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Selefie richtlijnen betreffende de zaken die betrekking hebben op Djihaad.
Deel 3
Vragen en antwoorden van Shaych `Oebayd al-Djaaberie.
Vraag 4: Is het toegestaan om samen met Ahloel-Bid`ah Djihaad te voeren tegen de
Koefaar met als doel de Islaam te ondersteunen?
Shaych `Oebayd al-Djaaberie: Wij haten de innovaties en hun mensen, en wij waarschuwen
tegen innovaties en hun mensen, en wij weerleggen de innovaties met bewijs, en we
moedigen de mensen aan de Soennah te volgen. En dit is van de Djihaad met de tong. En de
zaak van innovaties is gevaarlijk, omdat zij een kleinering van de Dien bevatten, en een
kleinering van de profeet  , en een beschimping van Zijn Boodschapperschap, alsof hij de
Dien niet (goed) heeft uitgelegd, zoals Allaah het hem bevolen heeft het uit te leggen met Zijn
uitspraak:
“En voorwaar, Wij openbaarden de Vermaning (de Qor`aan) voor jou, zodat je de
mensheid uit kan leggen wat aan hen is openbaard.”
En (de innovaties) omvatten tevens (de bewering) dat de Dien gebrekkig is, en dat niets het
perfectioneert behalve die innovaties. En die innovaties zijn alles behalve van hetzelfde
niveau, onder hen zijn er zelfs een aantal die je buiten de Islaam doen treden, en onder hen
zijn er die noodzakelijkerwijs zonden veroorzaken. En wij veroordelen niemand tot een Kaafir
of een Faasiq totdat het Islaamitische bewijs over hem bevestigd is, hetgeen dat niet
verworpen kan worden, zoals Allaah de Allerhoogste zegt:
“En wie de boodschapper tegenwerkt nadat de Leiding hem duidelijk is geworden en
een andere weg volgt dan die van de gelovigen, Wij laten hem (gaan naar) waarheen hij
zich afgekeerd had en Wij zullen hem de Hel binnenleiden en dat is de slechtste
bestemming.”1
En zo ook de Uitspraak van de Allerhoogste:
“Voorwaar degenen die afvallig (ongelovig) werden, nadat de leiding hen duidelijk werd
gemaakt, dan heeft Shaytaan hun (valse) hoop verlengd en (Allaah) heeft hun termijn
verlengd.”2
Dus deze Verzen en alle andere Verzen van de Nobele Openbaring zoals deze hebben
dezelfde betekenis, en zo ook hetgeen dat in de Soennah van de Profeet  staat, verwijst
noodzakelijkerwijs dat niemand tot een Kaafir of een Faasiq verklaard mag worden totdat het
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Islaamitische bewijs tot hem komt, en totdat de waarheid duidelijk voor hem wordt tegenover
de valsheid. Dat is het ene punt.
Wat het tweede punt betreft, wij maken geen takfier over de mensen van innovatie met
onbegrensde of algemene takfier, behalve bij degene wiens innovatie moekaffirah is (een
reden die buiten de Islaam doet treden), en degenen over wie het bewijs is geleverd, zoals (de
innovatie) van ar-Rafd3, en at-Tadjahhoem4, en Wahdatoel-Woedjoed, en al-Hoeloel (beide
soefie idologieën)5. Dus zich hierop baserende, is het toegestaan om samen met een Moslim
Djihaad te voeren, of hij nou een Innoveerder is, of iemand van de Soennah. Maar dan wel
onder het vaandel die de Imaam hijst, zoals we al gezegd hebben, een Moslim Imaam, en niet
(onder het vaandel van) partijen en groeperingen, met elke partij in een afzonderlijke richting.
