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Het Paradijs:
exclusief voor één volk?
Velen menen dat het Paradijs slechts is
bestemd voor hun eigen religieuze
groepering of sekte. Vele christenen
beschouwen de joden, de moslims en
anderen als toekomstige bewoners van
de hel, vele moslims gaan ervan uit dat
alle andersdenkenden in de hel zullen
belanden, en vele aanhangers van
groeperingen binnen de Islam menen
dat zelfs moslims van andere
moslimgroeperingen in de hel zullen
terechtkomen. De Koran haalt enkele
voorbeelden aan om ons te waarschuwen voor zulke denkbeelden:
“En de joden zeggen, De christenen
volgen niets (goeds), en de christenen
zeggen, De joden volgen niets (goeds),
terwijl zij (hetzelfde) Boek voordragen.
Zoals zij zeggen, zo zeggen ook
degenen die geen kennis hebben. Dus
op de dag van de Opstanding zal Allah
tussen hen oordelen over hetgeen
waarin zij verschillen.” (2:113)
De Koran gaat zelfs zover door volgers
van zulke denkbeelden met de dood uit
te dagen:
“Zeg: Als het verblijf in het Hiernamaals
bij Allah speciaal voor jullie is en de
mensen uitsluit, smeek dan de dood af,
als jullie de waarheid spreken.” (2:94,
zie ook 62:6)
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Het is dus duidelijk dat de Koran (zuivere, oorspronkelijke) openniet slechts aan rechtschapen baringen te handelen:
moslims, maar ook aan
“Laat de mensen van het
rechtschapen volgelingen van
Evangelie oordelen aan de hand
andere godsdiensten het recht
van wat Allah hierin heeft
toekent op het Paradijs. Dit blijkt
geopenbaard.” (5:47)
onder andere ook uit het
volgend vers:
“O mensen van het Boek, jullie
volgen het goede niet, tot jullie je
“Waarlijk, degenen die geloven
houden aan de Thora en het
en degenen die joden zijn, en
Evangelie en aan wat jullie is
de christenen en de sabiërs –
geopenbaard door jullie
al wie in Allah en in de jongste
Heer.” (5:68)
dag geloven en goed doen, zij
zullen hun beloning bij hun Wel wordt de Koran in vers 5:48
Heer hebben en er is geen ‘moehaimin’, of een beschermer
vrees voor hen, noch zullen zij over alle voorgaande opentreuren.” (2:62)
baringen genoemd, wat kan
betekenen dat alles wat van
Verder is het de moslims
permanente waarde was in de
opgedragen om in alle Profeten
voorgaande geschriften, bewaard
van Allah te geloven:
is gebleven in de Koran.
“Wij geloven in Allah en in wat
Verder spoort de Koran de
aan ons geopenbaard is, en in
moslims aan niet alleen hun
wat geopenbaard werd aan
eigen gebedshuizen te bescherAbraham en Ismaël en Izaak
men, maar ook gebedshuizen
en Jakob en de stammen, en
van andere godsdiensten:
(in) dat wat werd gegeven aan
Mozes en Jezus, en in dat wat "…En was er niet Allah's
door hun Heer werd gegeven terugdrijven van sommige
aan de profeten, wij maken mensen door andere geweest,
geen enkel onderscheid tussen zouden er zeker kloosters en
wie ook van hen en aan Hem kerken en synagogen
en
onderwerpen wij ons.” (2:136)
moskeeën, waarin aan Allah's
naam vaak gedacht wordt,
Ook stelt de Koran dat alle
afgebroken zijn…" (22:40)
volkeren daden van aanbidding
hebben gehad van Allah:
Zelfs in het meest intieme deel
van het leven van de moslim blijkt
“Voor iedere natie stelden Wij
de tolerante houding van de
godvruchtige handelingen
islam, namelijk als het gaat om
vast.” (22:34)
het huwelijk en voedsel.
