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Wist je dat…? 

Islamitische feiten 

 

Wist je dat melk (van een koe) een geneesmiddel bevat voor iedere 
ziekte? 

Ja, het is waar! Volgens ‘Abdullah ibn Mas’ud (moge Allah tevreden met hem zijn) 
heeft de Profeet (sallallahu 'aleyhi wa sallam) gezegd:  

“Drink melk (van de koe)! Daadwerkelijk zij (de koe) eet van alle soorten 
planten en het (de melk) is een geneesmiddel voor iedere ziekte.” (1) 

* * * 

Wist je dat één van de Metgezellen (van de Profeet) volgens de 
overleveringen 250 jaar geleefd heeft?  

Het is waar! Het is overgeleverd dat Salman al-Farisi (moge Allah tevreden met hem 
zijn) 250 jaar geleefd heeft. Sommige overleveringen zeggen zelfs 350 jaar. (2) 
Echter, dit lijkt onwaarschijnlijk vanwege de volgende uitspraak van de Profeet 
(sallallahu 'aleyhi wa sallam):  

“De levensduren (van de leden) van mijn ummah zijn tussen de 60 en 70 (jaar). 
Enkelen leven langer. (3) 

Een aantal geleerden hebben de overleveringen dat Salman al-Farisi 250 jaar 
geleefd heeft verworpen, zoals ad-Dhahabi, aangezien er geen ononderbroken 
ketens van overleveraars met betrekking tot deze overleveringen zijn. Volgens hem 
werd Salman al-Farisi waarschijnlijk niet ouder dan ergens in de 70 (2), en Allah weet 
het het beste. 

* * * 

Wist je dat er een soort van kufr (ongeloof) is dat verplicht is voor 
iedere moslim? 

Ja, dat is er. In feite, iemand kan geen moslim zijn zonder deze daad van ongeloof te 
begaan. Het is het ongeloof waarnaar Allah verwijst in het (Koran)vers (4):  



(Dus wie geen geloof hecht aan de taghut (diegenen die aanbeden worden buiten 
Allah) en gelooft in Allah, die houdt zeker vast aan het stevigste handvat, dat 
nooit zal breken.) 

Het is een voorwaarde voor iemand’s acceptatie van de islam dat hij niet gelooft in 
alles dat naast Allah wordt aanbeden, aangezien geloof in Allah naast andere goden 
er niet voor zorgt dat iemand tot de islam behoort. Dit is het wezen van de 
geloofsgetuigenis van de moslim: La ilaha ill’Allah, hetgeen betekent: “Niets verdient 
het om aanbeden te worden dan Allah.”   

* * * 

 Wist je dat er moslims zijn die hetzelfde niveau van geloof beweren te 
hebben als de engelen en profeten? 

Ja, die zijn er. Zij vormen een groep van vernieuwers die de Murdjieten worden 
genoemd. De Murdjieten beweren dat iman (geloof) bestaat uit één niveau, het 
neemt niet af of toe. Hiervan uitgaande, beweren ze dat iemand iman heeft of niet; 
degene die het heeft, heeft dezelfde hoeveelheid iman als de engelen en de 
profeten! 

Vanzelfsprekend worden de overtuigingen van de Murdjieten weersproken door vele 
verzen in de Koran en overleveringen van de Boodschapper die bewijzen dat iman 
uit verschillende niveaus bestaat en dat het schommelt gelet op iemands 
gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid. Bijvoorbeeld, Allah zegt (5):   

(Slechts diegenen zijn gelovigen van wie de harten vervuld zijn van vrees 
wanneer Allah wordt genoemd, en wanneer Zijn boodschap aan hen wordt 
voorgedragen, vergroot dit hun geloof, en zij vertrouwen op hun Heer) 

De Koran bewijst derhalve duidelijk dat iman kan toenemen. Voor wat betreft de 
afname van iman, werd aan Sufyan ibn ‘Unaynah gevraagd, “Neemt iman toe en af?” 

Hij antwoordde, Lees je dit niet in de Koran: (Aldus nam hun iman toe) op zoveel 
plaatsen?”  

Toen werd gevraagd, “Maar neemt het (ook) af?” 

