HET VERSCHIL TUSSEN
EEN PROFEET EN EEN BOODSCHAPPER
Door: Shaykh ʿAbd ar-Raḥmān b. Nāṣir al-Barrāk
& Shaykh ʿAbd al-Karīm b. ʿAbd Allāh al-Khuḍayr1

ﭐ ﱁ ﱂ ﱃﱄ
ﭐIn de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
•

Shaykh ʿAbd ar-Raḥmān b. Nāṣir al-Barrāk:

Het welbekende verschil tussen een profeet en een boodschapper is dat een profeet iemand
is aan wie een wetgeving wordt geopenbaard, zonder dat hij wordt bevolen om het te
verkondigen. Een boodschapper is iemand aan wie een wetgeving wordt geopenbaard en die
wordt bevolen om het te verkondigen.
Want uit het woord profeet wordt geen verkondiging begrepen. Het is alsof deze definitie
enkel en alleen genomen is vanuit de woorden Nabī (profeet) en Rasūl (boodschapper). Dit is
geen geschikte definitie. Want de uitspraak dat een profeet iemand is aan wie een wetgeving
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wordt geopenbaard zonder dat hij wordt bevolen om het te verkondigen heeft twee
kanttekeningen:
Ten eerste: Dat een wetgeving aan hem wordt geopenbaard duidt er op dat hij zich begeeft
op een afzonderlijke wetgeving.
Ten tweede: Dat hij niet wordt bevolen om het te verkondigen, maar dat het enkel voor hem
zelf verplicht is. Het is dus alsof de wetgeving die aan hem geopenbaard werd specifiek voor
hem geldt, alsof hij een religie belijdt die hem alleen betreft. Dit is wat deze definitie inhoudt.
De betekenis ervan is dus dat hij niet beveelt, niet uitnodigt, noch verbiedt! Dit is in strijd met
hetgeen waarmee Allah de profeten heeft beschreven, zoals de profeten van het volk van
Isrāʾīl. Hij, de Geprezene, zei:

ﱡﭐﱱﱲﱳﱴ ﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽ ﱾﱠ
Voorwaar, Wij hebben de Thora neergezonden met daarin Leiding en Licht. De profeten, die
zich hadden onderworpen (aan Allah) oordeelden ermee over de Joden. [Sūra al-Māʾida (5):
44]
De profeten van het volk van Isrāʾīl oordeelden volgens de Thora. Zij waren gewoon om de
mensen te leiden, zoals staat in de Ḥadīth op gezag van de Profeet :
Het volk van Isrāʾīl werd geleid door de profeten. Telkens wanneer een profeet stierf werd hij opgevolgd
door een andere profeet. En voorwaar, na mij zal er geen profeet meer zijn.2
Het juiste (in deze kwestie) is dat elke profeet een boodschapper is die bevolen is om te
verkondigen. Maar er zijn twee soorten zendingen:
De eerste soort: De zending naar een gelovig volk om hen te onderwijzen, religieuze verdicten
uit te vaardigen en te oordelen onder hen. Dit is de taak van de profeten
De tweede soort: De zending naar een ongelovig volk dat hun uitnodiging naar Allah
verwerpt. Dit is de taak van de boodschappers.
Hiermee wordt het verschil tussen een profeet en een boodschapper bewerkstelligd.
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Overgeleverd door Al-Bukhārī (3455) en Muslim (1842) van de Ḥadīth van Abī Hurayra .
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Dit is de definitie die Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya hanteerde in het boek An-Nubuwwāt
(2/714).3


•

Shaykh ʿAbd al-Karīm b. ʿAbd Allāh al-Khuḍayr:

De meerderheid van de geleerden definieert (de term) ‘boodschapper’ (Rasūl) als volgt: ‘Een
mannelijk mens aan wie een wetgeving is geopenbaard en die werd bevolen om het te
verkondigen. Wanneer (een wetgeving) aan hem is geopenbaard, maar hij niet wordt bevolen
om (het) te verkondigen dan is hij een profeet (Nabī).’4 Op deze voorwaarde is elke
boodschapper een profeet maar niet elke profeet een boodschapper.5
Shaykh al-Islām (Ibn Taymiyya) – moge Allah hem genadig zijn – zegt: ‘Een boodschapper is
iemand komt met een nieuwe wetgeving. Een profeet is iemand die komt om de wetgeving
vóór hem te completeren en te voltooien.’6
Een bezwaar tegen de uitspraak van Shaykh al-Islām is dat Ādam een profeet was maar
desondanks kwam hij niet om een wetgeving die vóór hem kwam te voltooien, want hij was
de eerste der profeten. Hij was (ook) geen boodschapper, want de eerste boodschapper was
Nūḥ.
Een ander bezwaar is dat dat ʿĪsā kwam om de wetgeving van Mūsā te completeren, terwijl
hij (i.e. ʿĪsā) een boodschapper was.7
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Abū Junayd.
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