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Vraag:

Wat is het effect van Tawhied op het leven?
Antwoord:

De invloed van Tawhied -d.w.z.; het aanbidden van Allaah alleen in dit leven- is verduidelijkt
door Allaah door Zijn uitspraak:
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{En Allah heeft degenen onder jullie die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat
Hij hen zeker op aarde als gevolmachtigden aanstelt, zoals Hij degenen voor hen als
gevolmachtigden aanstelde, en dat Hij hun godsdienst die Hij voor hen behaagde zeker
bevestigt, en dat Hij voor hen na hun vrees (door) veiligheid vervangt. Zij aanbidden Mij
en zij kennen Mij in niets deelgenoten toe. Maar wie daarna ongelovig zijn: zij zijn
degenen die zwaar zondig zijn.}
[an-Noer(24): 55]
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{Degenen die geloven en niet hun geloof met onrecht(afgoderij) mengen:..}
[al-An’aam(6): 82]

d.w.z. shirk (polytheïsme)
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{zij zijn degenen die veiligheid toekomt en zij zijn de rechtgeleiden.}
[al-An’aam(6): 82]

Effecten van tawhied

In deze twee verzen heeft Allaah de effecten van Tawhied op het leven in zowel deze Wereld
als in het Hiernamaals geopenbaard, en dat zijn de aanwezigheid van veiligheid, Het
bewerkstelligen van leiding ten opzichte van dwaling, successie (opvolging) op aarde en
versterking van de religie in de harten en de daden.
En van Allaah komt al het succes.
Moge de salaah (prijzingen) en de salaam (vrede) van Allaah op onze Profeet Mohammed,
zijn familie en zijn metgezellen.
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