De Koran gaat zelfs zover door Hieronder twee voorbeelden uit
de andersdenkenden toe te de Koran:
staan volgens hun eigen
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1. Voor een moslim is, ondanks de strenge
spijswetten van de islam, het voedsel van
allen aan wie het Boek is gegeven
toegestaan (uiteraard met uitzondering van
verboden zaken, zoals varkensvlees):
“…het voedsel van degenen aan wie het
Boek is gegeven, is u geoorloofd en uw
voedsel is hun geoorloofd…” (5:5)
2. Moslimmannen mogen trouwen met
vrouwen die eerdere openbaringen volgen:
“…en de kuisen uit het midden der
gelovige vrouwen en de kuisen uit het
midden van degenen aan wie het Boek
vóór u is gegeven (zijn u geoorloofd)..." (5:5)
De
Koran
spreekt
voornamelijk van joden
en christenen als zijnde
‘volgelingen van het
Boek’, maar hiertoe
kunnen alle andere
volkeren
worden
gerekend
die
een
geopenbaard geschrift
hadden. De Koran stelt
immers dat ieder volk
een boodschapper heeft gehad (35:24):
“Er is geen volk, of er is een waarschuwer
in hun midden verschenen.”
Maulana Muhammad ‘Ali legt dit vers in zijn
boek ‘De Religie van de Islam’, hoofdstuk
‘Het huwelijk’, als volgt uit:
“Aangezien de Koran zegt, dat aan alle
volkeren van de wereld openbaring werd
geschonken (35:24) … volgt daaruit
duidelijk, dat … het een moslim
geoorloofd was een vrouw te huwen, die
tot enig ander volk van de wereld
behoorde, dat een geopenbaarde
godsdienst beleed. De christenen, de
joden, de parsi’s, de boeddhisten en de
hindoes vallen alle onder deze categorie.”
Wat nu, als wij worden uitgenodigd door
andersgelovigen om een gebedsdienst bij
te wonen? Moeten we uit vrees voor Allah’s
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straf zulke diensten vermijden?
Of moeten we ons superieur
voelen en de uitnodiging
afslaan?
Het is bekend uit de tijd van de
Profeet (vzmh) dat hij eens een
christelijke delegatie uit
Nadjraan ontving. Ze kregen
zijn toestemming om in de
moskee te verblijven en daarin
ook hun gebeden op te
zeggen; zelfs beelden en
kruizen zouden door de
moslims niet worden ontwijd.[1]
Ook
is
het
volgende voorval
bekend uit de tijd
van hazrat Umar,
in het jaar 638, bij
de verovering van
Jeruzalem door de
moslims.
Aan
Umar werd een
plaatsje
aangeboden in de kerk
om
daar
zijn
gebeden te verrichten, maar hij weigerde,
omdat hij vreesde dat anders
de moslims na hem de kerk tot
een moskee zouden willen
maken. Hij wilde de kerk dus
behouden als gebedsplaats
voor de christenen.
Verder is bekend uit de vroege
historie van de Islam, dat er in
Damascus (Syrië) een kerk is
geweest die op vrijdag door de
moslims werd gebruikt voor
hun gebeden, en op zondag
door de christenen. Vreedzaam
naast elkaar.[2]
De Koran stelt in 5:48 dat Allah
alle mensen tot één volk kon
hebben gemaakt, maar dat Hij
ons juist wil beproeven met wat
Hij ons heeft gegeven. Het doel
van deze beproeving blijkt uit
Koran 49:13:

“O mensheid, waarlijk
hebben Wij jullie geschapen
uit een man en een vrouw,
en jullie gemaakt tot
stammen en families, opdat
jullie elkaar zullen kennen.”
De opdracht van Allah is dus
niet dat wij alleen maar met
onze eigen mensen optrekken
en de rest van de wereldbevolking links laten liggen.
De beproeving is juist dat wij
proberen elkaar te leren
kennen en van elkaar te leren.
Het is dus zeker niet verkeerd
om als toeschouwer of
toehoorder een gebedsdienst
van een andere religie bij te
wonen. Ook wij kunnen ervan
leren, en door zo’n dienst bij
te wonen kunnen we wellicht
onze andersgelovige vrienden
en kennissen ondersteunen in
de beleving van hun religie.
Tot slot noemt de Koran de
moslims in 3:110 “de beste
natie die voor de mensen is
gevormd”:
“Jullie zijn de beste natie die
voor de mensen is gevormd;
jullie bevelen het goede en
verbieden het kwade en jullie
geloven in Allah.”
Dit vers geeft geen enkele
aanleiding aan de moslims om
zich superieur te voelen
boven anderen. Het is
duidelijk dat zij die tot de
beste natie behoren diegenen
zijn, die bevelen tot het
goede, het kwade verbieden,
en in Allah geloven. Dit is de
belangrijkste taak die aan alle
gelovigen is opgedragen.