Dit is omdat de bedoeling van Djihaad, als het de Djihaad van vermeerdering is, het is om alle
dienaren van Allaah in Zijn Dien te doen binnentreden, en als het de Djihaad van de
verdediging is, dan is het om de mensen van Islaam te ondersteunen en de agressors af te
weren, en om hun van hen af te keren. En wat de partijen betreft, dan is hun woord niet
verenigd, hun situatie is zelfs welbekend en zij keren zich tegen elkaar, en vermoorden elkaar,
verslinden elkaar, en verklaren elkaar tot ongelovigen. En dit is welbekend, zowel in het
verleden als meer recent. Vandaar, is het ook cruciaal dat een Imaam het vaandel (van het
gevecht) hijst, en dat de Moslims onder deze vaandel zijn, zonder dat er iemand zich van
afscheidt, noch dat iemand ervan vlucht, er wordt over hen allen geregeerd onder deze
vaandel (van de Imaam), zowel in bevel als in verbod, en alles dat de Djihaad vereist. En
Shaychoel-Islaam vocht ook samen met de mensen van Dwaling, hij bevocht de Tartaren en
anderen zoals zij van onder de Koefaar, want wat was zijn intentie? Het beschermen van de
mensen van Islaam.
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Ar-Rafd: De Raafidies zijn een sekte die de metgezellen van de Boodschapper van Allaah  als ongelovigen
verklaren op een aantal uitgezonderd. Zij beweren dat zij de Qor`aan veranderd hebben door maar een negende
deel van de Qor`aan vrij tegeven, integenstelling tot Allaah Ta'ala Die verklaard heeft in de Qor`aan dat Hij
tevreden met hen is!!! Zij hebben verschillende bida'istische praktijken waarvan een aantal openlijke Koefr en
ketterij betuigen, zoals het aanbidden van Iemaams en graven. Veel van de geleerden verklaren hen als
ongelovigen! De hedendaagse Shie'ah zijn ook ongelovig mits zij kennis hebben over de werkelijkheid van deze
smerige madhab en zij koppig hierin blijven geloven! De shie'ah hebben tegenwoordig ook in Nederland
aktiviteiten, wees dus gewaarschuwd! Indien u meer informatie wilt over deze sekten dan kunt u het
nederlandstalige tweede deel van het pas uitgegeven boek 'de Iebaanah' hierop raadplegen of naar de selefiesites
surfen! (Aboe ‘Oebaydillaah)
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At-Tadjahhoem: De Djahmies zijn een gevaarlijke sekte die alle Namen en Eigenschappen van Allaah
ontkennen. Zij beweren tevens dat Allaah niet met Moesaa heeft gesproken, dat de Qor`aan geschapen is, dat de
dienaren hun Heer niet zullen zien in het Hiernaamaals etc. De meeste geleerden hebben hierom ook verklaard
dat el-Djahmiejah ongelovigen zijn! Bekijk de boeken van Ahloes-Soennah om meer over hun dwalingen te
weten te komen! (Aboe ‘Oebaydillaah)
5
De Soefies zijn een bida'istische beweging die tot doelstelling hebben Allaah te verheerlijken. Door hun grote
overgave aan het aanbidden alleen en hun weinige bekommering voor het zoeken naar kennis zijn zij in vele
innovaties belandt. Veel van deze innovaties zijn gebaseerd op zwakke hadieth of op verzonnen en gelogen
verhalen die hun Shaychs gefabriceerd hebben. Ten gevolge van deze innovaties zijn een aantal van hen zelfs in
openlijke Koefr en Shirk belandt. Een aantal manifestaties van het soefisme zijn: 'De overtuiging dat Allaah
overal is, Hij zich manifesteert in mensen (al-Hoeloel), de overtuiging dat Allaah één met de schepping is
(wahdatoel-Woedjoed), gezamenlijk dhikr maken (Allaah herdenken) in kringen, zingen, dansen, muziekmaken
etc. De meest bekende hedendaagse soefie bewegingen zijn: Djamaatoet-Tabliegh, Naqshbandiejah, elQaaderiejah, el-Borhaaniejah, el-Hasaafiejah e.a. groepen van de dwaling. Moge Allaah ons behouden! Amien!
(Aboe ‘Oebaydillaah)
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