
 

 

 

Definitie van al-marfoo’ 

Door de nobele shaykh AbdelMohsin al-Abbaad 

Bron:  Idjtinaa-e athamar fi mostalah ahl alathar, vraag #38. 

 

 

 

Vraag: 

Definieer almarfoo’, noem de soorten ervan, noem bij elk soort een voorbeeld en noem een 

aantal uitdrukkingen die de regelgeving van raf’ hebben? 

 

 

Antwoord: 

Almarfoo’ is datgene wat toegeschreven wordt aan de Profeet -salla Allahoe alayhie wa sallam- 

door een verklaring of als oordeel van een uitspraak, handeling of stilzwijgende instemming. 

 

Deze bestaat uit zes soorten want elke van de uitspraak, handeling en stilzwijgende instemming 

zijn raf’ door een verklaring of als oordeel: 

 

 

1- Een voorbeeld van almarfoo’ van een uitspraak door een verklaring: dat een 

metgezel zegt 'Ik heb de Boodschapper van Allah -sallallahoe alayhie wa sallam- dit en 

dat horen zeggen' , of dat hij of iemand anders zegt 'De Boodschapper van Allaah -salla 

Allahoe alayhie wa sallam- zei dit en dat'. 

 

2- Een voorbeeld van almarfoo’ van de handeling door een verklaring: dat een 

metgezel zegt 'Ik heb de Boodschapper van Allah -salla Allahoe alayhie wa sallam- dit 

zien doen', of dat hij of iemand anders zegt: 'De Boodschapper van Allah -sallallahoe 

alayhie wa sallam- deed dit en dat.' 

 

3- Een voorbeeld van almarfoo’ van de stilzwijgende instemming door een 

verklaring: dat een metgezel zegt 'Ik heb in de aanwezigheid van de Profeet -salla 

Allahoe alayhie wa sallam- dit en dat gedaan', of dat hij of iemand anders zegt: 'Die en 

die heeft in de aanwezigheid van de Profeet -salla Allahoe alayhie wa sallam- dit en dat 

gedaan' en hij (de metgezel) vermeldt niet dat hij (de Profeet -sallallahoe alayhie wa 

sallam-) dit afkeurde. 
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4- Een voorbeeld van almarfoo’ van de uitspraak door beoordeling: Dat een metgezel 

die niet genomen heeft van de israa-ieliyaat (verhalen van de mensen van het boek) 

vertelt over iets dat niet door idjtihaad (eigen inspanning) tot stand gekomen kan zijn 

zoals het vertellen over zaken van het verleden zoals het scheppingsverhaal en de 

verhalen van de Profeten, of toekomstige [zaken] zoals alfitan of de toestanden van de 

dag der opstanding. 

 

5- Een voorbeeld van almarfoo’ van de handeling door beoordeling: Dat een metgezel 

iets doet dat niet door idjtihaad tot stand gekomen kan zijn, zoals ash-Shaafi’ie zei over 

het gebed van ‘Alie in al-kosoof dat in elke rak’ah meer dan twee buigingen zijn. 

 

6- Een voorbeeld van almarfoo’ van de stilzwijgende instemming door beooordeling: 
Dat een metgezel vertelt dat zij dit en dat deden in de tijd van de Profeet -sallallahoe 

alayhie wa sallam-, en hij -sallallahoe alayhie wa sallam- keurde dit niet af. 

 

 

 

En van de formuleringen die de beoordeling krijgen van raf’: 

 

• Hun (de metgezellen) uitspraak: “Tot de soennah behoort dit en dat”. 

 

• De uitspraak van een taabi’ie (student van een metgezel): “Op gezag van de metgezel 

wordt de hadith marfoo” en gelijkaardig. 

 

• De uitspraak van een metgezel: “Hij heeft ons dit en dat geboden.” of  “Hij heeft ons dit 

en dat verboden.” 

 

• Dat een metgezel oordeelt over een handeling vanonder de daden dat het een 

gehoorzaamheid is aan Allaah en Zijn Boodschapper, -sallallahoe alayhie wa sallam- of 

dat het ongehoorzaamheid is of dat het een rechtgeleide daad ongeldig maakt. 

 

 

 

 

 

 