Voetnoten
[1] Bron: ‘Een interpratie van de
Islam’, door R.L. Mellema
[2] Bron: de documentaire ‘Islam,
Empire of Faith’

Op onze website:
De bijdrage van Ied ul-Fitr tot natievorming
www.ivisep.org/tijdschriften/nb200505.htm#natie
Ied ul-Fitr: het feest van verzoening
www.ivisep.org/tijdschriften/nb_okt2001.htm#verzoening
De Islam en het Divalifeest
www.ivisep.org/tijdschriften/nb_2002_03.htm#diwali
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De nieuwe maan:
zien of berekenen?
Het is weer zover dat moslims wereldwijd de
Ied ul-Fitr afwachten. Velen hebben op
grond van berekeningen hun Ied dag reeds
bepaald; anderen wachten het zien van de
maansikkel af om hun dag te bepalen. En
ieder jaar is de steeds terugkerende vraag
bij velen: kunnen wij in deze moderne tijd
volstaan met berekeningen, of moeten we –
zoals in de tijd van de Profeet (vzmh) –
uitsluitend vertrouwen op het daadwerkelijk
zien van de maan? Het is niet eenvoudig
om op deze vraag een antwoord te geven,
aangezien de volgers van alle methoden
hun visie bepalen op de Koran, de Hadies
en diverse interpretaties van deze twee
bronnen. Het doel van dit artikel is om de
lezer inzicht te verschaffen in de materie.
Er zijn verschillende methoden voor het
vaststellen van het begin van de
Islamitische maand, zoals:
1.
2.
3.
4.
5.

uitgaan van het zien van de maansikkel
met het blote oog;
uitgaan van de berekening wanneer de
maansikkel zichtbaar zal zijn;
uitgaan van de tijden van zons- en
maansondergang;
uitgaan van de geboorte van de maan;
uitgaan van de eerste dag in Arabië.

Ad 1. Uitgaan van de daadwerkelijke
zichtbaarheid
In een deel van de moslimwereld is de
werkelijke zichtbaarheid nog steeds het
enige toegestane criterium. Dit wordt
gebaseerd op de letterlijke interpretatie van
de volgende overleveringen van de Profeet:
A. “Wij zijn een ongeletterde gemeenschap,
niet geschoold in schrijven of rekenkunde.
Dus begin te vasten als u de nieuwe
maansikkel ziet, en stop met vasten als u
het weer ziet.” (Bukhari, 31:13)
B. Ibn Umar (r.a.) zei: Ik hoorde Allah’s
Boodschapper (vzmh) zeggen: “Als u de
hilaal (nieuwe maan van de Ramadan) ziet,
begin te vasten, en als u de hilaal (van de
Shawwaal) ziet, stop met vasten; en als de
lucht bewolkt is (en u de hilaal niet kan
zien), beschouw de maand dan als 30
dagen.” (Bukhari, 31:11)
Ad 2. Uitgaan van de berekening van de
zichtbaarheid
Voorstanders van berekeningen hebben de
volgende opmerkingen ten aanzien van de
onder Ad 1 aangehaalde hadies:
Hadies A. Deze hadies beschrijft de
toestand van de moslimgemeenschap ten
tijde van de Profeet (vzmh). Het zegt niet
dat de moslims altijd in ongeletterde staat
zullen verkeren, tot het eind der tijden.
Integendeel moedigt de Islam het zoeken
naar kennis ten sterkste aan op ieder
gebied.[1] Als dus de moslimgemeenschap

niet langer ongeletterd is, dient men de
opgedane kennis te gebruiken om zich
van dienst te kunnen zijn.[2] Ook
bijvoorbeeld in de geneeskunde gebruikt
men nu de meest geavanceerde
technologiën om de moslimbevolking
gezond te houden ofwel gezond te
maken; men gebruikt niet meer de
verouderde methoden van weleer.

zekerheid kan worden verkregen
omtrent de waarneembaarheid ervan.
