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De vereisten van laa ilaha illa Allaah 

 

Shaykhoel islaam ‘Abdoel ‘aziz ibn Baaz - moge Allaah hem genadig zijn - 

 

https://www.binbaz.org.sa/fatawa/154 

 

Vraag: 

 

Men merkt dat veel mensen die gerekend worden tot de islamitische gemeenschap onwetend zijn 
over de betekenis van laa ilaha illa Allaah, waardoor men is vervallen in uitspraken en daden die deze 

ongeldig maken en tegenstrijdig zijn aan [datgene waar laa ilaha illa Allaah op duidt] of [uitspraken 
en daden] die [de verwezenlijking van laa ilaha illa Allaah] verminderen. Daarom [de volgende 

vragen]: Wat betekent laa ilaha illa Allaah? En wat zijn de vereisten daarvan? En wat zijn de 
voorwaarden daarvan? 

 

Antwoord: 

 

Zonder twijfel dat deze zin [laa ilaha illa Allaah] het fundament van de religie is. Dit is de eerste zuil 
van de zuilen van de islaam, samen met de getuigenis dat Mohammed de Boodschapper van Allaah 

is, zoals in de authentieke overlevering dat de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei: 

 

البیت وحج رمضان، وصوم الزكاة، وإیتاء ة،الصال وإقام هللا، رسول محمدا وأن هللا إال إلھ ال أن شھادة: خمس على اإلسالم بني  

 

“De islaam is gebouwd op vijf [zuilen]: de getuigenis van laa ilaha illa Allaah en dat Mohammed de 
Boodschapper van Allaah is, het verrichten van het gebed, het uitgeven van de zakaat, het vasten van 

[de maand] ramadaan, en de pelgrimstocht naar het Huis (d.w.z. Mekka).” 
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Er is overeenstemming [van de imaams al-Boekhaari en Moeslim] over de authenciteit [van deze 
overlevering], die overgeleverd is door ibn ‘Oemar moge Allaah tevreden over hen zijn. 

En in beide sahiehs (d.w.z. sahieh Boekhaari en sahieh Moeslim) levert ibn ‘Abbaas – moge Allaah 
tevreden over hen zijn – dat de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص tegen Moe’aadh – moge Allaah tevreden over hem zijn – 

zei toen hij hem stuurde naar Jemen: 

 

 افترض هللا أن فأعلمھم لذلك أطاعوك فإن هللا، رسول وأني هللا إال إلھ ال أن یشھدوا أن إلى فادعھم تابالك أھل من قوما تأتي إنك
فقرائھم في فترد أغنیائھم من تؤخذ صدقة علیھم افترض هللا أن فأعلمھم لذلك أطاعوك فإن واللیلة، الیوم في صلوات خمس علیھم  

 

“Je zal een volk aantreffen die tot de mensen van het Boek behoren, nodig hen daarom uit om laa 
ilaha illa Allaah te getuigen en [om te getuigen] dat ik de Boodschapper van Allaah ben. Als zij jou 
hierin gehoorzamen, vertel ze dan dat Allaah vijf gebeden in één dag en één nacht voor hun heeft 

verplicht. Als zij jou hierin gehoorzamen, vertel ze dan dat Allaah [het geven van] een liefdadigheid 
voor hun heeft verplicht, deze wordt genomen van de rijken onder hen en wordt gegeven aan de 

armen onder hen.” 

 

Er is overeenstemming [van de imaams al-Boekhaari en Moeslim] over de authenciteit van deze 
overlevering. En de overleveringen omtrent dit onderwerp zijn talrijk. 

 

En de betekenis van het getuigen van laa ilaha illa Allaah is: niets of niemand heeft het recht om 
aanbeden te worden behalve Allaah. Deze [zin] ontkent dat iets of iemand naast Allaah – vrij is Hij 

van alle tekortkomingen –   het recht heeft om aanbeden te worden en het bevestigt het recht [om 
aanbeden te worden] voor Allaah alleen, zoals Allaah وجل عز zei in soerat al-hadj: 

 

َ  ذَِلكَ  َ  نَّ بِأ اْلبَاِطلُ  ُھوَ  دُونِھِ  ِمنْ  یَدُْعونَ  َما َوأَنَّ  اْلَحقُّ  ُھوَ  ا�َّ  

 

En dat is omdat Allaah de Waarheid is en omdat wat zij naast Hem aanroepen vals is. 

