
  Vrijdagpreek /  ُةُ مع ُالجُ ُُة ُطب ُخ  

 
 
Datum: 27-08-2021 

س الرَّْحٰمنس الرَّ۪حيمس  ــــــــــــــــــــــمس اّٰلله ْ  ِبس

تاوسي اْلقااعسُدونا مسنا اْلُمْؤمس۪ننيا غاْْيُ اُوِ۬لس الضَّرارس وااْلُمجااهسُدونا  ْ َلا َيا
سهسْم  سااْمواال ُ اْلُمجااهس۪دينا ب ْۜ فاضَّلا اّٰلله هسْم ااْنُفسس سهسْم وا سااْمواال س ب ۪بيلس اّٰلله ۪۪ف سا

 ُ ْۜ واكًُّلا واعادا اّٰلله هسْم عاَلا اْلقااعس۪دينا داراجاة  ااْنُفسس ُ  وا  اْلُحْسٰٰنْۜ وافاضَّلا اّٰلله
 . اْلُمجااهس۪دينا عاَلا اْلقااعس۪دينا ااْجر ا عا۪ظيم ا  

َّما  ل ُ عالاْيهس واسا َلَّ اّٰلله س صا  : قاالا راُسوُل اّٰلله
اسس إسِلا  س أاحاُبُّ الناُّ اسس  اّٰلله سلناُّ  . أاْنفاعُهُْم ل

ʿALĪ IBN ABĪ ṬĀLIB EN KENNIS (AL-ʿILM) 

 

ʿAlī (r.a.) was de vierde van de rechtgeleide kaliefen (al-

khulafāʾ al-rāshidūn). Hij was de neef van vaderszijde en 

de schoonzoon van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص. ʿAlī nam na Khadīja 

(r.a.) de Islām aan. Hij is opgegroeid in het bijzijn van de 

Profeet ملسو هيلع هللا ىلص en heeft veel offers moeten brengen omwille 

van de Islām. Daarmee behoort hij tot de belangrijkste 

iconen van de islamitische geschiedenis. De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص 

heeft voor hem een smeekbede (duʿāʾ) uitgesproken en 

hem het goede nieuws gegeven dat hij hoe dan ook het 

Paradijs (janna) zal binnengaan. 

 

Beste broeders en zusters! 

ʿAlī was een van de weinige geletterden van Mekka. Dat 

hij kon lezen en schrijven in zo’n gemeenschap laat zien 

dat hij erg gehecht was aan kennis (al-ʿilm). Hij bracht 

zijn jeugd door in de woning van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص en die was 

een goed voorbeeld voor hem. De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص gaf hem veel 

aandacht. Hij vergezelde de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص in alle veldslagen, 

met uitzondering van de Slag bij Tabūk, waarbij ʿAlī als 

vertegenwoordiger achterbleef in Medina. Hij behoorde 

na de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص tot de eersten die kennisnam van de 

openbaring (al-waḥy) en die deze begreep en ook toepaste 

in zijn leven. ʿAlī heeft een grote bijdrage geleverd aan 

de totstandkoming van het islamitische recht (al-fiqh), 

ḥadīth-wetenschappen, exegese van de Qurʾān (al-tafsīr), 

de wetenschap van de islamitische theologie (ʿilm al-

kalām) en de wetenschap van de Arabische taal. Hij 

adviseerde zijn voorgaande kaliefen over religieuze 

zaken. 

 
1 Al-Rāghib al-Iṣfahānī, I, 75. 

Beste moslims! 

ʿAlī maakte de volgende vergelijking tussen kennis en 

rijkdom: ‘Kennis is beter dan rijkdom. Kennis 

beschermt de mens en rijkdom wordt beschermd door 

de mens. Naarmate kennis wordt gedeeld neemt deze 

toe en neemt rijkdom af. Kennis stuurt de mens. 

Wanneer materiële partnerschappen eindigen, eindigt 

ook de vriendschap, maar vriendschappen gebaseerd 

op kennis zullen toenemen. Kennis brengt de mens 

dichterbij Allah en bereikt geluk in de wereld en het 

Hiernamaals. Degenen met materiële rijkdom worden 

onmiddellijk na hun dood vergeten, maar degenen die 

kennis hebben worden met goedheid herdacht. Er zit 

geen goedheid in aanbidding zonder kennis en kennis 

die niet wordt begrepen. En er zit geen goedheid in het 

zonder overpeinzing lezen van de Qurʾān.’1 

 

Beste gelovigen! 

De toespraak van ʿAlī heeft een unieke schoonheid. Zijn 

woorden zijn via verschillende kanalen overgeleverd. In 

een andere toespraak sprak hij de moslims als volgt toe: 

‘Let op! Jullie bevinden je in jullie dagen van de 

kansen! Er is een dood die de wereld achter zich laat 

slepen. Wie oprecht is in zijn daden op deze dagen van 

de kansen voordat zijn tijd komt, betekent dat dat hij 

zijn werk goed heeft gedaan. En wie een fout begaat in 

zijn daden, die heeft zijn daden verloren doen gaan. 

Zijn dood komt dan tot hem met schade. Wees 

standvastig in jullie verlangen naar Allah. Streef 

ernaar angst te hebben dat jullie Zijn welbehagen niet 

verdienen. En als een angst jullie bereikt, gedenk dan 

Allah en verzamel tijdens deze gedachtenis jullie 

gunsten. Voorwaar, Allah heeft de moslims 

geïnformeerd over de schoonheden. Hij [Allah] zal 

degenen die dankbaar zijn voor deze schoonheden met 

een geweldige behandeling behandelen. Ik heb geen 

Paradijs gezien [dat betreden kan worden zonder daar 

iets voor te doen]. […] En er zijn er velen die hun 

verdiensten [beperkt houden tot] vandaag. Maar op 

die Dag worden alle geheimen openbaar gemaakt. 

Degenen die grote zonden hebben begaan worden bij 

elkaar gebracht. […] O mensen! Het is jullie geboden 

om als een reiziger [te leven] op aarde en jullie zijn 

voorzien van de voorzieningen die jullie nodig hebben! 

[…].’ 
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