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1 Het volgende is een vertaling van een klein boekje dat heet "Doe'aat 'allaa Abwaabie Djahannam" door 
Shaych Saalih Al-Fauwzaan met enkele toevoegingen. Het boekje werd uitgegeven door Maktabat Al-Forqaan 
in de VAE. 
2 PROFIJT – KENNIS KOMT VOOR UITSPRAAK EN HANDELING 
Imaam Mohammed Ibn Ismaa’iel Al-Boekhaarie zegt (o.256H) in zijn Sahieh (1/92), "Hoofdstuk: Kennis komt 
voor uitspraak en handeling, zoals Allaah – de Meest Verhevene – zegt: “Dus heb kennis dat niemand het 
recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah, en vraag vergiffenis voor je zondes.” (Soerat 
Mohammed (47), 7) Dus Hij begon met kennis vóór uitspraak en handeling." 
Imaam ‘Abdoel-‘Aziez Ibn Baaz (rahiemahoellaah) (o.1420H) zegt in Ad-Da’wah illa Allaah wa Akhlaaqoed-
Doe’aat (p.38); "Dus kennis is een essentiële verplichting in het uitnodigen naar Allaah. Dus pas ervoor op om 
uit te nodigen naar Allaah in onwetendheid, en pas ervoor op om te spreken over Allaah zonder kennis. 
Voorwaar, onwetendheid vernietigt, het bouwt niet, en het veroorzaakt verderf, geen hervorming en correctie. 
Dus o dienaar van Allaah, vrees Allaah en pas ervoor op om te spreken over Allaah zonder kennis, en nodig niet 
naar iets uit behalve na er kennis over opgedaan te hebben en inzicht verkregen te hebben over wat Allaah en 
Zijn Boodschapper gezegd hebben. Dus het is aan de student van kennis en de uitnodiger om kennis en inzicht te 
hebben in hetgeen waar zij naar uitnodigen, en de bewijzen ervan te kennen."  
Al-'Allaamah Saalih Ibn Fauwzaan al-Fauwzaan zegt: “Dus de onwetende is niet geschikt om een uitnodiger te 
zijn. Allaah de Meest Verhevene, zegt tegen Zijn Profeet (sallahoe alayhie was sallem): “Zeg (O Mohammed): 
“Dit is mijn weg, ik nodig uit naar Allaah met zekere kennis (Basierah). Ik, en degenen die mij volgen 
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(doen dat ook).” (Soerat Youssoef (12), 108). Basierah is kennis. En het is zeker dat de uitnodiger tegenover 
diegenen komt te staan die geleerden van de dwaling zijn, diegenen die hem aan zullen vallen met twijfels en 
lege argumenten om de waarheid te weerleggen. Allaah, de Meest Verhevene, zegt: “En redetwist met hen op 
de juiste manier.” (Soerat An-Nahl (16), 125) 
Verder zei de Profeet (sallahoe alayhie was sallem): tegen Moe’aadh (radiallaahoe ànhoe) : “Jij gaat naar een 
volk van de Mensen van het Boek.” Overgeleverd door al-Boekhaarie (nr. 7372) en Moeslim nr. 29) van 
‘Abdoellaah Ibn ‘Abbaas. Dus als de uitnodiger niet bewapend is met voldoende kennis, dan zal hij al in de 
eerste fase verslagen worden, en hij zal aan het begin van de weg gestopt worden.” Zie de introductie van de 
Shaych in het boek: Manhadjiel Anbieyaa fie Da’wattie illa Allaah, fiehiel-Hiekmah wal-‘Aql (p.11) van Shaych 
Rabie’ Ibn Haadie. 
3 Soerat Al-’Asr (103) , 3 
4 PROFIJT –HANDELINGEN MOETEN GEBASEERD ZIJN OP KENNIS 
Imaam ‘Abdoel-‘Aziez Ibn Baaz (o.1420H) verklaarde: “Van de noodzakelijke of beter gezegd de verplichte 
etiquette en kwaliteiten die een uitnodiger  moet bezitten is (dat zijn) handelen overeenstemt met hetgeen waar 
hij naar uitnodigt, en (hij dient) een rechtgeaard voorbeeld te zijn in hetgeen waar naar wordt uitgenodigd. Hij 
moet niet uitnodigen om iets te doen en het dan vervolgens zelf niet doen, en ook niet uit nodigen om iets te 
laten, terwijl hij er zelf mee bezig is. Dit is de toestand van de verliezers – we zoeken Allaah’s toevlucht 
hiervoor!  Het zijn die gelovigen die uitnodigen naar de waarheid, handelen naar hetgeen zij toe uitnodigen van 
waarheid en zich haasten naar rechtgeaardheid en het verbodene te vermijden. Dit zijn degenen die succesvol 
zullen zijn en die beloond zullen worden. Allaah, de Majesteitelijke, zegt: 
 

 “O jullie die geloven! Waarom zeggen jullie dat wat jullie niet doen. Het is meest 
afschuwend in het zicht van Allaah dat jullie datgene zeggen wat jullie niet doen.” (Soerat 
Saff (16), 2-3) 

  
Insgelijks zegt Allaah - Degene die vrij is van onvolmaaktheden -, terwijl Hij de Joden veroordeelt dat zij de 
mensen opdragen met goedheid en vervolgens zichzelf vergeten,  
 

“Dragen jullie de mensen op met goedheid terwijl jullie zelf het vergeten om het uit te 
voeren, en jullie reciteren het Boek! Hebben jullie dan geen verstand?” (Soerat Al-Baqarah 
(2), 44) 

