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VOORAFSPRAAK, BEHELZENDE DRIE VRAGEN 
1. Wat betekent: het Moslimse geloof? 
2. Wat betekent: de Islam? 
3. Wat zijn de zuilen van het Moslimse geloof, dat wil zeggen, wat is zijn grondslag? 
 
 
EERSTE ONDERZOEK, OVER HET GELOOF AAN ALLAH – DIE GEPREZEN EN 
VERHEVEN IS –  
 
1. Hoe is het geloof aan Allah – Die geprezen en verheven is – in hoofdzaak? 
2. Hoe is het geloof aan Allah – Die geprezen en verheven is – in onderdelen?  
3. Hoe is het geloof aan het bestaan van Allah – Die verheven is - ? 
4. Hoe is het geloof aan de beginloosheid van Allah – Die geprezen en verheven is -
? 
5. Hoe is het geloof aan de eindeloosheid van Allah – Die geprezen en verheven is - 
? 
6. Hoe is het geloof aan de ongelijkheid van Hem – Die Verheven is – aan de 
geworden, dat wil zeggen, de geschapen dingen? 
7. Hoe is het geloof aan de ongelijkheid van het wezen van Hem – Die geprezen en 
verheven is – aan de geworden dingen?  
8. Hoe is het geloof dat de eigenschappen van Hem – Die geprezen en verheven is – 
ongelijk zijn aan de eigenschappen der geworden dingen?  
9. Hoe is het geloof dat de werken van Hem – Die geprezen en verheven is – 
ongelijk zijn aan de werken der geworden dingen? 
10. Hoe is het geloof aan het bestaan van Hem – Die verheven is – door Zichzelven? 
11. Hoe is het geloof aan het leven van Allah – Die geprezen en verheven is -? 
12. Hoe is het geloof aan de eenheid van Allah – Die verheven is -? 
13. Hoe is het geloof aan het weten van Allah – Die verheven is -? 
14. Hoe is het geloof aan de macht van Allah – Die verheven is -? 
15. Hoe is het geloof aan de wil van Allah – Die verheven is -? 
16. Hoe is het geloof aan het horen van Allah – Die verheven is -? 
17. Hoe is het geloof aan het zien van Allah – Die verheven is -? 
18. Hoe is het geloof aan het spreken van Allah – Die verheven is -? 
19. Verhaal ons van de ongerijmde eigenschappen die de Heer – Die geprezen en 
verheven is – niet heeft.  
20. Verhaal ons van de dingen waarvan het mogelijk is dat zij komen van den Heer – 
Die geprezen en verheven is -. 
21. Wat is de bedoeling met het “gezeten” zijn in het woord van Hem – Die geprezen 
is –: “De Erbarmer is op de troon gezeten”? 
22. Worden aan Allah – Die geprezen is – toegekend twee handen of ogen of 
dergelijke?  
23. Wat is hier de bedoeling met “hand”? 



24. Tot wien wordt herleid wat gij vermeld hebt over het begrip “gezeten” en “twee 
handen” en “ogen”? 
25. Hoe stellen wij iets vast, en leren vervolgens: het hoe? daarin is onbekend? 
26. Welke van de twee richtingen overweegt? 
 
 
TWEEDE ONDERZOEK, OVER HET GELOOF AAN DE ENGELEN, BEHELZENDE 
DRIE BOODSCHAPPEN 
 
1. Wat zijn de Engelen? 
2. Ziet het mensdom de Engelen? 
3. Wat zijn de ambten der Engelen? 
 
 
DERDE ONDERZOEK, OVER HET GELOOF AAN DE BOEKEN VAN HEM – DIE 
GEPREZEN EN VERHEVEN IS –  
 
1. Hoe is het geloof aan de Boeken van Allah – Die verheven is -?  
2. Hoe is uw geloof aan de Taurat? 
3. Hoe is het geloof der grote godgeleerden ten aanzien van de Taurat die thans 
wordt gevonden in de handen van Boekbezitters? 
4. Hoe is uw geloof ten aanzien van de Zabur? 
5. Hoe is uw geloof ten aanzien van de Indjil? 
6. Hoe is het geloof der grote godgeleerden ten aanzien van de thans in gebruik 
zijnde Indjil? 
7. Hoe is uw geloof ten aanzien van de Qur’an? 
8. Waarom is de Qur’an het grootste der wonderen? 
 