(22:62) 
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En Hij – vrij is Hij van alle tekortkomingen – zei in soerat al-moe’minoen: 

 

اْلَكافُِرونَ  یُْفِلحُ  ال إِنَّھُ  َربِّھِ  ِعْندَ  ِحَسابُھُ  فَِإنََّما بِھِ  لَھُ  بُْرَھانَ  ال آَخرَ  إِلًَھا ا�َِّ  َمعَ  یَدْعُ  َوَمنْ   

 

En wie een andere god aanroept naast Allaah, waarvoor hij geen bewijs heeft, voorwaar, zijn 
afrekening is bij zijn Heer. Voorwaar, de ongelovigen zullen niet welslagen. 

(23:117) 

 

En Hij - وجل عز - zei in soerat al-baqarah: 

 

ْحَمنُ  ُھوَ  إِال إِلَھَ  ال َواِحدٌ  إِلَھٌ  َوإِلَُھُكمْ  ِحیمُ  الرَّ الرَّ  

 

En jullie God is Eén God, niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Hij, de 
Meest Genadevolle, de Meest Barmhartige. 

(2:163) 

 

En Hij zei in soerat al-bayyinah: 

 

َ  ِلیَْعبُدُوا إِال أُِمُروا َوَما ینَ  لَھُ  ُمْخِلِصینَ  ا�َّ ُحنَفَاءَ  الدِّ  

 

Zij werden niets anders bevolen dan Allaah met zuivere toewijding te aanbidden, en om enkel Hem 
te aanbidden. 

(98:5) 

 

En er zijn veel verzen met deze betekenis. En deze geweldige zin (laa ilaha illa Allaah) is degene die 
deze uitspreekt niet van profijt en het verwijdert hem niet van de kaders van polytheisme, behalve 
als hij de betekenis ervan kent, hiernaar handelt en hierin gelooft. De huichelaars zeiden deze zin 

[ook], en zij zijn in de onderste laag van de hel, omdat zij er niet in geloofden en er niet naar 
handelden. Zo ook de joden, zij zeggen deze [zin] en zij behoren tot de meest ongelovige mensen, 

omdat zij er niet in geloven. Ook de aanbidders van de graven en [de aanbidders van] vrome mensen 
die tot de ongelovigen van deze gemeenschap horen, zij zeggen deze [zin] en zijn er middels hun 

uitspraken, daden en geloofsovertuigingen tegenstrijdig aan. Daarom is [laa ilaha illa Allaah] hen niet 
van profijt en zijn zij geen moslims door deze uit te spreken, omdat zij deze teniet hebben gedaan 

door hun uitspraken, daden en geloofsovertuigingen. 
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Sommigen onder de mensen van kennis hebben gezegd dat de voorwaarden [van laa ilaha illa Allaah] 
acht zijn, deze hebben zij verenigd in twee dichtregels: 

 

لھا والقبول وانقیاد محبة مع وصدقك وإخالص یقین علم  

أُلھا قد األشیاء من اإللھ سوى بما منك الكفران ثامنھا وزید  

 

Kennis, zekerheid, zuivere toewijding, en jouw oprechtheid, met liefde, totale onderwerping en het 
accepteren ervan 

 

En voeg daar de achtste aan toe: dat jij ongelovig bent aan alle zaken die aanbeden worden, behalve 
aan Degene die [met recht] aanbeden wordt 

 

Deze twee dichtregels omvatten al haar voorwaarden: 

 

De eerste: de kennis over de betekenis ervan, die onwetendheid als tegensgestelde heeft. En zoals 
eerder vermeld, de betekenis ervan is dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden 

behalve Allaah. Dus alle goden die de mensen naast Allaah – vrij is Hij van elke tekortkoming – 
aanbidden zijn allemaal vals. 

 

De tweede: de zekerheid, die twijfel als tegengestelde heeft. Degene die deze [zin] uitspreekt dient 
zeker te zijn dat Allaah – vrij is Hij van elke terkortkoming – de Enige is die met recht aanbeden 

wordt. 

