Dag 30 – Juiste kennis kan de mens behoeden voor verkeerd handelen en
verheft hem
•

Het is niet via geloof op zich, maar mede door kennis, dat een persoon behoed wordt het
verkeerde pad op te gaan en dat hem daarbij moreel verheft. In de verzameling van
hadiesverslagen van Bukhari, die beschouwd wordt als de meest authentieke hadiesverzameling,
heeft hij de overleveringen van de heilige profeet Mohammed naar onderwerp (boeken genoemd)
gerangschikt. Zijn boek nummer 1 is een beknopte verhandeling over hoe de openbaring bij de
Heilige Profeet begon. Boek nummer 2 is het Boek van Geloof, en boek nummer 3 is het Boek
van Kennis. Hoe zeer scherpzinnig was hij om aan te geven dat de basis van de Islam de
openbaring is die kwam tot de Heilige Profeet. En het volgende belangrijkste onderwerp is geloof,
of welke geloofsovertuigingen een moslim moet voorstaan. Het volgende belangrijke onderwerp is
kennis. De Koran zelf zegt:
“Allah zal degenen van jullie die geloven
en degenen aan wie kennis is geschonken,
verheffen tot hoge rangen.” – 58:11
Kennis gaat dus samen met geloof. Geloof moet worden gesteund door kennis, en in de Islam
bestaat er geen enkele gedachte om iets blind te geloven zonder begrip en zonder het te toetsen
aan rede en logica.

•

Sommigen denken dat het noemen van “kennis” betekent de kennis van de leringen van de Islam.
Maar het is duidelijk dat de Koran bredere kennis bedoelt:
“En degenen aan wie kennis is geschonken zien
dat wat er door uw Heer aan u is geopenbaard
de Waarheid is, en het leidt naar het pad van de
Machtige, de Geprezene.” – 34:6
Dit toont aan dat de mensen die al kennis bezaten, toen zij keken naar de openbaring die tot de
Heilige Profeet kwam, dat zij door middel van de kennis die zij bezaten zagen, dat deze
openbaring de waarheid was.
De Koran beschrijft zichzelf ook met deze woorden: “het zijn duidelijke boodschappen in de harten
van hen aan wie kennis is geschonken,” (29:49). Dit betekent dat de waarheden die in de Koran
geopenbaard zijn een beroep doen op het verstand van mensen, met kennis begaafd en goed
onderwezen, om na te gaan of die waarheden consistent zijn met hun kennis. Het betekent ook
dat sommige waarheden en beginselen die de Koran onderwijst, onafhankelijk voorkomen in het
denken van met kennis onderlegde mensen die nog nooit de Koran gelezen hebben.

•

Men kan degenen die kennis hebben niet vergelijken met degenen die dat niet hebben:
“Zeg: Zijn degenen die weten en degenen
die niet weten gelijk? Slechts mensen met
verstand houden (het) in gedachten.” – 39:9
Men kan de eerste zin ook vertalen als: “Kunnen degenen die weten gelijk zijn aan degenen die
niet weten?” In de volgende zin duidt de term “mensen met verstand" (ūl-ul albāb) in feite op
mensen die een diep en krachtig intellect bezitten. Hoe meer kennis en intellect een persoon
bezit, hoe beter hij of zij in staat is de leringen van de Islam in gedachten te houden.

•

Kennis kan de mens van vernietiging redden. Degenen in de hel zullen zeggen:
“En zij zeggen: hadden wij maar geluisterd of
nagedacht, dan hadden wij niet tussen de
bewoners van het brandende Vuur gezeten.” – 67:10
Het woord ‘nagedacht’ komt van het woord ‘aql en betekent daarom, ‘hadden wij maar ons
verstand of rede gebruikt’. Hier staat niet alleen “hadden we maar geluisterd.” Als het van de
mens alleen maar vereist was om te luisteren en te gehoorzamen, dat zou hier alleen dat zijn
gezegd. Door er aan toe te voegen om erover na te denken, is het duidelijk dat luisteren nadenken
betekent.

•

Over de misleiding van de mens door de duivel zegt de Koran:
“En zeker heeft hij (de duivel) talrijke
mensen uit jullie midden doen afdwalen.
Konden jullie (dit) dan niet begrijpen?” – 36:62
In de zin “konden jullie (dit) dan niet begrijpen,” wordt ook het woord ‘aql gebruikt, dat door velen
vertaald wordt als “hebben jullie je rede niet gebruikt?” Gebruik van rede had kunnen voorkomen
dat zij door de duivel op een dwaalspoor waren gezet.

•

Maatschappelijke wantoestanden, barbaarse praktijken en het volgen van bijgeloof zijn het gevolg
van onwetendheid en gebrek aan kennis:
“Het zijn daadwerkelijk verliezers, die gedachteloos
en zonder kennis hun kinderen doden, die verbieden
wat Allah hen geschonken heeft, en die een leugen
smeden tegen Allah. Zij dwalen werkelijk af, en
ontvangen geen leiding.” – 6:140
Dit verwijst naar de praktijken in de Arabische samenleving in de tijd dat de Heilige Profeet
verscheen. Kindermoord en het verbieden van bepaalde soorten voedsel op basis van
ongegronde beweringen dat Allah deze had verboden.

•

De Koran veroordeelt het wanneer we, zonder de echtheid vast te stellen van de informatie die we
ontvangen, dit verspreiden en handelen naar deze onbevestigde informatie.
“Maar wanneer hen enig nieuws bereikt over
veiligheid of angst, dan verspreiden zij het
wijd en zijd. En als zij het hadden voorgelegd
aan de Boodschapper en aan de gezagsdragers
uit hun midden, dan hadden degenen onder
hen die kennis erover kunnen achterhalen,
het geweten.” – 4:82
Vandaag de dag gebeurt dit wanneer je elk onbevestigd bericht in een e-mail, waarvan de
oorsprong helemaal niet bekend is, noch bekend aan jou, noch aan de persoon die het naar je
stuurde, noch aan de persoon die het aan die persoon verzond etc., rond te mailen in jouw
vriendenkring.

Als we informatie als waar accepteren en ernaar handelen, zonder te weten of het echt waar is,
zullen we verantwoordelijk gehouden worden voor Allah.
“En volg niet datgeen waar u geen
Kennis van hebt. Het gehoor en het
zicht en het hart, waarlijk zal het van
al deze gevraagd worden.” – 17:36
Heb je het zelf gehoord en gezien? Wist je met je geestelijke vermogens of het waar was?
•

We eindigen met het zeer korte maar belangrijke gebed uit de Koran:
“Mijn Heer, doe mij in kennis toenemen.” – 20:114

Uit: Ramadan Daily Quran Study
Door: Dr. Zahid Aziz
Engelse uitgave: Lahore Ahmadiya Djamaat, UK
Vertaald door: Reza Ghafoerkhan
Nederlandse uitgave: IslamLab