 
VIERDE ONDERZOEK, OVER HET GELOOF AAN DE GEZANTEN – OVER WIE 
DE ZEGENING EN DE GROETENIS –  
 
1. Hoe is uw geloof aan de Gezanten – over wie de zegening en groetenis -? 
2. Wat is de betekenis van: Profeet? 
3. Hoeveel is het aantal der Profeten?  
4. Wat is: een wonder? 
5. Wat is de wijsheid in het doen verschijnen van het wonder door bemiddeling van 
de Profeten? 
6. Wat is de wijze waarop het wonder erop wijst, dat de Profeten de waarheid 
spreken en dat het komt in de plaats van het zeggen van Allah – Die verheven is –: 
“Mijn dienaar heeft de waarheid gesproken”? 
7. Wat is het verschil tussen het wonder en de toverij? 
8. Wat is het verschil tussen het wonder en de wondergave?  
9. Wat is noodwendig voor de Profeten – de groetenis over hen -? 
10. Wat is ongerijmd ten opzichte van de Profeten – de zegening en de groetenis 
over hen -? 
11. Wanneer ongehoorzaamheid ongerijmd is ten opzichte van de Profeten – de 
groetenis over hen – hoe heeft dan Adam gegeten van de boom die hem verboden 
was? 
12. Wat is mogelijk ten aanzien van de Profeten – de groetenis over hen -? 



13. Wat is de wijsheid hierin, dat ziekten en smarten de Profeten – de zegening en 
de groetenis over hen – overkomen? 
14. Wat is de kern van wat noodzakelijk is dat gij gelooft ten aanzien van de Profeten 
– de zegening en de groetenis over hen -? 
15. Door hoevele eigenschappen is onze Profeet – de zegening en de groetenis over 
hem – onderscheiden van de andere Profeten?  
16. Waarom is onze Profeet – de zegening en de groetenis over hem – het zegel der 
Profeten? 
17. Vermeld mij de wonderen van onzen Profeet – de zegening en de groetenis over 
hem -.  
18. Hoe is geweest de levensgang van onzen Profeet – de zegening en de groetenis 
over hem -? 
 
 
 
VIJFDE ONDERZOEK, OVER HET GELOOF AAN DE LAATSTE DAG 
 
1. Wat is de Laatste Dag en wat is de betekenis van het geloof daaraan? 
2. Wat gelooft gij ten aanzien van de Laatste Dag en wat ermede samenhangt?  
3. Hoe is uw geloof aan de ondervraging van het graf, voorts, aan de heerlijkheid 
daarvan of de straf daarvan? 
4. Wanneer een verscheurend dier een mens heeft opgegeten, en deze is in zijn buik 
geraakt, of hij is in zee gevallen en de vissen hebben hem opgegeten, wordt hij dan 
ondervraagd, of wordt hij gestraft, of wordt hem de heerlijkheid gegeven?  
5. Wanneer in den dode zijn geest teruggebracht wordt en hij ondervraagd wordt, hij 
vervolgens gestraft wordt of hem de heerlijkheid wordt gegeven, waarom zien de 
mensen niets daarvan?  
6. Heeft dit vraagstuk een gelijkenis, die het nader brengt tot het verstand?  
7. Hoe is het geloof aan de Samendrijving van de menselijke lichamen en dat de 
mensen worden opgewekt zoals zij aanvankelijk geschapen zijn? 
8. Hoe is uw geloof aan de Afrekening? 
9. Hoe is uw geloof aan de Weegschaal en het gegeven worden van de boeken?  
10. Hoe is uw geloof aan de Brug? 
11. Zal iemand voorspraak zijn op die dag?  
12. Voor wie zullen zij voorspraken zijn, zij aan wie verlof gegeven is tot 
voorspreken?   
13. Zal iemand voorspraak zijn voor iemand uit de ongelovigen?  
14. Wat is Al-Kawthar, die Allah – Die geprezen en verheven is – gegeven heeft aan 
onzen Profeet Mohammed – de zegening en de groetenis over hem –? 
15. Wat is het oordeel over den gehoorzamen gelovige na de Afrekening?  
16. Wat is het oordeel over den ongelovige of den wankelmoedige na de Afrekening?  
17. Wat is het oordeel over den ongehoorzamen gelovige na de Afrekening?  
18. Wat is het Paradijs? 
19. Wat is de Hel?  
 
