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سِبــــــــــــــــــــــ سم ه س
اّٰلل الرَّ ْح ٰم سن الرَّ ۪حي سم
ْ

اَل َ ْلبَ س
.اب
ْ ون َۜ اسنَّمَا يَتَذَك َُّر اُو۬لُوا
َ ين ََل ي َ ْعل َ ُم
َ ين ي َ ْعل َ ُم
َ ون َوال َّ ۪ذ
َ َيتَوسي ال َّ ۪ذ
ْ َ ُق ْل هَ ْل

ول ه س
:َاّٰللُ َعل َ ْيهس َو َسل َّم
ُ قَا َل رَ ُس
ص ََّّل ه
َ اّٰلل

.انفَ ْع سِن بسمَا َعل َّْمتَ سِن َو َعلس ْم سِن مَا ي َ ْنفَ ُع سِن َوزس ْد سِن سع ْل ًما
ْ َّاَلل َُّهم
DE GROOTSTE ERFENIS DIE JE KUNT NALATEN: KENNIS

Allah  ﷻzegt het volgende in de Qurʾān: ‘Zeg: “Zijn
degenen die weten gelijk aan degenen die niet weten?”
Voorwaar, het zijn slechts de bezitters van verstand
die er lering uit trekken.’1 De “kennis” waar Allah  ﷻhet
in dit vers over heeft gaat niet over alledaagse kennis. Het
gaat om kennis die de mensen bewust maken van het
dienen en aanbidden van Allah ﷻ. “Geen kennis hebben”
betekent dan dat iemand zich niet bewust is van zijn
dienstbaarheid aan Allah ﷻ. De kennis die de waarde van
de mens vergroot en die leidt tot geluk op aarde en in het
Hiernamaals, is maʿrifatullāh. Maʿrifatullāh betekent het
kennen van Allah en over Hem weten. Om de rang van
maʿrifatullāh te bereiken dien je je verstand te gebruiken
onder leiding van de Qurʾān en dien je jezelf en alle
schepselen in het universum te bestuderen. Zo kun je
erachter komen dat Allah  ﷻeen sublieme ontwerper is
Die alles perfect heeft geschapen en dat Hij Alwijs en
Almachtig is. Je zult dan ontdekken dat het leven geen
doelloze zwerftocht is, maar dat je plichten hebt en toe
moet werken naar een hoger doel. Zo kom je erachter dat
je waardevol bent en zul je die waarde waarborgen.
Beste broeders en zusters!
De Profeet  ﷺheeft gedurende zijn leven de nadruk gelegd
op het belang van kennis en op het opdoen van kennis.
Een van zijn grootste doelen was het uitbannen van
onwetendheid. Hij streefde ernaar mensen de kennis en
wijsheid mee te geven die tot de waarheid (al-ḥaqq)
leiden, waarmee het leven zinvoller wordt gemaakt en
waarmee de mens kan excelleren. De Profeet  ﷺwas een
voorbeeldig mens die als volgt zijn Heer (Rabb) aanriep:
‘O Allah! Bied mij profijt van hetgeen U mij heeft
geleerd, leer mij datgene wat mij ten goede komt en
vermeerder voor mij [mijn] kennis.’2 De Profeet  ﷺwas
de eerste aan wie de volgende boodschap was gericht:
‘Lees, in de naam van jouw Heer, Die heeft geschapen.
Hij heeft de mens geschapen uit een bloedklontertje.
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Lees voor! En jouw Heer is de meest Edele. Degene Die
onderwezen heeft [om te schrijven] met de pen. Hij
heeft de mens onderwezen wat hij niet wist.’3
Beste moslims!
Als we kijken naar de geschiedenis, dan zien we dat
telkens wanneer de moslims waarde hebben gehecht aan
kennis, zij in staat zijn geweest om invloedrijke
beschavingen voort te brengen. Zo zijn er
toonaangevende ontdekkingen gedaan die hebben
bijgedragen aan de ontwikkeling van de moderne
wetenschap. Die bagage is het gemeenschappelijke
erfgoed van de mensheid. Zo is Jābir ibn Ḥayyān de
geestelijke vader van de alchemie, welke als basis heeft
gediend voor vele takken binnen de wetenschap. Het
cijfer nul (ṣifr) in de getallenleer is uitgevonden door Ibn
al-Haytham. Het concept van algoritme in de wiskunde is
bedacht door Al-Khwārazmī. De eerste atlassen zijn
getekend door moslims. Een andere belangrijke autoriteit
was Al-Bīrūnī: hij heeft veel bijdragen geleverd aan een
tal van kennisgebieden, zoals wiskunde, topografie,
trigonometrie en medicijnen. Avicenna (Ibn Sīnā) was
een andere belangrijke geleerde die autoriteit was op het
gebied van geneeskunde en filosofie. Indien moslims
deze grote schatten aan kennis of kennis in het algemeen
verwaarlozen of vergeten, zijn ze gedoemd tot de
duisternis van onwetendheid.
Geliefde broeders en zusters!
De islamitische beschaving is gestoeld op kennis (al-ʿilm)
en wijsheid (al-ḥikma). Zoals jullie weten noemen we het
pre-islamitische tijdperk “het tijdperk van onwetendheid”
(al-jāhiliyya). Onwetendheid en de Islām kunnen nooit
samengaan: dat is namelijk een verschil van dag en nacht.
Zoals wij verplicht zijn om de Qurʾān te lezen, te
bestuderen en te weerspiegelen in ons leven, zijn we ook
verplicht om te leren hoe het universum werkt. We zijn
verantwoordelijk voor het opdoen van kennis die nuttig is
voor de mens en de mensheid. Laten we, omwille van een
goede toekomst, onze kinderen en jongeren stimuleren
om kennis te vergaren. Vergeet niet dat als wij kinderen
of werken achterlaten op aarde die de mensheid
gedienstig zijn, deze daden dan opgenomen worden in ons
dadenboek (kitāb al-ʿamal). Zo kunnen we ook na onze
dood de vruchten plukken van onze investeringen.
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