Hij antwoordde, “Niets neemt toe behalve dan dat het ook afneemt!” (6) 

Dit laat zien hoe belachelijk het is om te geloven dat iman niet toe- of afneemt, 
hetgeen er op duidt dat de dronken, overspel plegende moslim hetzelfde niveau van 
iman zou hebben als de rechtgeleide moslims, de Profeten en zelfs de Engelen! 

* * * 

Wist je dat de favoriete kleur van de Profeet (sallallahu 'aleyhi wa 
sallam) groen was? 



Ja, het is waar! Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd, “De 
meest geliefde kleur van de Boodschapper van Allah (sallallahu 'aleyhi wa 
sallam) was GROEN.” (7) 

* * *kkah.net) 

Wist je dat Imam an-Nasa’i (één van de imams van de zes 
belangrijkste ahadith-verzamelingen) uit sommige studiekringen 
geweerd werd? 

Het is waar! An-Nasa’i ging studeren onder Harith ibn Miskin in Egypte, maar al-
Harith ontzegde hem en vele anderen de toegang. Muhammad Adam Ityubi zei, “De 
reden hiervoor was dat al-Harith rechter was geworden in Egypte en dat er enige 
vijandschap tussen hen twee bestond.” (8) 

Ad-Dhahabi heeft vermeld dat Al-Harith bang was dat an-Nasa’i wellicht een spion 
was van de heerser, zodat hij voorkwam dat hij aanwezig kon zijn. (9) 

Bovendien had al-Harith een aantal drastische veranderingen ingevoerd toen hij die 
positie (rechter) bekleedde, hij verwijderde veel mu’adhins en weerde de volgelingen 
van as-Shafi’i en Abu Hanifah. (An-Nasa’i was een Shafi’i.) (10)  

Echter, an-Nasa’i, moge Allah hem genadig zijn, liet een voorbeeldig karakter en 
geduld zien door buiten de deur van de moskee te zitten en toch naar de les te 
luisteren. Hij schreef veel overleveringen van al-Harith op en neemt honderden 
daarvan op in zijn boek. Wat een uitstekende uitvoering van de uitspraak van de 
Profeet (sallallahu 'aleyhi wa sallam): 

“Geen dienaar gedraagt zichzelf bescheiden omwille van Allah, behalve dan dat 
Allah hem verheft.” (11)    

Verder, zijn manier van leren aangaande de overleveringen van al-Harith door 
zichzelf te verbergen ondersteunt de toelaatbaarheid om iets van iemand over te 
leveren zonder de kennis of toestemming van deze (persoon), aangezien de hadith-
geleerden deze wijze van overleveren van hem en anderen geaccepteerd hebben. 
(12) 

* * * 

Wist je er en man was die een miljoen overleveringen van de Profeet 
(sallallahu 'aleyhi wa sallam) uit zijn hoofd had geleerd?  

Het is waar! Zijn naam was Ahmad ibn Muhammad as-Shaybani, ook wel bekend als 
Imam Ahmad ibn Hanbal, moge Allah hem genadig zijn. Abu Zur’ah ar-Razi zei, 
“Ahmad ibn Hanbal had een miljoen hadith uit zijn hoofd geleerd.” (13) 

Dit aantal kan je doen schrikken, het is echter niet vreemd aangezien hij de imam 
van Ahl us-Sunnah genoemd werd. Soortgelijke aantallen zijn overgeleverd over zijn 
gelijken en tijdgenoten: 



al-Bukhari - 300,000 
Muslim - 300,000 
Abu Dawud - 500,000 
Abu Zur'ah ar-Razi - 700,000 
Yahya ibn Ma'in - 1,000,000 (geschreven) (14) 

Sommigen zullen zeggen – Hoe kunnen er honderden of duizenden overleveringen 
zijn van de Profeet (sallallahu 'aleyhi wa sallam)? Het antwoord kan vanuit 
verschillende invalshoeken gegeven worden: 

-1- Deze aantallen zijn zeer goed mogelijk aangezien de Metgezellen zich 
concentreerden op en over alles spraken dat de Boodschapper van Allah (sallallahu 
'aleyhi wa sallam) deed, zei en goedkeurde. Ze beschreven ook zijn karakter en 
lichamelijke kenmerken. De shaykh legde uit dat ze spraken over alles wat hij deed 
vanaf de minuut dat hij opstond totdat hij ging slapen, waar hij naar toe ging, hoe hij 
liep, wat hij at en dronk, hoe hij bad, wat hij tegen wie zei, etc. Ze vermeldden alles 
wat ze van hem zagen. (15) 

