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.ُ ْ َ ْ َ ْ َ ِي ا ّ َ ۪ َ َ ْ َ ُ َن َوا ّ َ ۪ َ َ َ ْ َ ُ َۜن اِ َّ َ َ َ َ َّ ُ اُو۬ ُ ا ا ْ َ ْ َ ِ ۟ب

.ً ِْ

: ْ َّ َ َ َل َر ُ ُل ا َّ ِ َ َّ ا َّ ُ َ َ ْ ِ َو

ِ َ َ ْ َ ُ ِ َو ِز ْد

ِ ْ ِّ َ ِ َ َ َّ ْ َ ِ َو

onze moskeeën wordt vanaf heden weer voortgezet, zodat
leerlingen uitgerust worden met hoogwaardige religieuze
kennis.
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ِ ْ َ ْ اَ ّ َ ُ ّ َ ا

STUDEREN VAN DE WIEG TOT HET GRAF
In de Moskee van de Profeet in Madīna (masjid alNabawī) was op een dag een groep metgezellen (aṣḥāb)
bezig met het verheerlijken van Allah (tasbīḥ) en met het
uitspreken van smeekbedes (duʿāʾ). Een andere groep
was bezig met kennisoverdracht. Toen de Profeet (vzmh)
dit zag, zei hij het volgende: ‘Beide groepen zijn met iets
goeds bezig. Een deel van hen smeekt Allah en
verlangt iets van Hem. Als Allah het wil, dan geeft Hij
datgene [wat ze willen], zo niet dan geeft hij het niet.
De anderen zijn bezig met het verwerven van kennis
(ʿilm) en met het onderwijzen van kennis aan degenen
die niet weten. Wat zij doen is vele malen beter [dan
de eerste groep].’ De Profeet vervolgde zijn verhaal als
volgt: ‘Er is geen twijfel dat ik als docent, als
onderwijzer ben gezonden.’ Vervolgens nam de Profeet
plaats in de kenniskring.1 Gedurende zijn leven hechtte de
Profeet veel waarde aan kennisoverdracht. Een van zijn
ambities was het wegwerken van onwetendheid en het
aanmoedigen tot het vinden van de waarheid. De Profeet
was een genadevolle gezant die Allah als volgt smeekte:
‘O Allah! Leer mij kennis waar ik voordeel van heb en
vergroot mijn kennis.’2 Kennis wordt binnen de
islamitische beschaving gerekend tot aanbidding (ʿibāda)
die het verstand (ʿaql) verwezenlijkt. Kennis betekent in
de eerste plaats het kennen van de schepping, het doel van
de schepping en de wijsheid (ḥikma) achter de schepping.
Kennis moet jou vooruit helpen en moet het weerspiegeld
worden in de vorm van goede manieren (akhlāq). Kennis
is een instrument om de tevredenheid van Allah te
verkrijgen. We zijn allemaal verantwoordelijk in het
vergaren van kennis die de mensheid ten goede komt.
Kennis mag nooit misbruikt worden, bijvoorbeeld om
anderen te schaden. De scholen zijn weer begonnen en dat
betekent dat onderwijzers volop bezig zijn om mensen op
te leiden. Ik smeek Allah om het nieuwe leerjaar te
zegenen en ik wens alle leerlingen, studenten en
onderwijzers veel succes. Het godsdienstonderwijs in
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