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HOOFDSTUK I
HUN FYSIEKE KARAKTERISTIEKEN, EIGENSCHAPPEN EN VERMOGENS
1. FYSIEKE KARAKTERISTIEKEN
A. Waaruit zijn de Engelen geschapen en wanneer
De Engelen zien
B. Hun grote fysieke afmeting
De grote afmeting van Jibriel
De grote afmetingen van de dragers van de Troon
C. Hun belangrijkste fysieke karakteristieken
a. De vleugels van de Engelen
b. De schoonheid van de Engelen
c. Is er sprake van enige gelijkenis in verschijning en gedaante tussen Engelen en mensen?
d. Variaties in hun fysieke vorm en status
e. Zij kunnen niet als mannelijk of vrouwelijk worden omschreven
f. Zij eten noch drinken
g. Zij vallen nooit ten prooi aan vermoeidheid of verveling
h. De verblijfplaats van de Engelen
i. Het aantal Engelen
j. De namen van Engelen
k. De dood van de Engelen
2. EIGENSCHAPPEN
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De Engelen zijn eerbiedwaardig en gehoorzaam
De zedigheid van Engelen
3. VERMOGENS
1. Hun vermogen om verschillende gedaantes aan te nemen
2. Hun grote snelheid
3. Hun kennis
4. De discussie van de legerscharen boven
5. Zij zijn in alles gedisciplineerd en georganiseerd
6. De onfeilbaarheid van Engelen
HOOFDSTUK II
DE AANBIDDING VAN DE ENGELEN
Een blik op de natuur van de Engelen
De status van de Engelen
Voorbeelden van hun aanbidding
1. Et-tesbieh (Allah lofprijzen)
2. Het staan in rijen
3. De Hajj
4. Hun vrees voor Allah
HOOFDSTUK III
DE ENGELEN EN MENSEN
A. DE ENGELEN EN ADAM
Hun knielen voor Adam na zijn schepping
Hoe de Engelen Adam onderwezen
De Engelen wasten Adam toen hij stierf
B. ENGELEN EN DE ZONEN VAN ADAM
Hun rol in de schepping van de mens
Zij beschermen de zonen van Adam
De afgezanten van Allah naar Zijn Boodschappers en Profeten
Niet iedereen naar wie een Engel komt, is een Boodschapper of Profeet
Hoe kwam de openbaring naar de Boodschapper (vzmh):
1. Drie jaar na het begin van zijn missie
2.Toen hij in de hemelen werd opgenomen (Mi`raj)
De missie van Jibriel is niet slechts beperkt tot het overbrengen van de openbaring van Allah
Jibriel leidde de Boodschapper (vzmh) in gebed
De roeqyeh (smeekbede) van Jibriel voor de Profeet (vzmh) en andere acties
Waarom zond Allah uit de Engelen geen Boodschappers?
Goede motieven in harten van mensen stimuleren
Engelen als registreerders van de mensen
De Engel ter rechterzijde registreert goede daden en die ter linkerzijde de slechte
Registreren Engelen gedachten (goede en slechte)?
Engelen roepen mensen op om het goede te doen
Het testen van de zonen van Adam
Engelen nemen de ziel uit het lichaam, wanneer het vastgestelde tijdstip van de dood aanbreekt
Bij het nemen van de ziel geven de Engelen de gelovigen goed nieuws
Moesè (Mozes) nam het oog van de Engel des Doods
De relatie na de dood
a. In het graf
b. Op de Dag des Oordeels
c. In het Hiernamaals
C. ENGELEN EN GELOVIGEN
I. De rol van de Engelen met de gelovigen
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1. Hun liefde voor de gelovigen
2. Het leiden van de gelovigen
3. Het zenden van zegeningen naar gelovigen + voorbeelden
Heeft het zenden van zegeningen op ons door de Engelen enig effect?
4. "Èmien" zeggen op de smeekbede van de gelovigen
5. De smeekbeden voor vergeving voor gelovigen
6. Zij wonen bijeenkomsten bij over kennis en kringen van dhikr en omgeven deze met hun vleugels
7. De Engelen registreren wie aan de Joemoe`eh deelneemt
8. De Engelen komen en gaan onder ons
9. Zij dalen neder, wanneer een gelovige de Qor' n reciteert
10. Zij brengen de sèlems van de gemeenschap over aan de Boodschapper van Allah (vzmh)
11. Zij geven de gelovigen goed nieuws
12. De Engelen en dromen
13. Zij vechten samen met de gelovigen en steunen hen in tijden van oorlog
14. Hun bescherming van de Boodschapper (vzmh)
15. Zij beschermen en steunen goede mensen en verlichten hun ellende
16. De Engelen wonen begrafenissen van de rechtvaardigen bij
17. Zij verlenen de martelaren schaduw met hun vleugelen
18. De Engelen, die de Ark van het Verbond brachten
19. Zij zullen Mekkeh en Mèdieneh beschermen tegen Dejjèl
20. `Iesè zal in het gezelschap van de Engelen neerdalen
21. De Engelen spreiden hun vleugels uit over Esh-Shèm (Syrië)
22. De beloning van het samenvallen met de Engelen
II. De verplichtingen van de gelovigen ten opzichte van de Engelen
1. De Engelen niet beledigen
2. Zich ver houden van zonde en ongehoorzaamheid
3. De Engelen worden geërgerd door hetgeen de zonen van Adam ergert
4. Het verbod om naar rechts te spugen tijdens het gebed
5. Aan alle Engelen vriendschap betonen
D. DE ENGELEN, DE ONGELOVIGEN EN DE KWAADBEDRIJVERS
1. De straf laten neerdalen op de ongelovigen
2. Hun vernietiging van het volk van Loet
3. Het door hen vervloeken van de ongelovigen
4. De vraag van de ongelovigen om de Engelen te zien
HOOFDSTUK IV
ENGELEN EN ANDERE SCHEPPINGSELEMENTEN
1. De dragers van de Troon
2. De Engel van de bergen
3. De Engelen, die zijn aangesteld over de regen, de vegetatie en het proviand
HOOFDSTUK V
WIE IS SUPERIEUR - DE ENGELEN OF DE ZONEN VAN ADAM?
Dit is een aloude discussie
Verschillende gezichtspunten over deze zaak
Het discussiepunt
Het bewijs van degenen, die zeggen dat goede mensen superieur zijn aan Engelen
De juiste zienswijze
Gegevens verkoper
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