Zij baseren deze visie ook op het
Koranvers 2:185: “Wie van jullie
getuigt (shahida) van de maand, zal
hierin vasten.” Het woord ‘shahida’
betekent ‘getuigen van’ of ‘aanwezig
zijn in’, maar ook ‘bewijs of
overtuigende
kennis
over
iets
hebben’. Zo getuigen moslims met
Twee andere argumenten. Volgens de overtuiging van de eenheid van Allah
Hadies moeten de gebedstijden worden (shahida), zonder dat ze Hem met
uitgerekend aan de hand van de lengte hun eigen ogen hebben gezien.[4]
van de schaduw, nochtans worden
tegenwoordig jaren van tevoren de Verder hanteren de voorstanders van
gebedstijden, middels berekening van de de berekening, ter staving van hun
zonnestanden, tot op de minuut visie, onder andere de volgende
nauwkeurig
vastgesteld.
Niemand Koranverzen, waaruit blijkt dat de zon
beschouwt dit meer als zijnde tegen de en de maan een nauwkeurig
sunnah van de Profeet (vzmh). Ook de vastgestelde loop volgen, die van
tijden van sehri en
tevoren kan worden
iftaar (begin en eind
berekend:
van het vasten)
6:96: “Hij heeft de
worden ruim van
nacht gemaakt om te
tevoren
vastrusten, en de zon en de
gesteld,
ondanks
maan voor berekede Koran in 2:187
ningen.”
zegt: “Eet en drink
tot het wit van de
10:5: “Hij is het Die de
dag zich bij de
zon
een
stralende
dageraad
onderhelderheid maakte, en
scheidt van het
de maan een licht, en
zwart van de nacht,
haar fasen voorschreef
volbreng dan het
zodat jullie de samenvasten tot de nacht
stelling van de jaren
valt.” Niemand gaat
kennen, en de berekenog naar buiten om
ning (daarvan).”
te kijken of het al licht of donker wordt;
iedereen gaat uit van de berekende 55:5: “De zon en de maan volgen
tijden van dageraad en zonsondergang. een berekening.”
En toch beschouwen sommigen het als 39:5: “Hij heeft de zon en de maan
onacceptabel om de zichtbaarheid van dienstbaar gemaakt; elk beweegt
de nieuwe maan uit te rekenen.[3]
zich voort tot een vastgestelde
Hadies B. In deze en andere hadies is
het Arabisch woord dat voor ‘zien’ wordt
gebruikt, ‘ru’yat’ (of een afleiding ervan).
Volgens imaam Raghib zijn er vier
vormen van ru’yat: zien met de zintuigen,
zien met de verbeelding, zien door
overdenking en zien door de geest. Hij
haalt diverse Koranverzen aan om deze
mening te staven, waaronder de
volgende (merk op dat ‘ru’yat’ hier niet
kan betekenen ‘zien met het oog’):
12:4: “Toen Jozef tot zijn vader zei: ik
zag elf sterren en de zon en de maan - ik
zag hen voor mij neerbuigen. Hij (zijn
vader) zei: O mijn zoon, vertel je droom
niet aan jouw broers...”

termijn.”
31:29: “Zie jij niet dat Allah ... de zon
en de maan dienstbaar heeft
gemaakt (aan jullie) - elk volgt zijn
baan tot een vastgesteld tijdstip?”
Zie o.a. ook 36:38-40, 21:33, 2:189.
De vraag rijst nu wat er moet worden
berekend: de zichtbaarheid van de
maan, de geboorte, of enig ander
criterium. In Ad 2 gingen we uit van
de berekening van de zichtbaarheid
van de maan (hilaal), maar er zijn
ook andere berekeningen waarop de
Islamitische
kalender
wordt
gebaseerd. Dit wordt behandeld in
Ad 3 en 4 hieronder.

69:7: “Die Hij zeven nachten en acht
dagen aaneensluitend over hen deed Ad 3. Uitgaan van de tijden van
heersen, zodat jij de mensen daarin zons- en maansondergang
neergeworpen gezien zou hebben ...”