-2- Deze aantallen bevatten overleveringen die van verschillende ketens komen. Een 
hadith kan talloze verschillende ketens hebben, en elke (keten) daarvan wordt uit het 
hoofd geleerd en beschouwd als een hadith. Ad-Dhahabi heeft over de miljoen 
overleveringen van Yahya ibn Ma’in gezegd, “Hij bedoelde met herhaling (een hadith 
met verschillende ketens en bewoordingen). Heb je niet gehoord dat hij (Yahya) 
heeft gezegd: “Als we de hadith niet 50 keer hadden geschreven dan hadden we het 
niet geweten.” (16) 

-3- Deze aantallen bevatten ook een aantal uitspraken en handelingen van de 
Metgezellen (mawqufat) en hun studenten (maqtu’at). (17) 

Men kan zich ook afvragen – Is het echt mogelijk voor iemand om honderden of 
duizenden overleveringen uit het hoofd te leren? Het antwoord ligt besloten in het 
begrip van de vroegere geleerden aangaande het woord memoriseren(hifz). Enkelen 
van hen begrepen het als een woord voor woord memoriseren, terwijl anderen er 
onder verstonden dat het een man betreft die precies weet waar de overlevering in 
zijn boek gevonden kan worden, of dat hij de overlevering in zijn algemeenheid kent. 
(15) 

En Allah weet het het beste.  

 

NOTEN 

(1) Het werd verzameld door Al-Hakim (#8274). Al-Albani noemde het sahih in Sahih 
Jaami' As-Saghir (#4059).  

(2) Zie Siyar A'lam An-Nubala' (1/555 of Ar-Risalah). 



(3) Sahih Sunan At-Tirmithi (#3550), en zelfs Al-Mubarakfuri vermeldde wat was 
overgeleverd over Salman's levensduur in zijn uitleg van deze hadith. Zie Tuhfatul-
Ahwathi (9/499). 

(4) de vertaling van Surah Al-Baqarah (2:256) 

(5) de vertaling van Surah Al-Anfal (8:3) 

(6) Het werd verzameld door Al-Ajurri in zijn boek Ash-Shari'ah (#240). 

(7) Het werd verzameld door Al-Bazzar in zijn Musnad met een zwakke keten, maar 
er zijn andere ketens die het versterken tot het niveau van hasan zoals Al-Albani 
heeft uitgelegd in Silsilatul-Ahadithis-Sahihah (#2054). 

(8) Sharh Sunan an-Nasa'i van Muhammad Adam al-Ityubi (1/319) 

(9) Siyaru A'lam an-Nubala' (14/130) 

(10) Siyaru A'lam an-Nubala' (12/57) 

(11) Van een authentieke hadith verzameld door at-Tirmithi in zijn Sunan op  
autoriteit van Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn). Al-Albani heeft het  
sahih genoemd in Sahih Sunan at-Tirmithi (#2029, 2/390). 

(12) Verwijzing naar Sahih al-Bukhari, Kitab ash-Shahadah (het Boek over 
Getuigenis), Bab Shahadatul-Mukhtabi' (het Hoofdstuk over de Getuigenis van een 
Verborgen Persoon), hadith #2638 en #2639. 

(13) Tarikh Baghdad (4/419), verwijzing naar de inleiding van Tadrib ar-Rawi (1/40, 
Maktabah al-Kawthar). 

(14) Overleveringen die deze aantallen vermelden kunnen worden gevonden in 
Tadrib ar-Rawi (1/40-42). 

(15) Zoals uitgelegd door Wasi Allaah 'Abbas in zijn lessen over de uitleg van Tadrib 
ar-Rawi, die plaatsvonden in het jaar 1421 in de Haram in Mekka. 

(16) Siyaru A'lam an-Nubala' (11/85) 

(17) Volgens al-Bayhaqi, zoals aangehaald door as-Suyuti in Tadrib ar-Rawi (1/41). 
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