 
 
 
 



ZESDE ONDERZOEK, OVER HET GELOOF AAN HET RAADSBESLUIT EN DE 
BESCHIKKING, BEHELZENDE ZEVEN VRAAGSTUKKEN 
 
1. Hoe is het geloof aan het Raadbesluit en de Beschikking? 
2. Wanneer Allah – Die verheven is – de schepper is van alle werken van de mens, 
verkeert de mens dan niet in staat van gedwongen te zijn ten aanzien van alle zijne 
werken, terwijl een gedwongene geen beloning noch bestraffing verdient? 
3. Verhaal mij een gelijkenis, na aan het verstand, die mij duidelijk maakt dat de 
mens niet gedwongen is tot zijne werken.  
4. Welk nut wordt uit deze gelijkenis getrokken? 
5. Wat hebben ’s mensen werken ten gevolge wanneer zij berusten op vrije 
verkiezing? 
6. Wanneer een mens een ander slaat, uit onrecht en vijandschap, of dergelijke doet, 
verschillende soorten van kwaad en daden van ongehoorzaamheid, vervolgens zich 
ermee verontschuldigt, dat zulks over hem beschikt was, wordt die verontschuldiging 
van hem aanvaard? 
7. Verhaal het voornaamste van dit onderzoek. 
 
 
BESLUIT, OVER BELANGRIJKE VRAAGSTUKKEN, VOLGENDE OP WAT 
VOORAFGEGAAN IS, ONTLEEND AAN HET VOORGESLACHT 
 
1. Is het redeneren over het wezen van Allah – Die verheven is – mogelijk? 
2. Wanneer de rede zodanig is dat zij het wezen van Hem – Die verheven is – niet 
begrijpt, hoe staat het dan met het bereiken van de kennis van Hem – Die verheven 
is -, terwijl die kennis noodzakelijk is voor iedereen?  
3. Waardoor kennen wij Allah – Die verheven is -, terwijl wij Hem niet gezien hebben 
met onze gezichtsvermogens?  
4. Heeft dit vraagstuk iets overeenkomstigs onder de geschapen dingen, dat wil 
zeggen, bestaat er onder de geschapen dingen iets waarvan wij het bestaan 
doorgronden hoewel wij het niet zien? 
5. Is het mogelijk zich te verdiepen in de werkelijkheid van het wezen van Hem – Die 
verheven is – en de natuur ervan te onderzoeken? 
6. Is het zien van Allah – Die geprezen en verheven is – met het gezichtsvermogen 
mogelijk?  
7. Is het werkelijkheid, dat het oog [iemand] treft? 
8. Hoe werkt het oog, terwijl dit het fijnste onderdeel van de mens is, geen verbinding 
heeft met datgene waarnaar gekeken wordt, en niets ervan uitgaat waardoor het 
[daarmede] verbonden wordt? 
9. Wie is de beste van alle godsdienstige Gemeenten na de Profeten – de groetenis 
over hen -?  
10. Wat is de Nachtelijke Reize en wat is de Hemelreis? 
11. Is het gebed van nut voor den biddende of voor dengene voor wien gebeden 
wordt, en bereikt het loon van de liefdegave van den levende den dode, wanneer hij 
hem dat geschonken heeft?  
12. Is de heerlijkheid van het Paradijs geestelijk of lichamelijk, en zo ook de straf der 
mensen, hoe is zij? Zullen beide eeuwig duren of afgebroken worden? 
13. Bereikt een Heilige de trap van een Profeet, en komt hij tot een staat waarbij de 
wettelijke verplichtingen van hem afvallen?   



14. Wat zijn mudjtahid’s, en wie zijn de mudjtahid’s over het volgen van wie een 
vaste mening bestaat?  
15. Waarom hebben de mudjtahid’s onderling verschild ten aanzien van sommige 
vraagstukken? 
16. Wie is de gelukkige [mens]? 


