
VERTALING VAN SAMARKANDÏ'S
CATECHISMUS.

In den naam van Allah, den Barmhartige, den Ontfermer.
De lof aan Allah, den Heer der Werelden! Het Volgend

Leven voor de godvruchtigen ! De zegen en de vrede over Zijnen
Gezaiit Mohammad en diens geheele familie!

De hoogedelgestrenge heer Tmain Abu'I-Lait Mohammad ibn
abi Nasr ibn Ibrahim as-Samarkandï,—Allah's barmhartigheid
over hem , — zegt:

I. Wordt u gevraagd : Wat is het Geloof? dan zij hel ant-
woord: Ik geloof aan Allah, zijne Engelen, zijne Boeken, zijne
Gezanten, den Jongsten Dag en de Macht tot het goede en tot
het kwade (als komende) van Allah.

II . Wordt u gevraagd: Hoe gelooft gij aan Allah ? dan zij
het antwoord: Allah is één, eenig, levend, kennend, machtig,
hoorend, ziend, willend, sprekend, eeuwig, scheppend, voor-
zienig, een Heer zonder genoot, zonder wedergade en zonder
tegenhanger. //Niets is aan hem gelijk; hij is de hoorende,
de ziende.// >

TIT. Wordt u gevraagd: Hoe gelooft gij aan de Engelen ?
dan zij het antwoord: De Engelen zijn verdeeld in soorten:
sommigen hunner dragen den Troon; anderen omgeven (dien);
sommigen zijn van geestelijk geslacht; anderen zijn Cherubs;
sommigen worden afgezonden 2, namelijk Jabraïl, Mlkail, 'Israfil
en 'Izraïl — over hen de vrede; — anderen beschermen 3; anderen
schrijven op; en zoo meer. Doch allen zijn zij geschapen als
dienaren van Allah. Zij worden niet onderscheiden in mannelijke
en in vrouwelijke wezens; zij hebben geene begeerten en geeue

' Woorden van kor'&n 42, 9.
^ Men kan ook vertalen: honden boek van de handeliugen der niCDSchcn.
3 Namelijk: de onder hun toezicht geplaatsten. Men kan ook vertalen: anderen

memoriseeren, namelijk AllSh's woorden, iu den kor'dn vermeld.
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driften, geenen vader en geene moeder; zij drinken niet en zij
eten niet. «Zij zijn niet wederspannig aan Allah, wat hij hun
ook beveelt, maar verrichten wat hun wordt bevolen." ' Hen
lief te hebben behoort tot het Geloof; hen te haten is Ongeloof.

IV. Wordt u gevraagd : Hoe gelooft gij aan de Boeken ? dan
zij het antwoord: Allah heeft Boeken geopenbaard aan zijne
Profeten uit de Adnmskinderen; deze (Boeken) zijn geopenbaard,
niet geschnpen; zij zijn oud (eeuwig), niet in onderlinge tegen-
spraak. Wie daaraan twijfelt, ten opzichte van eeiiig vers of
eenig woord, is ongeloovig.

V. Wordt u gevraagd : Hoevele Boeken heeft Allah geopen-
baard aan zijne Profeten ? dan zij het antwoord: Honderd en
vier Boeken ; daarvan heeft Allah er tien geopenbaard aan 'Adam,
— over hem de vrede; — en vijftig Boekeu heeft Allah ge-
openbaard aan S'ït, — over hem de vrede; — en dertig Boeken
heeft Allah geopenbaard aan 'Idris, — over hem de vrede; —
en tien Boeken heeft Allah geopenbaard aan 'Ibrahim, —over
hem de vrede; — en All&li heeft de Taurat geopenbaard aan
Musa, — over hem de vrede; — en Allah heeft, den 'lnjtl
geopenbaard aan 'Isa, — over hem de vrede; —en Allah heeft
den Zabur geopenbaard aan Dïlud, — over hem de vrede; —
en Allali heeft den Kor'du geopenbaard aan Mohammad, den
Uitverkorene, wien Allah zegent en vrede schenkt.

VI. Wordt u gevraagd: Hoe gelooft gij aan de Profeten ?
dan zij het antwoord: De eerste der Profeten was 'Adam, —
over hem de vrede; — en de laatste hunner Mohammad, —
Allah's zegen over hen allen. Zij zijn allen berichtgevers, ver-
maners, waarheidsprekers, verbiedende, bevelende; zij zijn ver-
trouwden van Allah, behoed voor de kleine en de groote over-
tredingen. Hen lief te hebbeu behoort tot het Geloof; hen te
haten, van de eersten en de laatsten, is Ongeloof.

VU. Wordt u gevraagd: Hoevelen zijn er die goddelijke
wetten gegeven hebbeu? dan zij het antwoord: Zes: 'Adam, Nuh,
'Ibrahim, Musa, 'Isa en Mohammad, — Allah's zegen over
hen allen. Doch alle goddelijke wetten zijn afgeschaft door de
goddelijke wet van Mohammad, —Allah zegent hem en schenkt
hem vrede; zijne goddelijke wet blijft tot den dag der Opstanding.