In Saudi-Arabië en de aangrenzende
89:6: “Heb jij niet gezien hoe de Heer Golfstaten hanteert men de Umm alQura kalender waarin het begin van
afhandelde met de ‘Ad...”
elke maand aanvangt op de avond
‘Ru’yat’ betekent dus volgens de waarop de maan (gezien vanuit
aanhangers van deze visie dat de maan Mekka) voor het eerst na de zon
niet daadwerkelijk gezien hoeft te ondergaat. De maan zal op deze
worden, maar dat er op andere manieren avond meestal nog niet te zien zijn,
waardoor de Ramadan in deze
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landen vaak een dag eerder begint en
eindigt dan in vele andere landen. Ook
in Egypte hanteert men een dergelijke
kalender. Wel moet worden vermeld
dat de Umm al-Qura kalender voor
vele jaren vooruit is vastgesteld voor
civiele - niet voor religieuze doeleinden, zoals het vastleggen van
officiële data van de overheid en
scholen, afspraken, enz. Er worden
dus nog steeds ploegen erop
uitgestuurd om de daadwerkelijke
waarneming van de maan te bepalen,
en wetenschappelijke feiten worden
gebruikt om deze waarnemingen te
controleren.
Dus
als
iemand
bijvoorbeeld meent de maan te hebben
gezien, maar volgens berekeningen
kon dat niet, wordt zo’n waarneming
niet geaccepteerd (zoals in 2000). Het
kan dus gebeuren dat de civiele
Ramadan (volgens de Umm al-Qura
kalender) en de religieuze Ramadan
op verschillende data beginnen. De
trend is echter dat de Umm al-Qura
kalender steeds vaker ook voor
religieuze doeleinden wordt gebruikt.
Ad 4. Uitgaan van de geboorte
In augustus 2006 maakte de Fiqh
Council of North America bekend dat
zij volgens berekeningen het begin van
de nieuwe Islamitische maand zullen
vaststellen. Het criterium is dat,
wanneer de maan wordt geboren vóór
12 uur ’s middags (GMT), de maand
van start gaat bij de eerstvolgende
zonsondergang, aangezien de maan
dan 12 tot 18 uren oud is en dus
theoretisch zichtbaar. De Islamic
Society of North America (ISNA) heeft
deze visie overgenomen. Ook de
bekende
Islamgeleerde
Yusuf
Qaradawi is van mening dat in deze
moderne tijd het geboortecriterium kan
worden gehanteerd.[5] In Suriname
hanteert de Surinaamse Islamitische
Vereniging het geboortecriterium, en in
Nederland onder andere de Federatie
van Ahmadiyya Organisaties in
Nederland (FAAIIN). Deze laatste
hanteert als criterium dat de nieuwe
maand bij zonsondergang begint, als
de maan vóór zonsondergang wordt
geboren. Het feit of de maan wel of
niet na de zon ondergaat, wordt niet in
beschouwing genomen.
Ad 5. Arabië als standaard?
Bij sommigen heerst de mening dat
Saudi Arabië als standaard moet
worden genomen bij het vaststellen
van de Islamitische maanden op
andere plaatsen. Tegenstanders van
deze mening halen aan dat de Koran
vermeldt dat de ‘hilaal’ moet worden
gevolgd (2:189 e.a.); niet de lokatie
van een ander land. Zij hanteren ook
als argument dat bij het vasten en het
bidden de lokale tijden worden
gevolgd, niet de tijden van Arabië.

Een ander punt is dat Saudi Arabië niet
consequent is in hun procedure bij het
vaststellen van de Islamitische maanden.
Zoals reeds gesteld, begint volgens de
Umm al-Qura kalender de nieuwe maand
bij zonsondergang als de maan wordt
geboren
vóór
zonsondergang
en
ondergaat na de zon. Nochtans gebeurde
het bij Ied ul-Fitr in 2000 (1420 n.H.) dat
de maan niet was waargenomen, en dat
de maan zelfs vóór de zon onderging op
de 29e Ramadan. Toch riep de Saudische
overheid de volgende dag (7 januari 2000)
uit tot Ied ul-Fitr. Sheikh Qaradawi heeft
toen een fatwa uitgevaardigd dat
degenen, die op die dag de Ied hadden
gevierd, de gemiste vastendag moesten
inhalen.
In vele andere gevallen is bekend dat
geen van de officiële ‘moon sighting
committees’ in Saudi-Arabië de maan had
waargenomen op de 29e Ramadan,
nochtans riep de overheid de volgende
dag uit tot Ied ul-Fitr, op basis van nietofficiële getuigenissen van derden. Na
enige jaren bleek dat het steeds dezelfde
personen van de plaatsen Tabuk, Hareeq
en Huta waren die de zaak frustreerden,
nochtans bleef de overheid de valse
getuigenissen accepteren. Acceptatie van
valse getuigenissen had dus de voorkeur
boven de nauwkeurige wetenschappelijke
berekening van de maanstanden!