 
En het is authentiek overgeleverd van de Profeet (sallahoe alayhie was sallem): dat hij gezegd heeft: "Een man 
zal op de Dag des Oordeels gebracht worden en hij zal het Hellevuur in geworpen worden, dusdanig dat zijn 
ingewanden naar buiten zullen komen en hij rond zal gaan zoals een ezel om de molensteen gaat. De mensen van 
het Hellevuur zullen zich dan om hem heen scharen en zeggen: "O die en die! Wat is er met jou gebeurd? Was jij 
niet gewoon om ons met het goede te gebieden en ons het kwade te verbieden?" Hij zal dan zeggen; "Ik gebood 
jullie met het goede en deed het zelf niet en ik verbood jullie het kwaad maar deed het zelf." Overgeleverd door 
al-Boekhaarie (6/133) en Moeslim (18/118) van Osaamah Ibn Zayd. Dit zal de toestand zijn van degene die 
uitnodigt naar Allaah, die het goede gebiedt en het kwade verbiedt; terwijl hij het tegenovergestelde doet van 
zijn beweren, en het tegenovergestelde zegt van zijn handelingen – we zoeken daarvoor onze toevlucht tot 
Allaah. Daarom, van de meest belangrijke kwaliteiten en meest grote verplichtingen is dat de uitnodiger handelt 
naar wat hij predikt en dat hij weg blijft van wat hij verbiedt. De uitnodiger dient een uitstekend karakter en 
lovenswaardig gedrag te hebben, hij moet geduldig zijn en uitnodigen naar geduld. De uitnodiger dient oprecht 
te zijn in zijn uitnodiging en ernaar te streven om het goede aan de mensen te verspreiden en hen ver weg te 
houden van valsheid. Tegelijkertijd dient de uitnodiger te bidden voor leiding van anderen, door te zeggen; "O 
Allaah! Leidt hem, en laat hem de waarheid accepteren." Dus van de meest excellente manieren van de 
uitnodiger is te bidden, te verduidelijken en geduldig te zijn met de kwaadheden die deze uitnodiging 
teweegbrengt. Toen de Profeet (sallahoe alayhie was sallem): geïnformeerd werd dat de stam van Daws 
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ongehoorzaam was geworden, zei hij: "O Allaah! Geef leiding aan het volk van Daws en laat hen de Islaam 
accepteren." Overgeleverd door al-Boekhaarie (6/105) van Aboe Hoereirah. Dus de uitnodiger dient dus te 
bidden voor leiding en de mogelijkheid om de waarheid te accepteren voor de persoon die hij uitnodigt, en hij 
zou geduldig moeten zijn en tot geduld moeten aanmoedigen. Hij dient niet te wanhopen, en zich niet hopeloos 
te voelen, en niets anders behalve het goede te zeggen. Hij dient niet ruw en streng te zijn, noch dient hij een 
woord te zeggen dat afkeer voor de waarheid veroorzaakt. Echter, als iemand overtreding en onderdrukking 
pleegt, dan dient er een andere manier aangewend te worden met zulke mensen, zoals Allaah – de Meest 
Verhevene – zegt;  
 

"En redetwist niet met de mensen van het Boek behalve op een goede wijze, behalve zij die 
onrecht plegen." (Soerat Al-'Ankaboet (29), 46).  

 
Dus een onrechtpleger die de uitnodiging in de weg staat met kwaad en vijandigheid en schade probeert te 
berokkenen, dient op een andere manier behandeld te worden. Als het mogelijk is, dient een dergelijke persoon 
gevangen gezet te worden, of iets gelijk daaraan, afhankelijk van zijn houding tegenover de uitnodiging. Echter, 
wanneer hij geen kwaad veroorzaakt, dan is het aan jou om geduldig en zelfevaluerend te zijn en hem slechts op 
de beste manier te beargumenteren. Als er een bepaald persoonlijk kwaad veroorzaakt wordt door een dergelijk 
persoon, dan dient dat kwaad met geduld verdragen te worden - zoals dat ook gedaan is door de Boodschappers 
en zij die hen in alle goedheid en rechtschapenheid volgden, zulk kwaad op een geduldige manier verdragen 
hebben." Zie Ad-Da’wah illa Allaah wa Akhlaaqoed-Doe’aat (p.41-42) 
5 PROFIJT: ADVIES AAN DE BEGINNENDE STUDENTEN VAN KENNIS DAT ZIJ KENNIS 
OPDOEN BIJ DE BETROUWBARE GELEERDEN IN GELOOFSOVERTUIGING, KENNIS EN 
ADVISERING. EN DAT ZIJ BEGINNEN MET DE KLEINE (PROFIJTVOLLE) BOEKJES EN EEN 
VASTSTELLING VAN HET JUISTE BEGRIP OVER DE PERSOON WAAROVER GEZEGD KAN 
WORDEN DAT HIJ EEN 'AALIM' (GELEERDE) IS.  
Shaych Saalih Al-Fauwzaan zegt: “Mijn advies aan de beginnende studenten van kennis is dat zij kennis opdoen 
bij de betrouwbare geleerden die bekend staan om hun goede geloofsovertuiging, kennis en advisering***. En de 
beginnende student van de kennis dient te beginnen met de kleine boekjes in de wetenschappen en ze uit het 
hoofd te leren. En zij dienen de uitleg ervan beetje bij beetje te vergaren bij hun geleerden. En dit geldt in het 
specifiek voor de onderwijskundige curricula in de wetensschappelijke instituten, en de Sharie'ah faculteiten. 
Die beschikken immers over veel goeds wat betreft de stap voor stap opgezette, onderwijskundige curricula, die 
aangepast zijn aan het niveau van de studenten van kennis. Als het echter voor de student van kennis niet 
mogelijk is om toe te treden tot dergelijke, programma gerichte scholen, dan is het aan hem om steeds aanwezig 
te zijn bij de geleerden in de moskeeën, of die lessen dan gaan over Fiqh (jurisprudentie), Nahw (grammatica) of 
'Aqiedah e.d.  
Echter wat sommigen van de jeugd vandaag de dag doen, en dat is dat zij beginnen met de lange boekwerken of 
dat een van hen boeken aanschaft, en die thuis doorleest en doorbladert. Dit zal van geen profijt zijn, en dit wordt 
ook niet beschouwd als het vergaren naar kennis. Sterker nog, dit is bedrog. En dit heeft sommige mensen ertoe 
gebracht om uitspraken te doen met betrekking tot de kennis, en Fataawah uit te doen vaardigen zonder kennis 
en dingen te zeggen over Allaah zonder kennis. Hij heeft zijn kennis en handelen immers niet gefundeerd op een 
stevige grondvesting. Het is daarom noodzakelijk om bij de geleerden te gaan zitten, in de studiekringen. En het 
is ook noodzakelijk om geduld te hebben en dingen te kunnen verdragen. En zoals As-Shaafie'ie 
(rahiemahoellaah) gezegd heeft: 
  

"En degene die de kennis niet voor één uur heeft geproefd,  
zal zijn hele leven uit de beker van onwetendheid drinken" 

 
[Al-Adjwiebah Al-Mofiedah, p. 82-85] 
 