V11I. Wordt u gevraagd : Hoevele Profeten ziju er gezamenlijk?
dan zij het antwoord: Honderdvierentwintigduizend Profeten.

Kor'an 66, 6.
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TX. Wordt u gevraagd: En hoevele Profeten zijn Gezanten ?
dan zij hot antwoord: Driehonderd derlien Gezanten.

X. Wordt u gevraagd: Behoort het voor ons tot het Geloof,
hunne mimen en hun aantal te kennen, of niet? zeg dan:
Hunne namen en hun aantal te kennen behoort voor ons niet
tot het Geloof, volgens Allah's zeggen: //Van sommigen hunner
hebben wij u verteld, en van sommigen hunner hebben wij u
niet verteld. // >

XL Wordt u gevraagd: Hoe gelooft gij aan den Jongsten
Dag? dan zij liet antwoord: Allah doet alle schepselen sterven,
behalve hen die in het Paradijs en hen die in de Hel zijn.
Daarna doet hij hen herleven, brengt hen bijeen, roept hen
op ter verantwoording en spreekt rechtvaardig recht over
hen uit. Zoo velen er zijn van de Engelen, de Jinn's en het
meuschdom, zij worden allengs te niet gedaan; en wie hunner
sieeht is, hij blijft niet in de Hel na de verantwoording.
Maar het zijn de geloovigen, die verblijven in het Paradijs,
en de ongeloovigen , die verblijven in de Hel. Geen van beiden,
het Paradijs noch de Hel, zal verstoord worden, noch beider
bewoners. Wie twijfelt aan een dezer zaken, is ongeloovig.

XII. Wordt u gewaagd: Hoe gelooft, gij aan de Macht tot
het goede en tot het kwade (als komende) van Allah? dan zij
het antwoord: Allah schept de schepselen en geleidt hen op
den Weg; hij beveelt en hij verbiedt. Hij schept Tafel en Pen,
en beveelt beiden de handelingen der dienaren op te schrijven.
Zoo bestaat dan de Gehoorzaamheid volgens Allah's besluit en
zijne macht in eeuwigheid; en de Wederspannigheid volgens
Allah's besluit en zijne macht in eeuwigheid, doch niet vol-
gens zijn welbehagen. En zij, zij worden beloond voor het goede,
en gestraft voor het kwade. Dit alles geschiedt volgens zijne
beloften en zijne bedreigingen.

XIII. Wordt u gevraagd: Is het Geloof deelbaar 2, of niet ?
zeg dan: Het Geloof is niet deelbaar; want het is een Licht
voor het gemoed, het verstand, de ziel en het lichaam des
inenschen, daar het eene gave is van Allah aau hem. Wie iets
hiervan ontkent, is ongeloovig.

XIV. Wordt u gevraagd: Wat is de strekking van het Ge-
loof? zeg dan: Het Geloof bedoelt de Eenheid van Allah.

' Kor'ïln 40, 78. * Voor tic juistheid der vertaling van dit woord kan ik
niet instaan. Vermoedelijk zijn hier verschillende categoriën van geloof bedoeld.
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XV. Wordt u gevraagd: Hebben de gebods- en de verbods-
bepalingen betrekking op het rituëele gebed , de rituëele vasten ,
de rituëele belasting, het liefhebben der Engelen, het lief-
hebben der Boeken , het liefhebben der Gezanten , het liefhebben
der Macht tot het goede en tot liet kwade (als komende) van
Allah., en dergelijke zaken , [of niet] ? — zeg dan: (Dat) en
wat daarmede gelijk is. '

XVf. Wordt u gevraagd: Duidt het Geloof de Reiniging
aan , of niet ? dan zij het antwoord : Het Geloof duidt [haar] aan :
en het Ongeloof duidt de Onreinheid aan, waardoor alle de
ledematen krachteloos worden.

XVII. Wordt u gevraagd: Is het vermelde Geloof geschapen ,
of niet. geschapen? — zeg dan : Het Geloof is eene gave van
Allah; maar het erkennen (van het Geloof) in het gemoed, en
hel belijden (daarvan) met de tong [is een daad van den
dienaar]. De gave nu is niet geschapen , want zij is het werk
van den Heer, en hij is eeuwig; maar het erkennen en het
belijden is een daad van den dienaar, en is dus geworden.
Docii al wat komt van den Eeuwige, is eeuwig.

Hiermede eindigt het boek As-Sainarkandi geheeten.

' Wellicht is no. XV, zoowel vraag als antwoord, niet juist opgevat in de ver-
taling. Misschien is ook ile tekst niet in orde. Doch veel verandering heb ik hier
niet duiven makeu. liij uu. XVI en XVII huop ik geslaagd te zijn in het
herstellen van dt'u tekst; het bijgevoegde plaatste ik in ilc vertaling tussclieu
vierkante haakjes.
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