة وك مدثاتها المور وش  



           

  

4 [Het oordeel over het vieren van mawlid] 

“De beste woorden zijn de woorden van Allaah en de beste leiding is de 

leiding van Mohammed - sallallaahoe ‘alayhie wa sallam –  

en de slechtste zaken zijn de vernieuwingen [in het geloof]  

en elke innovatie [in het geloof] is een dwaling.” 

 

En de uitspraak van hem - sallallaahoe ‘alayhie wa sallam -: 

هاـسكوا بعليكم بسنت وسنة اللفاء الراشدين المهديي من بعدي تم «  

حدثات المور فإن ك مدثة بدعة ـبالواجذ وإياكم وموعضوا عليها 

» .وك بدعة ض�لة  

  “Hou jullie vast aan mijn Soennah (pad) en de Soennah van de 

rechtgeleide khaliefen na mij. Hou jullie hieraan stevig vast en bijt jullie 

erin vast met de [achterste] kiezen en pas op voor de vernieuwingen. Want 

waarlijk, elke vernieuwing [in het geloof] is een innovatie, en elke innovatie 

is een dwaling.”  

Alsook zijn uitspraak - sallallaahoe ‘alayhie wa sallam -:  

» .من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد «  

 “Wie iets toevoegt aan ons bevel wat hiertoe niet behoort,  

het zal verworpen worden.” 

En in een andere uitspraak:  

» .رد فهو أمرنا عليه ليس عم� عمل من «     

“Wie een daad verricht die niet in overeenstemming is met ons bevel, het 

zal verworpen worden.” 

En de overleveringen met dezelfde betekenis zijn talrijk. 

Het is bekend bij ieder die de kleinste vorm van kennis en inzicht bezit dat het 

vereren van de Profeet - sallallaahoe ‘alayhie wa sallam - niet kan door middel 

van innovaties, zoals het vieren van zijn geboortedag. Het vereren van de 



           

  

5 [Het oordeel over het vieren van mawlid] 

Profeet gebeurt door het houden van hem, het volgen en het vereren van zijn 

sharie’ah, het oproepen ernaar en het bestrijden van datgene wat er 

tegenstrijdig aan is, zoals de innovaties en de begeertes. Zoals de meest 

Verhevene zegt: 

ُتْم حتُِبُّوَن ا�ََّ َفاتَِّبُعوِين حيُْ   ﴿    ُ َويـَْغِفْر َلُكمْ ُقْل ِإْن ُكنـْ ُذنُوَبُكمْ  ِبْبُكُم ا�َّ  

ُ َغُفوٌر َرِحيمٌ   ﴾ َوا�َّ  

{Zeg (O Mohammed): Als jullie van Allaah houden, volg mij dan; Allaah zal 

van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allaah is Vergevensgezind, 

Meest Barmhartig.} 
[aale ‘Imraan(3): 31] 

En Hij – Verheven is Hij – zegt: 

  آتَاُكمُ  َوَما ﴿    ﴾
ُ
فَانَْتُهوا َعنْهُ  َنَهاُكمْ  َوَما فَُخُذوهُ  الرZُسول  

{En wat de Boodschapper jullie geeft, neem dat; maar wat Hij jullie 

verbiedt, onthoud jullie daarvan.}  
[al-Hashr(59): 7] 

En in de authentieke overlevering van hem - sallallaahoe ‘alayhie wa sallam - 

zegt hij: 

  :قال ؟ومن يأب :يا رسول ا*  :ك أمت يدخلون النة إb من أب قيل  «

	» .من أطاعن دخل النة ومن عصان فقد أب 	

“Ieder van mijn gemeenschap gaat het paradijs in, behalve degene die 

weigert.” Er werd gevraagd: “O Boodschapper van Allaah! Wie is degene 

die weigert?” Hij zei: “Degene die mij gehoorzaamt gaat het paradijs in en 

degene die mij ongehoorzaam is weigert [het paradijs in te gaan].” 