*** Jamaal Al-Haarithie (de commentaargever op Al-Adjwiebah Al-Mofiedah) zegt: "En hier dienen we het 
juiste begrip te geven over wie de toeschrijving verdient van de term 'aalim' (geleerde). En dit belang is hier 
op zijn plaats. Immers, door het onbegrip van velen, zijn de rangen van de geleerden open komen te staan voor 
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personen die dat niet zijn. Hierdoor is een wetenschappelijke chaos ontstaan, wat vandaag de dag haar 
consequenties laat zien. Op deze manier zijn vele mensen, de gewone mensen en de studenten van kennis in het 
specifiek, gaan denken dat iedereen die een boek schrijft of een voetnoot plaatst of een preek houdt, of een lezing 
geeft, een 'aalim' (geleerde) is.  
En degenen die het verdienen om toegeschreven te worden met de term 'aalim' in deze tijd, zijn gering, en nog 
minder dan gering, sterker nog, uiterst gering. En dat is omdat de geleerde eigenschappen heeft, die niet 
aangetroffen worden bij velen die zich toeschrijven tot de kennis vandaag de dag. En de geleerde is niet degene 
die de redekundigheid beheerst in zijn preek of lezing of iets dergelijks. En de geleerde is niet degene die een 
boek heeft geschreven of Taqhieq (authenticatie) heeft gemaakt van een schrijfwerk, een voetnotering heeft 
geplaatst en daarvan de Takhriedj (bronvermelding) van het werk heeft gedaan. En als een geleerde met deze 
zaken wordt afgemeten, dan wordt die persoon jammer genoeg gezien als de crème de la crème volgens velen 
van de jeugd en de gewone mensen. 
Al-Haafidh Ibn Rajab Al-Hanbali (rahiemahoellaah)  zegt hierover: "En we zijn beproefd geraakt door een 
groep onwetende mensen, die over sommigen van de laatkomers denken, die mooie preken kunnen 
houden, dat die over meer kennis beschikken dan hun voorgangers. Er zijn er dan die denken over een 
persoon dat die over meer kennis beschikt dan al zijn voorgangers van de Sahabah (metgezellen) en 
degenen die hen volgden, door zijn uitgebreide verduidelijkingen en lange praten." En hij zegt ook: "Velen 
van de laatkomers zijn hiermee beproefd, en zij denken dan dat de persoon die veel kan praten en goed 
kan redetwisten, en discussies kan voeren over zaken van de religie, dat hij over meer kennis beschikt dan 
iemand die dat niet doet." 
Ik (Jamaal Al-Haarithie) zeg: Dit was in de tijd van Ibn Rajab. Hoe zou het dan zijn als hij in onze tijd degenen 
tegenkwam die zich voordoen als geleerden, die cassettebandjes en boeken vullen met hun gepraat en de mensen 
bedrogen worden door de veeltaligheid van cassettebandjes die zij elke week uitbrengen en boeken die zij elke 
maand uitbrengen? En de mensen denken dan, dat zij geleerden zijn?  
En Ibn Rajab zegt: "En het moet beseft worden dat niet iedereen die een lange toespraak kan houden en 
kan praten over de kennis, dat die persoon dan over meer kennis beschikt dan iemand die niet zo is." 
Einde citaat. Uit het boek "Bayaan 'Ilm as-Selef 'allaa 'Ilm al-Khelef" p. 38-40. 
En waarmee een persoon kan worden onderscheiden, die het verdiend om beschreven te worden als geleerde in 
onze tijd, zijn de ouderen. En dat hij zijn kennis genomen heeft van de ouderen is een voorwaarde om kennis 
genomen te hebben. En dit geldt voor onze tijd in het specifiek. Immers, de oudere is overvloediger in kennis, 
volwassener in verstand en verder weg om overmand te worden door lusten en begeerten, e.d. En hierover zegt 
Ibn Mas'oed (radiallaahoe ànhoe) : "De mensen zullen altijd op het goede zitten, zolang zij hun kennis 
nemen van hun ouderen, hun betrouwbaren en geleerden. En als zij hun kennis nemen van hun jongeren 
en hun slechten zullen ze vernietigd worden." En Al-Khattieb Al-Baghdaadie (rahiemahoellaah) heeft 
overgeleverd  met zijn ketting van overleveraars in zijn boek "Moekhattassar  Nasieha Ahl al 'Ilm" van Ibn 
Qoetaybah (rahiemahoellaah) dat hij gevraagd werd naar de betekenis van deze athar (overlevering) en dat hij 
daarop gezegd heeft: "Hij bedoelt daarmee; 'De mensen zullen altijd op het goede zijn wanneer hun 
geleerden de ouderen zijn, en hun geleerden dus niet de nieuwelingen zijn."  En hij legde deze Tafsier als 
volgt uit, door te zeggen; "De oudere, heeft immers niet meer te maken met een jeugdig genot of het 
onstuimig handelen, of het zich haasten of de dwaasheid van het jong zijn. En hij heeft dan ervaring 
verkregen en inzicht. En om die reden zal zijn kennis niet beïnvloed raken door twijfel. Lusten en 
begeerten zullen hem niet overweldigen en hij zal ook niet neigen naar gretigheid, en de Shaytaan zal niet 
in staat zijn om hem te doen afdwalen, zoals hij de nieuweling wel kan laten afdwalen. En met het 
ouderdom is waardigheid, respect en deugdelijkheid verbonden. En een nieuweling kan beïnvloed raken 
door deze zaken, waarvan de oudere beschermd is. En als hij door deze zaken beïnvloed raakt en 
beproefd raakt, zal hij vernietigd zijn en anderen doen vernietigen." Einde citaat. 
En in het boek "Moekhtassar Nasiehah Ahl-al-Hadieth' van Al-Khattieb Al-Baghdaadie (p.93) staat: En 
overgeleverd door 'Oeqd Ibn 'Abd Al-Barr in zijn boek: "Djaamie' Bayyaan al-'Ilm wa Fadhlihi" in het 
hoofdstuk met als titel: "Wie verdient het om in werkelijkheid toegeschreven te worden met Faqieh (jurist) of 
geleerde, zonder figuurlijke betekenis? En voor wie is het toegestaan om Fataawah te doen bij de geleerden?" 
De zoeker van kennis en waarheid kan hiernaar terugkeren, het is immers belangrijk. En Allaah weet het beste. 
 [Al-Adjwiebah Al-Mofiedah, p. 82-84] 
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6 Soerat At-Tauwbah (9), 107-108 
7 Soerat At-Tauwbah (9), 47 
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�� !�!���������	
����%��+�/�����%����%�����:������(sallahoe alayhie was sallem): ���	
�����

                                                 
8 PROFIJT - DE OORZAAK VAN HET GERINGE GEHOOR AAN DE DA'WAH, TERWIJL ER VELE 
UITNODIGERS EN GROEPERINGEN AANWEZIG ZIJN 
Shaych Saalih Ibn Fauwzaan Al-Fauwzaan zegt: “Allereerst: Wij moedigen niet aan tot de veeltaligheid van 
groeperingen in Da'wah en andere zaken. Wij willen slecht één Djamaa'ah dat oprecht en waarheidsgetrouw is, 
dat uitnodigt naar Allaah met Basiera (kennis, inzicht). Echter, is het veeltallig aanwezig zijn van groeperingen, 
en vele (verscheidene) methodieken, die dit doet resulteren in het verliezen van kracht en het ontstaan van 
onenigheid. En Allaah, de Meest Verhevene, zegt:  
 

“En hebt geen onenigheid (met elkaar) waardoor jullie moed verliezen en jullie kracht 
vergaat.”(Soerat Al-Anfaal (8), 46)  

 
En Hij, de Machtige en Majesteitelijke, zegt:  
 

“En weest niet van degenen die zich hebben opgesplitst en het oneens werden met elkaar.” 
(Soerat Aal-‘Imraan (3), 105)  

 
En Hij, de Majesteitelijke en Glorierijke, zegt:  
 

“En houdt jullie allen vast aan het Koord van Allaah en weest niet verdeeld.” (Soerat Aal-
‘Imraan (3), 103).  