 

De derde: de zuivere toewijding, doordat de dienaar alle aanbiddingen zuiver toewijdt aan zijn Heer – 
vrij is Hij van elke tekortkoming – en dat is Allaah وجل عز . Als hij iets [van deze aanbiddingen] richt 

aan een ander dan Allaah, zoals een profeet, een vroom persoon, een engel, een beeld, een djinn, of 
iets anders, dan heeft hij deelgenoten toegekend aan Allaah en heeft hij deze voorwaarde teniet 

gedaan; en dat is de voorwaarde van de zuivere toewijding. 

 

De vierde: oprechtheid, en de betekenis daarvan is dat hij [laa ilaha illa Allaah] zegt en dat hij daarin 
oprecht is. Zijn hart komt overeen met zijn tong en zijn tong met zijn hart. Als hij deze enkel met zijn 
tong uitspreekt en zijn hart gelooft niet in de betekenis ervan, dan is deze hem niet van profijt en is 

hij hiermee een ongelovige, zoals de rest van de huichelaars. 
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De vijfde: liefde, en de betekenis daarvan is dat hij van Allaah وجل عز houdt. Als hij deze [zin] zegt en 
hij houdt niet van Allaah dan is hij hiermee ongelovig en treedt hij niet binnen de islaam, zoals de 

huichelaars. En tot de bewijzen daarvoor is Zijn uitspraak, de Verhevene: 

 

َ  تُِحبُّونَ  ُكنتُمْ  إِن قُلْ  ُ  یُْحبِْبُكمُ  فَاتَّبِعُونِي ا�َّ ُ   ۗذُنُوبَكُمْ  لَكُمْ  َویَْغِفرْ  ا�َّ ِحیمٌ  َغفُورٌ  َوا�َّ رَّ  

 

Zeg [O Mohammed]: “Als jullie van Allaah houden, volg mij dan: Allaah zal van jullie houden en 
jullie zonden vergeven. En Allaah is Vergevensgezind, de Meest Barmhartige.” 

(3:31) 

 

En Zijn uitspraak, vrij is Hij van elke tekortkoming: 

 

ِ�َِّ  ُحب�ا أََشدُّ  آَمنُوا َوالَِّذینَ  ا�َِّ  َكُحبِّ  یُِحبُّونَُھمْ  أَْندَادًا ا�َِّ  دُونِ  ِمنْ  یَتَِّخذُ  َمنْ  النَّاِس  َوِمنَ   

 

En er zijn onder de mensen sommigen die naast Allaah deelgenoten toekennen, die zij liefhebben 
met de liefde als [die] voor Allaah, maar degenen die geloven zijn sterker in liefde voor Allaah. 

(2:165) 

 

En de verzen met deze betekenis zijn talrijk. 

 

De zesde: de totale onderwerping aan datgene waar [laa ilaha illa Allaah] op duidt qua betekenis. En 
de betekenis daarvan is dat hij Allaah alleen aanbidt en zich onderwerpt aan Zijn wetgeving en hierin 
gelooft en gelooft dat deze de waarheid is. Als hij [laa ilaha illa Allaah] uitspreekt en hij aanbidt Allaah 

niet alleen en hij onderwerpt zich niet aan Zijn wetgeving, maar hij is hoogmoedig om dit te doen, 
dan is hij geen moslim, zoals Iblies en zijn soortgenoten. 

 

De zevende: het accepteren van datgene waar [laa ilaha illa Allaah] op duidt. En de betekenis 
daarvan is dat hij datgene accepteert waar [laa ilaha illa Allaah] op duidt qua het zuiver aanbidden 
van Allaah alleen en het laten van het aanbidden van iets of iemand anders en dat hij zich hier aan 

houdt en hier tevreden over is. 

 

 

 

 



DeSunnah #002 

 6 

 

De achtste: het ongelovig zijn aan datgene wat aanbeden wordt naast Allaah. En de betekenis ervan 
is dat hij afstand doet van het aanbidden van iets of iemand anders naast Allaah en dat hij gelooft dat 

deze vals is. Zoals Allaah – vrij is Hij van elke tekortkoming – zei: 

 

ُ  لََھا اْنِفَصامَ  ال اْلُوثْقَى بِاْلعُْرَوةِ  اْستَْمَسكَ  فَقَدِ  بِا�َِّ  َویُْؤِمنْ  بِالطَّاغُوتِ  یَْكفُرْ  فََمنْ  َعِلیمٌ  َسِمیعٌ  َوا�َّ  

 

Hij die de taaghoet verwerpt en gelooft in Allaah: hij heeft zeker het stevigste houvast gegrepen 
dat niet breken kan. En Allaah is Alhorend, Alwetend. 