Overgeleverd door al-Boekhaarie in zijn Sahieh. 
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Het vereren van de Profeet - sallallaahoe ‘alayhie wa sallam - hoort niet enkel 

op specifieke tijdstippen te gebeuren en ook niet één keer per jaar. Deze 

handeling is een vorm van boycotten. Het is verplicht om de Profeet - 

sallallaahoe ‘alayhie wa sallam - op elk tijdstip te vereren door het vereren van 

zijn Soennah, het handelen en het oproepen ernaar en het waarschuwen voor 

datgene wat er tegenstrijdig aan is. Ook dient men datgene waarop de 

Profeet - sallallaahoe ‘alayhie wa sallam - was te verduidelijken: zijn goede 

daden en zijn hoogstaande karaktereigenschappen en zijn adviezen omwille 

van Allaah en voor Zijn dienaren. Ook dient men de salaat en salaam over hem 

veelvuldig uit te spreken en moet men de mensen stimuleren en aansporen 

om dit te doen. Dit zijn vormen van het vereren van de Profeet, die Allaah en 

Zijn Profeet toegestaan hebben gemaakt voor de gemeenschap. En Allaah 

heeft hen - indien zij deze daden verrichten - veel goedheid, een grootste 

beloning, waardigheid in de wereld en het eeuwige geluk in het hiernamaals 

beloofd. 

En wat ik hier heb beschreven richt zich niet uitsluitend tot de geboortedag 

van de Profeet - sallallaahoe ‘alayhie wa sallam. Dit oordeel geldt voor elke 

viering van een geboortedag die de mensen hebben geïnnoveerd. De bewijzen 

dat het vieren van de geboortedag van de Profeet - sallallaahoe ‘alayhie wa 

sallam - een verwerpelijke innovatie is, zijn geleverd. Het is dus niet 

toegestaan om deze geboortedag goed te keuren. Als de geboortedag van de 

Profeet - sallallaahoe ‘alayhie wa sallam - al een innovatie is, dan geldt dit 

zeker voor die van ieder ander persoon. Het is daarom verplicht voor de 

geleerden en de regeringsleiders in de islaamitische landen om deze en 

andere innovaties aan de mensen te verduidelijken en af te keuren bij degenen 

die dit verrichten. Ook moet de viering ervan verboden worden, als advies 

omwille van Allaah en voor Zijn dienaren. En zij moeten de mensen ook 

duidelijk maken dat het vereren van de Profeet - sallallaahoe ‘alayhie wa 

sallam -, andere profeten en vrome mensen, dient te gebeuren door het 

volgen van hun pad, het bewandelen van hun correcte weg, het oproepen van 

de mensen naar datgene wat Allaah en Zijn Profeet hebben verordend en het 

waarschuwen voor datgene wat tegenstrijdig daaraan is. De bekende 

geleerden hebben door onderzoek en het vereren van de Soennah verklaard 

dat deze geboorteviering verworpen dient te worden en hebben hiervoor 

gewaarschuwd. Zij hebben verklaard dat het een verwerpelijke innovatie is die 

geen basis heeft in de reine islaam en het niet toegestaan is om deze goed te 

keuren.  



           

  

7 [Het oordeel over het vieren van mawlid] 

 

Het is daarom verplicht voor degene die zichzelf adviseert om Allaah - vrij is 

Hij van alle tekortkomingen - te vrezen in al zijn zaken, om zichzelf te 

beoordelen in datgene wat hij doet en laat, om te stoppen bij de grenzen die 

Allaah heeft vastgesteld voor Zijn dienaren en om niets in Zijn geloof te 

innoveren waar Hij geen toestemming voor heeft gegeven. Allaah heeft zijn 

geloof compleet gemaakt en de gunsten voltooid. En de Profeet - sallallaahoe 

‘alayhie wa sallam - is overleden en hij heeft zijn gemeenschap op de 

duidelijke en heldere weg gelaten, waar enkel een verlorene van afwijkt. 

 

Wij vragen Allaah om ons en de rest van de moslims naar het rechte pad te 

leiden en om ons allen te beschermen tegen de innovaties en de begeertes. 

Wij vragen Allaah dat Hij ons allen zegent opdat wij vasthouden aan de 

Soennah, wij deze vereren, wij naar de Soennah handelen en dat wij ernaar 

oproepen en dat wij waarschuwen voor datgene wat er tegenstrijdig aan is. 

Wij vragen Allaah om de islaamitische regeringsleiders en de geleerden succes 

te schenken in het nakomen van datgene wat verplicht voor hen is, wat betreft 

het doen overwinnen van de waarheid en het verwijderen van de redenen van 

het kwaad en het afkeuren van de innovaties en het elimineren ervan. 

Voorwaar, Hij heeft de macht daarover en is hiertoe in staat. En de prijzingen 

en de vrede zijn met onze Profeet Mohammed, zijn familie en zijn 

metgezellen.  

 

Bron: http://www.binbaz.org.sa/mat/8325 

 