 
Wij willen slechts één Djamaa'ah, dat zich op de juiste methodiek begeeft en op de juiste Da'wah. Dat wil 
zeggen, ook al zou het zich over verschillende landen verspreid hebben, dan is het referentiepunt nog steeds één 
(een enkele bron, en dat is het Boek en de Soennah volgens het begrip van de Selefoes-Saalih). En dat elkaar 
controleert en corrigeert, en elkaar aanvult. Dit is wat vereist is.Voor wat betreft de vele groeperingen die zich 
niet op één Manhadj (methodiek) begeven, dan rest slechts dat zij het oneens worden met elkaar. Ten tweede: 
Er is ook geen twijfel aan dat de oprechtheid van een uitnodiger, een effect heeft op de uitgenodigde. Dat 
betekent dat wanneer een uitnodiger oprecht is in zijn intentie en uitnodigt volgens de juiste methodiek en met 
duidelijk inzicht en kennis in waartoe hij uitnodigt, dan heeft dit zeker een effect op de uitgenodigde. Als hij 
echter niet oprecht is in zijn uitnodiging en slechts uitnodigt naar zichzelf, of slechts uitnodigt naar zijn partij, of 
naar een afgedwaalde Djamaa'ah of naar fanatisme – ook al doet hij dat onder het mom van de Islaam – dit baat 
de Islaam immers in geen enkel opzicht, en het behoort helemaal niet tot Da'wah naar de Islaam. Zo ook 
wanneer hij de mensen uitnodigt naar het Boek van Allaah en de Soennah van de Boodschapper van Allaah 
(sallahoe alayhie was sallem):, maar hij handelt echter niet naar waartoe hij uitnodigt , dit is - dan ook – wat de 
mensen van hem weg doet vluchten. En Allaah, de Meest Verhevene, weet wat in de harten is, en weet wat een 
individu doet op welke plek dan ook. Als hij met Allaah wedijvert in iets verkeerds, wanneer hij alleen is. En als 
hij voor de mensen verschijnt, nodigt hij uit naar het goede en hij doet zelf het tegenovergestelde, dan heeft dit 
geen enkel effect. En het wordt niet van hem geaccepteerd. Allaah zal immers geen Barakah (zegening, extra's) 
in zijn Da'wah plaatsen. Kijk dus naar de Da'wah van de oprechten en welke vruchten het heeft afgeworpen 
terwijl zij individuen zijn, en tegenstanders hebben? Zoals Shaychoel-Islaam Ibn Taimieyah, en zijn studenten. 
En Shaychoel-Islaam Mohammed Ibn ‘Abdel-Wahhaab en anderen. Kijk vervolgens naar de vele uitnodigers 
vandaag de dag, en hun geringe effect, en hun geringe profijt. Dan zul je zeker weten dat het gaat om de 
kwaliteit en niet om de kwantiteit!”  
[Al-Adjwiebah Al-Mofiedah, p. 20-22] 



Selefie Publikaties – Uitnodigers aan de Poorten van het Hellevuur

  

�������	
�����
���
�������
 

7 

�������������������� !�!���������	
��������������������������������%���������������
�������
���� ������������!��%��+=�

6�������(sallahoe alayhie was sallem): ���������������������������,��!������������� �!�����
	
���-������
��)�27�-�����	����������	
�������	���
�	�������	���	��	���
���-�1�<�	�����
���������������	/�		
�4�����	
����	��
/	����
�	�15�����
������ ����������������>�����
��
������������ �
���������	
��������������+�/����� ���������������������
�����������������
��� ����������� ����� ������ ��	
� ��������� ���� ���)� 41%� ������ ��� ����� $����
>?�"��� �	�� ���
������0	��-0� ��� ��� �	� 
	����	��� ���� ��0	�� �	� 0�-0	�4� 	�� �	�� ��� ������0	��-0� ��� ��� �	�

	����	��� ���� �	� ��������	�� 	�� �
�	/	
���	�� �	� 0�-0	�1� ���� $����
�� ��� ���������%�� ���
���
���������!��%���������������������$����
�����������������������������������$����
+�
$����
�����"�������
����������)�27	�?�"��������-���	�4��0��������������
�������15'+����
������������� ���������������������������������������������$����
�����$����
�������
������

����������@���� ��������������������������������������
������+�5������)��
�
2#�������	�� ���	���	���
��	
����	�4����������-��	���	�1�#��		������	��
������	��	��� ��
��� �	�	
� ���� 		�� ��
�-	!� � ���	���	���
��	
4� �����0�� ���� ��-� �� �	�����1� #�� ���� ���
�����	
����	���	��� ���	���	��
	�4����������-��	���	�1�#�����
�	0	
�		���	���	��	����� �
����	�	
�����		���
�-	�� ���	���	���
4������0��������-����	�����1�"	�	�� ���	���	��
	��
�����	�����������
��	��6��
4����
������������������������
��	���
���-��	���	
�	������	��
7�-����	��	�����15''��
�
���� 
�� ��� ������%����%� � � ��� ��%��� ���� ��� ����������� �� ���	
�����+� ���������"������

