Madrasah Darul-Erkam

Het profeetschap
Profeetschap betekent in het Arabisch nubuwwa. De etymologie van de term nabi is hetzelfde
als die van nubuwwa. Ze hebben dezelfde stamletters: na ba ʾ. Het woord nabaʾ betekent
bericht en komt ook voor in de Koran. De terminologische betekenis van nabi is een man die
openbaringen heeft gekregen van Allah ﷻ, los van de plicht om mensen uit te nodigen naar de
openbaringen die hijzelf heeft gekregen. Hij is echter wel verplicht om de mensen uit te
nodigen naar de openbaringen van de voorgaande rasūl. Een rasūl is wel verplicht om de
mensen uit te nodigen tot de openbaringen die hijzelf heeft gekregen. Elke rasūl is dus tevens
een nabi, maar niet elke nabi is een rasūl. Bovendien is een rasūl iemand die een nieuwe
wetgeving krijgt van Allah  ﷻen hiermee de wetgeving van de vorige rasūl afschaft.
Sinds de profeet Adam  ﷺtot aan de profeet Mohammed  ﷺzijn er vele profeten gekomen. Het
exacte aantal hiervan weet alleen Allah ﷻ. Hiervan zijn sommige profeten expliciet genoemd
in de Koran. De moslim gelooft in alle profeten. Volgens het deïsme is de mogelijkheid voor
de goddelijke openbaring en profeetschap uitgesloten. Hier hebben ze verder geen bewijzen
voor. Het is zogenaamd gebaseerd op rationele redenering. De aanhangers van het deïsme zijn
drastisch toegenomen in de laatste jaren. Het is een soort duivelse uitvlucht geworden voor
mensen die de religieuze regels zat zijn. Daarom is het voor een moslim belangrijk om het
instituut van profeetschap goed te vatten om zijn geloof te beschermen en te verdedigen tegen
dit soort duivelse beweringen.
Er is een grote behoefte aan profeten en goddelijke openbaringen. Het zou niet passen bij de
barmhartigheid en de rechtvaardigheid van de schepper om alles te scheppen en vervolgens te
verdwijnen. Dit impliceert dus dat het heelal overgelaten is aan de arbitraire en deficiënte
wetten van de schepsels. Allah  ﷻheeft de mens voorzien van zintuigen en organen. Hij ﷻ
heeft de mensheid begunstigd met alle benodigde middelen om in leven te kunnen blijven op
de aarde. Deze gunsten zijn zoveel dat ze niet eens geteld kunnen worden. Allah  ﷻopenbaart
hierover:

1

Madrasah Darul-Erkam

ِ و إِن تَـع ﱡدوا نِعم
وها
َ َْ ُ
َص
ُ ت ا ّٰ َﻻ ُْﲢ
َ
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Betekenis: ‘’En als jullie de (ontelbare) gunsten van Allah ( ﷻzouden) tellen, dan zullen jullie
daar nooit toe in staat zijn.’’
Er zijn talloze manifestaties van Allahs  ﷻgenade en rechtvaardigheid. Als je dit doorhebt, dan
zal je niet meer twijfelen over het feit dat Allah  ﷻde mens niet zal verwaarlozen in andere
levensbelangrijke aspecten, zoals:
1. Het toelichten van de juiste orde en levenswijze, opdat de mens zichzelf, zijn familie en de
overige mensen zodanig behandelt dat iedereen in vrede en liefde kan leven op de
aardbodem en dat de religie, persoonlijkheid, eigendom, nageslacht en verstand van één
ieder wordt beschermd. Het is overduidelijk te zien dat wetten en regels die door mensen
zij gemaakt telkens tekortschieten in het realiseren van een ideaal samenlevingsmodel.
Het brengt geen welzijn en gelukzaligheid voor de mens. Sterker nog, het veroorzaakt
ellende, onrecht, oorlogen in de wereld.
2. Het ontrafelen van de moraalfilosofie, want de mensen zelf zijn niet in staat om te bepalen
wat goed en kwaad is. Wat de een als kwaad beschouwt, beoordeelt de ander als goed. De
schepper, die kennis heeft over alles en iedereen, bepaalt wat goed en kwaad is. De
schepping is van hem. Alle kennis en wijsheid behoort toe aan hem.
3. Het beschrijven van de metafysica, want de zintuigen en het verstand van de mens zijn
beperkt. De mens is behoeftig aan iemand die hem datgene wat boven de materie is, leert,
opdat zijn denkwijze en handeling zowel consistent is met de materiële wereld als met de
spirituele wereld. Kritische vragen, zoals: Waar komen we vandaan? Waar gaan we naar
toe? Waarom zijn we hier? kunnen alleen bevredigend beantwoord worden door de
profeten en de goddelijke openbaringen.
4. Het kennen van de schepper. De mensen zijn niet allemaal even intelligent. Dit betekent
dat niet iedereen zelfstandig het bestaan en de overige eigenschappen van de schepper kan
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achterhalen. De mensen zijn dus behoeftig aan profeten en goddelijke openbaringen
waarmee ze kunnen leren wie de schepper is. Als je de schepper niet kent, dan ontbeer je
de ultieme gelukzaligheid:

إِ ٰﳍِي َماذَا َو َج َد َمن فَـ َق َد َك َو َماذَا فَـ َق َد َمن َو َج َد َك
Betekenis: “O mijn god, wat heeft men gevonden als hij jou heeft verloren en wat heeft
men verloren als hij jou heeft gevonden.”
5. De bevrijding van de mens, want de rechtssystemen en ordes die door de mensen zijn
opgezet, verslaven of vergoddelijken anderen. Hiervoor zijn er talloze voorbeelden uit het
verleden en het heden.
De profeten zijn gezonden met wonderen. Deze wonderen konden niet beantwoord worden
door hun tijdgenoten. Dit succes is een teken voor de bevestiging van de profeten door Allah
ﷻ. Een valse ‘profeet’ kan geen wonderen verrichten. Bovendien is Allah  ﷻalmachtig en dus
in staat om zo een charlatan te bestraffen met een vernederende bestraffing. Charlatans zijn
verre van kennis en wijsheid. Ze kunnen moeilijkheden niet doorstaan en trekken zich terug
bij het eerste obstakel. Daarom kunnen ze ook nooit succesvol worden. Ze werken alleen voor
hun eigen belangen. Het zijn opportunisten die aanbeden of vereerd willen worden. Daarnaast
streven ze naar roem, rijkdom en macht. Ze zijn bot en hebben een slecht karakter. Dit soort
eigenschappen kan je niet terug zien bij de profeten. De profeten zijn grootmoedig en hebben
alle mooie karaktereigenschappen die een ideale mens kan hebben.
Er is geen andere mens op de aarde wiens biografie zo gedetailleerd tot ons is gekomen dan
de geliefde profeet Mohammed ﷺ. Iedereen, ongeacht moslim of niet, die zijn leven
bestudeert, komt tot de conclusie dat hij  ﷺeen geniale en unieke persoon was. Op jonge
leeftijd had hij  ﷺmoeilijke tijden moeten verduren, want algauw verloor hij  ﷺzijn dierbaren.
Toen hij  ﷺnog niet was geboren, overleed zijn vader. Toen hij  ﷺzes was, verloor hij  ﷺzijn
moeder. Toen hij  ﷺacht was, verloor hij zijn opa. Hij  ﷺgroeide op als wees. Hij  ﷺhad geen
zachtaardige moeder die hem kon leren wat liefde was. Hij  ﷺhad geen vader die hem kon
leren wat dapperheid was. Desalniettemin had hij  ﷺalle nobele karaktereigenschappen die

3

Madrasah Darul-Erkam

een perfecte mens kan hebben. Hij  ﷺgroeide op met de speciale opvoeding en opleiding van
Allah ﷻ. Op jonge leeftijd kreeg hij  ﷺde bijnaam ‘de betrouwbare’ (Arabisch: al-amīn).
Niemand was ooit getuigen geweest van zijn leugen. Sterker nog, toen hij  ﷺprofeet werd,
kreeg hij  ﷺnog steeds waardevolle spullen toevertrouwd van zijn stadsgenoten die hem
verloochenden. Hij  ﷺheeft in honger en armoede geleefd, maar dit deed nooit iets tekort aan
zijn vroomheid en eerlijkheid. Hij  ﷺriep niet tot zijn eigen aanbidding, maar tot de
aanbidding van Allah ﷻ. De mensen van zijn tijd waren getuige geweest van zijn
grootmoedigheid en barmhartigheid. Hij  ﷺheeft nooit waarde gehecht aan roem of eigendom.
Hij  ﷺde meest nederige en bescheiden persoon ooit. Toen hij  ﷺde islam ging verkondigen
namen Allah ﷻ, kreeg hij  ﷺte maken met een grote weerstand van zijn omgeving. Eerst wilde
men een compromis sluiten met hem. Ze zeiden tegen hem dat hij de mooiste vrouwen en alle
politieke macht zou krijgen als hij  ﷺzou stoppen met de verkondiging van de islam, maar de
geliefde profeet  ﷺweigerde. Hij  ﷺhad deze missie van Allah  ﷻgekregen. Hij  ﷺhad er zelf
verder geen werelds baat bij. Sterker nog, hij  ﷺspendeerde al zijn tijd en middelen om de
islam te verkondigen. Bovendien moest hij  ﷺzure tijden doorstaan, omdat hij  ﷺniet akkoord
ging met de voorstellen van de gevestigde orde. Hij  ﷺwerd gestenigd door mensen, maar dit
weerhield hem niet van zijn missie. Naast al deze feiten, bezat hij  ﷺook iets wat niemand
anders had. Dit was een bovenmenselijk boek dat de mensheid uitdaagt in diverse vormen:
taalkundig, intellectueel, geschiedkundig, geografisch, astronomisch, toekomstig, ethisch,
spiritueel, etc. Dit boek was het grootste wonder van de geliefde profeet Mohammed ﷺ, maar
hij  ﷺhad meerdere wonderen en bijzonderheden, zoals:
 De maan in tweeën splitsen voor de ogen van tientallen mensen.
 Waarachtige berichten geven over de toekomst, zoals de tekenen van het laatste uur.
 Zijn kennis van de geneeskunde en het genezen van permanente letsels van het
lichaam, zoals de ogen van een blinde persoon genezen.
 Vermeerderen van voedsel of water.
 Spreken met dieren en jinn.
 Hij  ﷺis voorspeld door de voorgaande profeten en is gedetailleerd beschreven in de
voorgaande geschriften.
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 Zijn diepe kennis en wijsvolle uitspraken, terwijl hij  ﷺeen analfabeet was en nooit
een studie had genoten van een geleerde of wetenschapper.
 De wolk boven hem die altijd met hem meekwam.
 De hemelreis die hij in de nacht had afgelegd.
 Het intact blijven van zijn leer en instructies.
Dit zijn slechts een aantal voorbeelden. Hij  ﷺhad talloze wonderen en bijzonderheden. Elke
profeet heeft wonderen. Daarnaast hebben profeten nog meer eigenschappen. Hieronder volgt
een aantal belangrijke eigenschappen van profeten:
1. De profeten zijn onfeilbaar. Ze zijn beschermd tegen zonden. De profeten begaan geen