(2:256) 

 

En het is authentiek overgeleverd dat de Boodschapper van Allaah ملسو هيلع هللا ىلص zei: 

 

هللا على وحسابھ ودمھ مالھ حرم هللا دون من یعبد بما وكفر هللا إال إلھ ال قال من  

 

“Degene die laa ilaha illa Allaah zegt en hij is ongelovig aan datgene wat aanbeden wordt naast 
Allaah, zijn rijkdommen en bloed zijn verboden en zijn afrekening is voor Allaah.” 

 

En in een overlevering zegt hij ملسو هيلع هللا ىلص:  

 

ودمھ مالھ حرم هللا دون من یعبد بما وكفر هللا وحد من  

 

“Degene die Allaah één maakt en ongelovig is aan datgene wat wordt aanbeden naast Allaah, zijn 
rijkdommen en bloed zijn verboden.” 

 

Beide overleveringen zijn vermeld in de sahieh van imaam Moeslim. 

 

Het is dus verplicht voor alle moslims om deze zin te verwezenlijken door het in acht nemen van deze 
voorwaarden. En als men bij een moslim ziet dat hij zich bewust is van de betekenis ervan en dat hij 
hier rechtschapen op is, dan is hij een moslim wiens bloed en rijkdommen verboden zijn. Ook al kent 

hij deze voorwaarden niet in detail, want waar het om gaat is de kennis over de waarheid en het 
handelen ernaar, ook al kent de gelovige de details van de benodigde voorwaarden niet. 
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En de taaghoet is alles wat naast Allaah wordt aanbeden, zoals Allaah وجل عز zegt: 

 

لََھا اْنِفَصامَ  ال اْلُوثْقَى بِاْلعُْرَوةِ  اْستَْمَسكَ  فَقَدِ  بِا�َِّ  َویُْؤِمنْ  بِالطَّاغُوتِ  یَْكفُرْ  فََمنْ   

 

Hij die de taaghoet verwerpt en gelooft in Allaah: hij heeft zeker het stevigste houvast gegrepen 
dat niet breken kan. 

(2:256) 

 

En Hij – vrij is Hij van elke tekortkoming – zegt: 

 

ةٍ  ُكلِّ  فِي بَعَثْنَا َولَقَدْ  َ  اُْعبُدُوا أَنِ  َرُسوالً  أُمَّ الطَّاغُوتَ  َواْجتَنِبُوا ا�َّ  

 

Voorwaar, Wij hebben in elke gemeenschap een Boodschapper gestuurd (zeggend): “Aanbid Allaah 
(alleen) en vermijd (of blijf weg van) de taaghoet.” 

(16:36) 

 

En degenen die naast Allaah aanbeden worden terwijl zij er niet tevreden over zijn, zoals profeten, 
vrome mensen en engelen, zijn geen tawaaghiet (meervoud taaghoet). Echter, de taaghoet [in dit 

geval] is de duivel die heeft opgeroepen naar het aanbidden van hen en hij heeft dit voor de mensen 
mooi gemaakt. Wij vragen Allaah voor ons en voor de moslims het welzijn tegen al het slechte. 

 

Wat betreft het verschil tussen de daden die deze zin (laa ilaha illa Allaah) ongeldig maken en [de 
daden] die de verplichte compleetheid ervan ongeldig maken, [geldt] het volgende: elke daad, 

uitspraak of geloofsovertuiging die de persoon in de grote shirk doet terechtkomen maakt [laa ilaha 
illa Allaah] in zijn totaliteit ongeldig en is hier tegenstrijdig aan, zoals het aanroepen van doden, 

engelen, beelden, bomen, stenen, sterren, enzovoorts. [Ook valt hier onder] het slachten voor hen, 
hen geloftes doen, het knielen voor hen, enzovoorts. Al deze zaken maken de tawhied (d.w.z. laa 
ilaha illa Allaah) ongeldig en [deze zaken] zijn tegenstrijdig aan deze zin en maken deze ongeldig. 