"�
�  ���1���A$����3��

����,�+�#BCD�5+-�(rahiemahoellaah),���������������#����)��
�

27	�?�"��������-���	�4��0��������������
�������15'*��
�
*�������������!��	

�������������
��������������+������������������ �����������������	
��
����������	
���������������������������������$����
�����"�	
�������"����������%�+*#E�/���������
������0����
���32�������7���������+�
�
/�����/ ������������0����
���32���������������������)�4/�������������������	
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9 Zoals het voorkomt in de Sahieh Al-Boekhaarie (deel 8, 92/93) van de hadith van Hoedhayfa Ibnoel-Yemaan 
(radiallaahoe ànhoe). Gezien de grote waarde van deze hadith zullen we hem daarom volledig citeren zoals die 
terug te vinden is in Sahieh Al-Boekhaarie: “De mensen waren het gewoon om de Boodschapper van Allaah 
over het goede te vragen, maar ik was gewoon om hem over het slechte te vragen uit angst dat het mij zou 
overmannen. Ik zei een keer, “O Allaah’s Boodschapper! We waren in onwetendheid en in het slechte en Allaah 
heeft ons dit goede geschonken dat nu bij ons is; zal er enig kwaad zijn na dit goede?” Hij zei: “Ja.” Ik vroeg 
hem: “Zal er goeds zijn na dat kwaad?” Hij zei, “Ja, maar het zal onzuiver zijn.” Ik vroeg: “Wat zal die 
onzuiverheid dan zijn?” Hij zei: “Er zullen sommige mensen zijn die (mensen) zullen leiden aan de hand van 
principes anders dan mijn overlevering. Je zult hun handelingen zien en hen afkeuren.” Ik zei: “Zal er enig 
kwaad zijn na dat goede?” Hij zei: “Ja, er zullen sommige mensen zijn die anderen uitnodigen naar de Poorten 
van het Hellevuur, en iedereen die hun uitnodiging accepteert zal er (door hen) ingeworpen worden.” Ik zei: “O 
Boodschapper van Allaah! Beschrijf deze mensen voor ons.” Hij zei: “Ze zullen van ons volk zijn en onze taal 
spreken.” Ik vroeg: “Wat draag je me op te doen, als zoiets in mijn leven plaatsvindt? “Blijf bij de groep van 
Moslims en hun Imaam.” Ik vroeg: “En als er geen groep (van Moslims) is en geen Imaam (wat moet ik dan 
doen)?” Hij zei: “Blijf weg van al die verschillende sektes, ook al zou je je vast moeten bijten aan de wortel van 
een boom, totdat je Allaah ontmoet terwijl je nog steeds in die staat bent.” 
10 Soerat Yoessoef (12), 108 
11 Soerat Al-Baqarah (2), 221 
12 Soerat Yoessoef (12), 108 
13 Zie Kietaab at-Tauwhied (p.12-13) 
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14 Op 28 Radjeb 1412H zei de Imaam Ibn Baaz: ‘…en mijn broeders van Medina. De bekende geleerden in 
Medina waarover wij geen twijfel hebben. Zij zijn de bezitters van een goede 'Aqiedah en zijn van Ahloes-
Soennah wal Djama’ah, zoals:Shaych Mohammed Amaan [Al-Djaamie (rahiemehoellaah)], Shaych Rabee’ 
ibn Haadie [Al-Madchalie], Shaych Saalih bin S’ad As-Soehaimie, -  Shaych Faalih bin Naaf’I bin Faalih 
[Al-Harbie],- Shaych Mohammed bin Haadie [Al-Madkhalie] Zij allen staan bij ons bekend om hun 
rechtschapenheid, kennis en een goede geloofsovertuiging. Wij vragen Allaah om hun extra van het goede te 
doen toekomen en hun succesvol te laten zijn op een manier die Hem tevreden stelt. 
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15 Djamaa’at at-Tabliegh:  
Zij zijn een volk dat Mohammed Iliaas volgt, de stichter van deze Djamaa'ah. De beschouwingen die er zijn met 
betrekking tot Djamaa’at at-Tabliegh zijn als volgt:  
1- De stichter van deze Djamaa'ah, is opgevoed met Soefisme en hij heeft daarvoor twee eedgeloftes afgelegd. 
2- Hij was gewend om bij de graven te gaan zitten en op openbaring te wachten, en geestelijk ingeving te 

ontvangen van de mensen die hierin begraven zijn. 
3- Hij was gewend om ‘al-Moeraaqaba Djsitieyah’ te doen bij het graf van Abdoel-Qoedoes                              

Al-Koenkoehie; die geloofde in Al-Wahdat al-Woedjoed (Eenheid van Schepping, Bestaan). 
4- Al-Moeraaqaba Djistieyah houdt in dat je elke week een half uur bij een graf zit, met je hoofd omlaag, en 

Dhikr maakt met de volgende bewoordingen: “Allaah is aanwezig, Allaah kijkt”. En deze bewoordingen, of 
deze handelingen, als dat voor Allaah gebeurt, is een Bid'ah, ook al gebeurt dit uit nederigheid voor de 
overledene in het graf. Het is Shirk met Allaah, en het laatste is ook wat daaruit duidelijk wordt. 

5- En hun moskee, waaruit hun Da'wah is ontsprongen, bevat vier graven van hen (in New Dhelhi India in de 
wijk Nidhaamud-Dien). 

6- De stichter van deze groepering, gelooft dat iets aan hem kan worden geopenbaard. 
7- De stichter van deze groepering is een bijgelovige gravenaanbidder. 
8- De Tablieghies doen aanbiddingen met geïnnoveerde Dhikr, op een Soefistsiche manier. En dat is een 

verbanning van het woord “laa ilaaha illa Allaah”. 
9- En degene die opzettelijk de ontkenning loskoppelt van de bevestiging, door te zeggen “laa ilaah” begaat 

daarmee Koefr, zoals Shaych Hamoed at-Toewaidjirie vermeldt heeft, op overdracht van de geleerden. 
10- Zij staan het toe om amuletten dragen, die talismans bevatten en onbekende namen. Het kan dat die 

Satanische namen bevatten, en dit is niet toegestaan.  
[Bron: Fataawah Al-Djalieyah ‘an Manaahidj Ad-Da’awwieyah van de eminente geleerde Ahmed Ibn Yahyaa 
An-Nadjmie (p.54-56)]. 
16 Al-Ikhwaanoel-Moeslimoen:  
De definitie van Ikhwaanoel-Moeslimoen (Moslim Broederschap) is: zij zijn degenen die volgelingen zijn van 
Hassan Al-Banna en zich aan hem hechten. En er zijn vele beschouwingen met betrekking tot hun Manhadj, de 
meest belangrijke zijn de volgende: 
1- Achteloosheid en verwaarlozing van Tauwhiedoel-‘Iebaadah dat de meeste belangrijkste zaak is in de 

Islaam, en de Islaam van een dienaar zal niet correct zijn behalve hiermee. 
2- Hun stilte, en goedkeuring dat de mensen op Shirk Al-Akbar (grote Shirk) zitten zoals het smeken van een 

ander dan Allaah, Tawwaaf maken rondom de graven, het afleggen van geloftes aan de overledenen in de 
graven, en het in hun naam offeren, en andere dergelijke zaken. 

3- Dat waarlijk de stichter van deze Manhadj een Soefie was; hij heeft een relatie met de Soefieyah, toen hij de 
Bay’ah (belofte, eed) aflegde bij Abdoel-Wahhaab al-Hasaafie voor loyaliteit aan zijn Soefi Orde, de 
Hassaafieyah ash-Shaadliyah. 

4- De aanwezigheid van innovaties onder hen, en het vestigen van aanbidding daarmee, sterker nog het is de 
basis van hun Manhadj. En zij geloven dat de Profeet (sallahoe alayhie was sallem): hun zittingen van Dhikr 
bijwoonde en hun vergiffenis schenkt voor wat voorbij gegaan is van hun zondes, in hun poëtische 
uitspraak: 
 

De Ilaah zendt vredeswensen over de noer (licht, i.e. de Profeet) die is verschenen 
Voor de ‘Alamien (alles dat bestaat), en de zon en de maan overscheen. 

Dit is de geliefde (i.e. de Profeet) die aanwezig is bij de geliefden 
En alles vergeeft dat voorbij gegaan is. 

 
5- Hun uitnodiging tot (het vestigen van) de Khielaafah, en dit is op zichzelf een Bid'ah, want waarlijk de 

Boodschappers en degenen die hen volgden, werden slechts opgedragen met de uitnodiging van Tauwhied. 
De Meest Verhevene zegt:  

 
“En Wij hebben onder elk volk een Boodschapper doen opstaan, (zeggende): "Aanbidt 
Allaah (alleen), en vermijd de Taaghoet (de Shaytaan of alles dat naast Allaah aanbeden 
wordt)." (Soerat An-Nahl (16)  , 36) 
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6- De niet-aanwezigheid van Al-Wallaa wal-Barraa (Loyaliteit en Vijandschap) onder hen of de tekortkoming 

ervan. En dat wordt duidelijk door hun uitnodiging naar toenadering tussen (degenen die op) de Soennah 
zijn en de Shie’ah, en de verklaring van de stichter ervan: “We werken samen in hetgeen we over eens 
zijn, en we excuseren elkaar in hetgeen we verschillen.” Einde citaat. 