Een andere kwestie is de misrekening van
de kalender in 1988; toen had Arabië een
Ramadan van 28 dagen. En de maand
daarop (Shawaal) had 31 dagen; in beide
gevallen een onmogelijkheid volgens de
Islamitische kalender![6]
Weer een ander geval speelt zich dit jaar
af. Volgens de Umm al-Qura kalender zou
Ied ul-Fitr op 13 oktober 2007 moeten zijn
(de maan gaat in Mekka op 11
oktober één minuut eerder onder
dan de zon, waardoor theoretisch
12 oktober geen Ied kan zijn).
Ook diverse astronomen stellen
dat volgens berekeningen Ied in
Mekka op 13 oktober zou moeten
plaatsvinden. Nochtans heeft
volgens sommige bronnen[7] de
Saudische overheid reeds vele
dagen vóór het eind van deze
Ramadan bekend gemaakt dat Ied zal
plaatsvinden op 12 oktober, ondanks het
feit dat op 11 oktober de maan ondergaat
vóór de zon! Indien dit doorgaat, zal
Arabië dit jaar dus het geboortecriterium
hanteren.
Gezien deze ontwikkelingen is het dus
niet raadzaam om blindelings de data van
Saudi Arabië te volgen, en is het niet per
definitie correct om te stellen “dat onze Ied
datum juist is, omdat het samenvalt met
de datum van de Arabieren.”
Datum Lailat al-Qadr
Een zorgpunt voor vele gelovigen is, dat
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bij het verkeerd starten van de
Ramadan men ook de Lailat al-Qadr op
een verkeerde datum zal herdenken. Dit
hoeft echter geen punt van zorg te zijn.
Immers is het uit de tijd van de Profeet
(vzmh) bekend dat verschillende
lokaties in Arabië op verschillende
dagen met hun Ramadan van start
gingen. De belangrijkste overlevering in
dit verband is dat van een zekere
Kurayb, die naar Syrië reisde en merkte
dat de Ramadan daar op een vrijdag
was gestart. Toen hij terugkeerde naar
Medina, informeerde hij Ibn ‘Abbas dat
hij de hilaal had gezien op de vrijdag
maar dat de mensen in Syrië, inclusief
gouverneur Mu’awiya, op vrijdag al
hadden gevast. Ibn ‘Abbas antwoordde
dat ze in Medina de hilaal hadden
gezien op zaterdag, en dat ze niet
zouden stoppen met vasten totdat ze
het weer zagen, of anders 30 dagen
hadden volbracht. Kurayb vroeg aan Ibn
‘Abbas of het zien van de maan door
Mu’awiyah niet voldoende voor hem
was, en Ibn ‘Abbas antwoordde: “Nee,
dat is zoals de Boodschapper van Allah
ons bevolen heeft.”[8]
Zolang men dus op basis van een reine
intentie en betrouwbare bronnen het
begin van de Ramadan en de Ied ul-Fitr
datum vaststelt, is er niets aan de hand.
Men mag volgens die berekening dus
ook de Lailat al-Qadr vaststellen.
Uiteraard verdienen ‘zekere’ methoden
de voorkeur boven ‘onzekere’.
Data voor Suriname
Op basis van de berekende zichtbaarheid en het geboortecriterium zullen de
Ramadan en Ied ul-Fitr data voor
Suriname er in de komende periode als
volgt uitzien (onder voorbehoud):

Voetnoten
[1] Zo zei de Profeet: “Zoek kennis, al is het in
China.” En de Koran zegt in 3:7: “Niemand kent
de interpretatie (van de Koran) behalve Allah, en
degenen met een diepgewortelde kennis. … En
niemand neemt het in acht, behalve mensen met
verstand.”
[2] Bron: www.ummah.net
[3] Bron: www.albalagh.net
[4] Bron: ‘The Crescent’, door maulana M.K.
Hydal en Iqbal Hydal B.Sc.
[5] Zoals vermeld in zijn boek ‘Kaifa Nata’amal
ma’a al-Sunnah al-Nabawiyyah’.
[6] www.muslimedia.com
[7] Onder andere de site www.islamonline.net
[8] Overgeleverd door Muslim, Abu Dawud,
Tirmidhi and Nasa'i.