 

Ook valt daaronder het toegestaan maken van datgene wat Allaah verboden heeft, als het gaat om 
de verboden zaken die noodzakelijkerwijs bekend zijn in de religie en waar consensus over is, zoals 
ontucht, het drinken van bedwelmde dranken, het slecht zijn tegen de ouders, rente, enzovoorts. 
Ook valt daaronder het ontkennen van de zaken die Allaah verplicht heeft gesteld, wat betreft de 
uitspraken en de daden die noodzakelijkerwijs bekend zijn in de religie en waar consensus over is, 
zoals de verplichting op de vijf gebeden, de zakaat, het vasten van [de maand] ramadaan, het goed 

zijn tegen de ouders, het uitspreken van de twee getuigenissen, enzovoorts. 
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Wat betreft de uitspraken, daden en geloofsovertuigingen die de tawhied en imaan zwakker maken 
en de verplichte compleetheid daarvan ongeldig maken, deze zijn veel, waaronder: de kleine shirk, 

zoals riyaa’ (d.w.z. het verrichten van goede daden om gezien te worden door de mensen), het 
zweren op iets of iemand anders dan Allaah, de uitspraak: “Wat Allaah wil en wat die persoon wil” of 

“Dit komt door Allaah en door die persoon,” enzovoorts. Ook maken alle zonden de tawhied en 
imaan zwakker en maken zij de verplichte compleetheid daarvan ongeldig. Daarom is het verplicht 
om alert te zijn op alle zaken die de tawhied en imaan ongeldig maken of hun beloning vermindert. 

 

En de imaan bij ahloesoennah wa-l jamaa’ah is een uitspraak en een daad, deze stijgt door 
gehoorzaamheid [aan Allaah] en daalt door ongehoorzaamheid [aan Allaah]. De bewijzen hiervoor 
zijn talrijk en de mensen van kennis hebben deze verduidelijkt in de boeken die over de geloofsleer 
gaan en de boeken van de tafsir [van de qoeraan] en hadith. Degene die deze wil [bestuderen] kan 

deze vinden en alle lof is aan Allaah. En [onder de bewijzen van de definitie van de imaan] is de 
uitspraak van Allaah de Verhevene: 

 

ا إِیَمانًا َھِذهِ  َزادَتْھُ  أَیُّكُمْ  یَقُولُ  َمنْ  فَِمْنُھمْ  سُوَرةٌ  أُْنِزلَتْ  َما َوإِذَا یَْستَْبِشُرونَ  َوھُمْ  إِیَمانًا فََزادَتُْھمْ  آَمنُوا الَِّذینَ  فَأَمَّ  

 

En wanneer er een hoofdstuk is neergezonden dan zijn er onder hen (d.w.z. de huichelaars) die 
zeggen: “Bij wie van jullie is door dit [hoofdstuk] het geloof toegenomen?” Wat degenen die 

geloven betreft: hun geloof is toegenomen en zij verheugen zich. 

(9:124) 

 

En Zijn uitspraak, vrij is Hij van elke tekortkoming: 

 

ُ  ذُِكرَ  إِذَا الَِّذینَ  اْلُمْؤِمنُونَ  إِنََّما یَتََوكَّلُونَ  َربِِّھمْ  َوَعلَى إِیَمانًا َزادَتُْھمْ  آیَاتُھُ  َعلَْیِھمْ  تُِلیَتْ  َوإِذَا قُلُوبُُھمْ  َوِجلَتْ  ا�َّ  

 

Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen wiens harten sidderen wanneer Allaah genoemd 
wordt en wanneer Zijn Verzen (d.w.z. deze qoeraan) aan hen wordt voorgedragen, vermeerden zij 

(d.w.z. de verzen) hun geloof, en op hun Heer [alleen] hebben zij hun vertrouwen gesteld. 

(8:2) 
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En Zijn uitspraak, vrij is Hij van elke tekortkoming: 

 

ُ  َویَِزیدُ  ھُدًى اْھتَدَْوا الَِّذینَ  ا�َّ  

 

En Allaah zal voor degenen die de Leiding volgen de Leiding vermeerderen. 

(19:76) 

 

En de verzen met deze betekenis zijn talrijk. 