7- Hun haat voor de mensen van Tauwhied, en de mensen (die het pad) van Selefieya bewandelen, en hun haat 
voor hen en zij maken dat duidelijk in hun uitspraken over het land Saudi-Arabië, dat gevestigd werd op 
Tauwhied. En dat Tauwhied onderwijst in haar scholen, instellingen en universiteiten. En dat wordt ook 
duidelijk uit hun moord op Jamiel ar-Rahmaan al-Afghaanie omdat hij uitnodigde naar at-Tauwhied, en 
omdat hij scholen had waarin hij at-Tauwhied onderwees. 

8- Hun kritisch zoeken en nagaan van de fouten van de regeringsleiders, en het zoeken naar hun 
tekortkomingen, of het nu waar is of een leugen, en die te verspreiden onder de onervaren jeugd, om zo de 
jeugd de regeringsleiders te doen haten en van hen (de regeringsleiders) te walgen en hun harten te vullen 
met vijandigheid jegens hen. 

9- Het vuile en walgelijke Hizbieyah (blinde en bevooroordeelde) partijgenootschap en waar ze zich tot 
toeschrijven. Dus hebben zij Al-Wallaa (Loyaliteit en Bondgenootschap) omwille van deze Hizb (partij, 
groepering), en tonen vijandschap omwille van deze Hizb. 

10- Het laten afnemen van de Bay’ah (eed van loyaliteit) om voor de Ikhwaanie methodiek te werken op basis 
van tien voorwaarden die de stichter van de beweging vermeld heeft. *** En er zijn ook nog andere 
beschouwingen die mogelijk later kunnen worden besproken. 

[Bron: Fataawah Al-Djalieyah ‘an Manaahidj Ad-Da’awwieyah van de eminente geleerde Ahmed Ibn Yahyaa 
An-Nadjmie (p.51-56)] 
 
[Degene die deze tien voorwaarden wil leren kennen die vermeld zijn over de stichter van de beweging van ‘Al-
Ikhwaan’, en de resterende beschouwingen over deze beweging, doet er goed aan om naar het boek van onze 
Shaych Ahmed An-Nadjmie te refereren. Het boek is ook in word-format te downloaden op 
http://www.sahab.org/books/book.php?id=506&query]   
 
17 Andere hedendaagse sektes en groeperingen die hedendaags wijdverspreid zijn over de Moslimlanden zijn 
naast de Ikhwaan en de Tabliegh ook de Qoetbieyah en Soeroerieya die we hieronder zullen bespreken in sha 
Allaah. 
18 Qotbieyien. 
De sekte van de Qotbieyien: Zij zijn een volk die de werken van Sayyid Qotb hebben gelezen, en daaruit die 
zaken hebben genomen die zowel de waarheid als de leugen bevatten. Je ziet ze dan Sayyid verdedigen als 
iemand hem ook maar bekritiseert, ook al is de waarheid met de kritiekgevende. En wat bekend is dat Sayyid 
niet iemand van de mensen van de kennis of religie is. Wat bekend is dat hij meer een literaire schrijver was. Je 
ziet vervolgens dat hij zaken van de Ash’arie-stroming aanneemt, de stroming van Ta’wiel, zoals ook anderen 
van de geleerden van Egypte. En hij heeft gruwelijke en verschrikkelijke fouten, waartegenover verschillende 
geleerden van kennis zich hebben verzet, en die fouten hebben duidelijk gemaakt. Toen zij echter die fouten 
duidelijk maakten, kwam de werkelijke aard van de Qotbieyien naar boven. Die geleerden werden toen 
bekritiseerd, en over hen werd geroddeld en slecht gepraat, en onze Verrekener is Allaah, en een uitstekende 
Waker is Hij! Waar het dus om gaat is dat de man (Sayyid Qotb) niet werd gekend voor waarheid, en de 
waarheid wordt niet gekend door de mannen. Het is daarom verplicht voor ons om de waarheid te volgen, en 
daarmee Allaah, de Heer der Gehele Schepping mee te aanbidden en diegene te laten die de weg van de 
Innoveerders zijn ingeslagen. En dat wij de Boodschapper van Allaah (sallahoe alayhie was sallem): als 
voorbeeld nemen en zijn Khaliefen (Opvolgers), zijn Metgezellen en de Volgelingen van hen van de Imaams van 
de Hoeda (Leiding). En Allaah is de Gever van alle Succes. 
[Bron: Fataawah Al-Djalieyah ‘an Manaahidj Ad-Da’awwieyah van de eminente geleerde Ahmed Ibn Yahyaa 
An-Nadjmie (p.52-53)] 
1919 De Soeroerieyah 
De sekte van de Soeroerieyien. Soereorieya is een volk, of een Hizb (partij, groepering) die toeschrijven tot 
Mohammed Soeroer Zayn al-'Aabidien (Syriër woonachtig in London, Engeland), ze hebben iets van de Soennah 
en iets van de Bid'ah in zich. En de meeste belangrijke beschouwingen die er over hen zijn, zijn de volgende: 
1- Zij praten slecht over de regeringsleiders, en zij roddelen over hen, waaruit veel slechts resulteert, Fitnah, en 

gevaar. En wat bekend is dat zij takfier (iemand ongelovig verklaren) maken van de regeringsleiders. Echter 
doen zij dit in verborgen toestand, en terwijl ze tegen iemand spreken. Zij weten immers dat de teksten (van 
de Qor’aan en de Soennah) het luisteren en gehoorzamen van de regeringsleiders verplicht heeft gesteld. En 
dat terwijl wij in een Islaamitisch land (i.e. Saudi-Arabië) wonen, en aan Allaah komen en alle Lof en Dank 
toe. De regeringsleiders in dit land regeringen met de Sharie’ah van Allaah in hun rechtbanken, en hebben 
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de straffen (al-hoedoed) gevestigd. Dus het maken van Takfier van hen, of het roddelen over hen, betekent 
dat men het uit het gezag treden van de autoriteiten, noodzakelijk maakt, en het in opstand komen tegen de 
gevestigde autoriteit, noodzakelijk maakt. Dit brengt een geweldige corruptie en verderf met zich mee. 
Daarom, dient men op te passen voor mensen van dergelijke methodieken en dient men afstand van hen te 
doen. In het bijzonder, omdat zij de geleerden van dit land aanvallen, door hen te beledigen, uit te schelden, 
te schandaliseren, en hen te beschuldigen van het maken van misbruik van de religie. En dit bewijst wat 
hierachter steekt. 