zonden, ook al is het een ongewenste handeling. Het bewijs hiervan is dat Allah ﷻ
iedereen opdraagt om deze profeten te volgen in hun uitspraken en handelingen.
Als een profeet verboden handeling zou verrichten, zouden de mensen hem hierin
moeten/mogen volgen, omdat dit hen is opgedragen. Tegelijkertijd zou men het niet
moeten doen, omdat de desbetreffende handeling verboden is. Dit is een duidelijke
tegenstrijdigheid, want het is niet mogelijk dat Allah  ﷻiets beveelt om te doen en
tegelijkertijd dezelfde handeling verbiedt om te doen. Tevens zou dit betekenen dat Allah
 ﷻhet slechte beveelt als het mogelijk zou zijn dat profeten slechte handelingen kunnen
doen, want Allah  ﷻbeveelt ons om de profeten te volgen. Het is echter uitgesloten dat
Allah  ﷻons het kwade opdraagt. Zo staat er in de Koran:
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إِ ﱠن ا َّٰ َﻻ َْ ُمُر ِ لْ َف ْح َش ِاء

Betekenis: “Waarlijk, Allah beveelt niet het kwade.”
Bepaalde gebeurtenissen met betrekking tot een aantal profeten in de Koran kunnen
verkeerd opgevat worden door mensen met gebrekkige kennis of slechte bedoelingen.
Daarom dient men meer diepgang te zoeken over de stof voordat hij conclusies hierover
trekt.
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2. De profeten zijn betrouwbaar en eerlijk. Allah  ﷻopenbaart het volgende:

ُص َد َق ا ُّٰ َو َر ُسولُه
َ َو
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Betekenis: “Allah en Zijn boodschapper hebben de waarheid gesproken.”
Allah  ﷻstaat garant voor de betrouwbaarheid van de profeten door hen te bevestigen met
wonderen. Bovendien zijn de profeten vertegenwoordigers van Allah  ﷻen aangezien ze
door Allah  ﷻzijn uitverkoren, dienen ze ook integer te zijn, opdat ze de
geloofwaardigheid van hun boodschap niet schenden. Dit zou betekenen dat de boodschap
van Allah  ﷻgebrekkig is en dit gaat niet op voor Allah ﷻ.
3. De profeten zijn intelligent en hebben een sterk overtuigingsvermogen.
4. De profeten zijn verplicht om de mensen uit te nodigen tot Allah ﷻ.
5. De profeten zijn tenslotte ook mensen. Dit, omdat ze als een model dienen voor de
mensheid. Anders zou het nabootsen van profeten onmogelijk worden. Zij eten, drinken,
slapen en trouwen ook. Ze kunnen ook ziek en moe worden. Ze hebben emoties en zijn
ook sterfelijk. Deze menselijke gewoontes schenden de hoge status van de profeten niet,
maar van de profeten verschijnen geen dingen waar mensen normaliter afkerig tegen zijn,
zoals een huidziekte.
6. De profeten zijn mannelijk. De achterliggende wijsheid hiervan is dat de profeten
middenin de gemeenschap moeten opereren en grote groepen mensen moeten aanspreken
en uitnodigen. Dit is erg lastig voor de vrouwen. Bovendien zijn vrouwen gevoeliger en
zwakker vergeleken met de mannen. De verantwoordelijkheid die profeetschap met zich
meebrengt, is enorm groot en zwaar. Als men hierbij denkt aan wat de profeten hebben
meegemaakt aan moord en marteling, zal men begrijpen hoe barmhartig en rechtvaardig
Allah  ﷻis door de vrouwen deze verantwoordelijkheid niet op te leggen.
7. De profeten hebben geen slechte karaktereigenschappen, zoals ruwheid, botheid,

schreeuwen, chagrijnig zijn, de mensen vernederen of minachten. De profeten zijn
grootmoedig, barmhartig, vriendelijk en liefdadig.
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