2- Zij roepen op tot de Djihaad. Maar de bedoeling daarbij is niet de Djihaad tegen de Koeffaar, maar wat 
duidelijk wordt is de Djihaad tegen het land (Saudi-Arabië), met de kennis dat wij het land niet foutloos 
achten, en wij roepen ook niet dat het land feilloos is. Wij zeggen echter, dat het verplicht is om hen (de 
regeringsleiders) te gehoorzamen, en hen in het verborgene te adviseren. Zij zijn immers Moslim. En de 
wetgever heeft het in opstand treden tegen de regeringsleiders verboden, behalve als degene die uit gezag 
treedt duidelijke Koefr ziet, waarvoor hij een bewijs heeft van Allaah. [Verduidelijking Aboe 'Oebaydillaah: 
En zelfs dan is het verboden om uit gezag te treden behalve wanneer er een zeker profijt uit deze uittreding 
te putten valt. Wanneer er echter een nog grotere chaos en bloedbad ingeschat wordt dan is het ten strengste 
verboden om uit hun gezag te treden. Het is dan aan de moslims om geduld te hebben totdat Allaah hen een 
uitweg geeft, zoals dat aangegeven wordt in de fundamenten van Ahloes-Soennah wal Djama'ah! En bij 
Allaah liggen alle mogelijkheden!!!].   

3- Zij beweren verder ook, dat de geleerden in dit land de werkelijkheid (i.e. de actualiteiten) niet begrijpen. 
Zij worden dan weerlegd door te zeggen dat de Moefti's en de rechters pas een fatwa geven of een 
gerechtelijke uitspraak doen met betrekking tot een specifieke zaak, pas nadat zij de werkelijkheid van die 
zaak bestudeerd hebben en de oorzaak die op die zaak betrekking heeft, kennen, de visie op de regelgeving 
kennen en de effecten die de regelgeving meebrengt, begrijpen. En degene die beweert dat die geleerde en 
de rechters, de werkelijkheid niet begrijpen, die heeft zichzelf onrecht aangedaan, en heeft datgene gezegd 
dat hij niet mag zeggen. Wat betreft de plotten van de vijanden, en andere zaken, dat zijn de specialiteiten 
van het leger in elk land.  

[Bron: Fataawah Al-Djalieyah ‘an Manaahidj Ad-Da’awwieyah van de eminente geleerde Ahmed Ibn Yahyaa 
An-Nadjmie (p.53-54)] 
20 Jamaal Ibn Fariehan al-Haarithie zegt in Al-Adjwiebah Al-Mofiedah (p. 6): “Het is beter om elke groep die 
tegenstrijdig is aan het Boek en de Soennah en de Manhadj van de Selefoes-Saalih als zijnde een sekte te 
bestempelen. Dat is namelijk de Sharie’ah terminologie voor hen, zoals de Boodschapper van Allaah (sallahoe 
alayhie was sallem):  hen genaamd heeft in de volgende hadith van de Firaq (sektes). Wat betreft de Djamaa'ah, 
dat is slechts de Djamaa'ah van de Moslims waartoe de hadith verwijst. En Allaah weet het beste.”   
21 Er kwam eens een man naar Hassan Al-Basrie en zei tegen hem: “O Abba Sa’ied! Ik wil met jou debatteren. 
Ga weg van mij! Ik ken immers mijn Dien. En alleen diegene die twijfels heeft over zijn religie debatteert met 
jou.” Al-Laalikaa’ie 1/128.  
En overgeleverd door Ma’n bin ‘Iesah die gezegd heeft: “Maalik Ibn Anas (radiallaahoe ànhoemaa) ging op een 
dag uit de moskee weg, terwijl hij leunde op zijn arm, daarom kwam een man naar hem toe die genoemd werd: 
Abbaa Horieyah, die beschuldigd werd van Irdjaa’. Hij zei: O Abbaa Abdillaah! Luister naar iets van mij, 
waarmee ik jou spreek en met jou redetwist en jou mijn mening vertel. Daarop zei hij (Maalik Ibn Anas): “En 
als jij dan van mij wint?” “Als ik van jou win, dan volg jij mij.” Daarop zei hij (Maalik Ibn Anas): “Als dan 
een andere man naar ons toekomt en van ons beiden wint?” Hij zei: “Dan volgen we hem.” Daarop zei 
Maalik (radiallaahoe ànhoemaa). ”O Abbaa ‘Abdillaah! Allaah, de Majesteitelijke en Verhevene, heeft 
Mohammed (sallahoe alayhie was sallem) gezonden met één religie. Ik zie jou echter van de ene religie naar 
de andere verwisselen.” As-Sharie’ah (62) 
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22 HET ZICH NIET TOESCHRIJVEN TOT EEN SEKTE, OF DE HEDENDAAGSE GROEPERINGEN 
EN DE VERPLICHTING OM ER VOOR TE WAARSCHUWEN 
Antwoord: “Dit land (i.e Saudi-Arabië) – en alle Lof en Dank komen toe aan Allaah – is een Djamaa'ah 
(verenigde gemeenschap) dat gevestigd is op Tauwhied en de Islaam, en onder een Islaamitische vlag, waarin 
veiligheid is en bescherming, en veel goeds. Wij zijn slechts één Djamaa'ah en wij accepteren geen opsplitsing 
(tot verschillende Djama'aat).Wat betreft de Djama'aat (sekten), die worden aangetroffen in de andere landen 
waar geen recht bevel aanwezig is, en geen blijvende veiligheid. Wat betreft ons land (i.e Saudi-Arabië)- en alle 
Lof en Dank komen toe aan Allaah – zij verschilt van de andere landen, door wat Allaah het liefheeft omwille 
van het goede: zoals het uitnodigen naar Tauwhied en het doen verdrijven van Shirk en het vestigen van een 
Islaamitische regering, dat regeert met de Sharie’ah vanaf de tijd van de Imaam, de Moedjadid (hervormer): 
Mohammed Ibn ‘Abdoel-Wahhaab – rahiemahoellaah - tot aan onze tijd – en alle Lof en Dank komen toe aan 
Allaah-. We zeggen niet dat het perfect is in elk opzicht maar zij - en alle Lof en Dank komen toe aan Allaah – is 
nog steeds gevestigd op het goede. Het bevat het aansporen tot het goede en verbieden van het kwade, en het 
vestigen van de straffen en regeren met wat Allaah geopenbaard heeft. De Islaamitische rechtbanken zijn er 
gevestigd, en de erfgronden en het erfrecht zijn volgens wat Allaah vastgesteld heeft. Niemand betreedt het (om 
het aan te passen of te veranderen) in tegenstelling tot de andere landen. Wij zijn dus één verenigde 
gemeenschap in dit land. Wij accepteren geen groeperingen en andere madhaahieb (stromingen), die doen 
immers onze gemeenschap opsplitsen, en laat onze eensgezindheid verdwijnen en vergiftigen de gedachten van 
onze jongeren, en zij veroorzaken vijandschap en haat onder ons. Dus deze groeperingen als die ons betreden, 
laten die gunst verdwijnen die wij vandaag de dag beleven. Wij willen deze groeperingen niet. Wat zij ook voor 
goeds bevatten, wij bezitten het al - en alle Lof en Dank komen toe aan Allaah – en nog veel meer. En wat die 
voor kwaads bevatten, daar willen wij ver van vandaan blijven. En wij zijn verplicht om de mensen het goede te 
doen toekomen. (Al-Adjwiebah Al-Moefiedah p.43-45)  
 
Zegt Jamaal Ibn Fariehan al-Haarithie: Wat betreft de Hizbie-sektes van vandaag de dag zoals de Tabliegh, de 
Ikhwaan, de Ikhwaan van de Qotbieyah, de Ikhwaan van de Qotbieyah/Soeroerieyah. Dat zijn sektes die ons zijn 
binnengetreden. Het is daarom gewenst voor de Selefie uitnodigers, die zich toeschrijven tot de ‘Aqiedah en de 
Manhadj van de Selef, zij die zich vasthouden aan de Aathar, sterker nog, het is een verplichting, om face-to-
face te staan tegenover deze verschenen sektes, die tegenstrijdig zijn aan hetgeen waar de Profeet (sallahoe 
alayhie was sallem) op was en zijn metgezellen en hen niet toestaan om hun methodiek te verspreiden. Het is 
echter verplicht om hard tegen hen te zijn en hun kracht te verzwakken. En dit gebeurt dan door Sharie'ah kennis 
te verspreiden, die verbonden is aan bewijzen uit het Boek en de Soennah, volgens het begrip van de Selefoes-
Saalih en de mensen Tauwhied te onderwijzen, hetgeen dat verwaarloosd wordt door deze sektes. En zij houden 
zichzelf en andere mensen bezig met politiek, en politieke opruiing. En hierdoor, zoals zij beweren, leiden zij de 
mensen van zondes naar de moskeeën. Echter, laten ze hen achter met heidense geloofsovertuigingen, zoals het 
wrijven over de graven, en er rondom heen lopen, en hulp zoeken bij diegenen die erin begraven liggen. En 
anderen houden zich weer bezig met het bijeenbrengen van de complete groep, zoals zij beweren. En zij houden 
zich ver weg van de verschillen in geloofsovertuiging, omdat dat de Oemmah doet opsplitsen, zoals zij zich dat 
voorstellen. Je zult dus de gravenaanbidder, de khaaridjie, de moe'tazillie, de jahmie en de shie'ie in hun 
gelederen aantreffen. Hun methodiek is er immers op gericht, om de mensen bij elkaar te brengen. En waar het 
hen om gaat, is om maar zo groot aantal leden bij elkaar te brengen. Hun stelregel daarbij is: "We werken samen 
in wat we eens zijn, en we zoeken excuses voor elkaar voor die zaken waarin we het niet met elkaar eens zijn." 
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23 Tot slot: de Selefie methodiek 
1- Wij aanbidden Allaah met Tauwhied, dus wij roepen niemand anders dan hem aan om een voordeel te 

verkrijgen of om een kwaad af te weren. En wij aanbidden Allaah met haat jegens de afgodendienaren, en 
wij tonen vijandschap jegens hen. Het is echter verplicht voor ons, dat wij hen allereerst uitnodigen naar de 
Tauwhied, en wij maken hen duidelijk dat er geen Islaam mogelijk is zonder Tauwhied. Wij maken hen ook 
duidelijk dat het aanroepen van een ander dan Allaah, Koefr is. En degene die hierna daarop doorgaat, dan is 
het verplicht voor ons om weg te blijven van die persoon, en hem te haten omwille van Allaah, de Machtige 
en Majesteitelijke. 

2- De geloofsovertuiging van de Selef is erop gebouwd dat Allaah, de Machtige en Majesteitelijke, beschreven 
wordt aan de hand van hetgeen waar hij Zichzelf mee heeft beschreven in Zijn Boek en via de tong van Zijn 
Boodschapper(s) zonder Tahrief, en zonder Tamthiel, en zonder Tashbieh, en zonder Ta’tiel, en zonder 
Ta’wiel. 

3- Wij bevestigen de Asmaa al-Hoesnaa (Glorierijke Namen) die Hij voor Zichzelf bevestigd heeft, en Zichzelf 
mee geprezen heeft, of die nu overgeleverd zijn in het Boek of in de Soennah. 

4- Wij geloven ook dat de tevredenheid van Allaah niet verkregen kan worden of het Paradijs niet bereikt kan 
worden, behalve via de Boodschapper van Allaah (sallahoe alayhie was sallem). Wat betreft degene die de 
tevredenheid van Allaah probeert te verkrijgen via een andere weg dan de Boodschapper (sallahoe alayhie 
was sallem), die is zeker dwalende, en hij is blind gemaakt voor de waarheid en hij is zowel in deze wereld 
als in de volgende verloren. 

5- Wij geloven dat de Sharie’ah van Allaah datgene is wat door de twee geopenbaarde zaken is gekomen; het 
Boek van Allaah en de Soennah van de Boodschapper (sallahoe alayhie was sallem). En daartoe heeft onze 
Heer verwezen met Zijn Uitspraak:  

 
“Toen hebben we jou (O Mohammed (sallahoe alayhie was sallem)) op een duidelijke weg gezet 
van (Ons) Gebod (zoals Wij Onze Boodschappers voor jou hebben opgedragen (i.e. wettelijke 
manieren en regels van het Islaamitische Monotheïsme)]. Dus volg dat (Islaamitische 
Monotheïsme en de wetten ervan), en volg niet de verlangens van degenen die niet weten.” 
[Tafsier At-Tabarie Vol. 25, p.146]. (Al-Djaathieyah (45):18) 

 
6- Wij geloven dat de Qor'aan het Woord van Allaah is, en dat het geopenbaard is, en niet geschapen. En de 

Soennah is een verduidelijking ervan. En de Qor'aan wordt uitgelegd aan de hand van de Soennah en de 
Tafsier van de Sahaabah (Metgezellen), en diegenen die hen in oprechtheid volgden (Taabie’ien). Dus de 
Qor'aan wordt dus uitgelegd aan de hand van overlevering. Dat wil zeggen door de overleveringen van de 
Sahaabah en de Tabie’ien en de Ahaadieth die daar naar terug gaan en de Boeken die dat bevatten. Die 
boeken zijn verplicht om daarop nageslagen te worden en gelezen te worden zoals de Tafsier Ibn Jarier, en 
Tafsier Ibn Kathier, en Tafsier Al-Baghawie, en Tafsier Dhoeroer Manthoer van As-Soeyoetie, en anderen. 

7- Het is verplicht voor ons dat wij de Soennah nemen via de wetenschappers van Hadieth in Tashieh 
(authentiek verklaren) en Tad'ief (zwak verklaren). We nemen dus datgene wat authentiek is en laten dat wat 
zwak is. 

8- Wij aanbidden Allaah, Machtig en Majesteitelijk, door het gehoorzamen van de regeringsleiders, zolang zij 
Moslim zijn, en regeren met de Sharie’ah van Allaah, en de strafwetten van Allaah vestigen, en het gebed 
verrichten. En het gehoorzamen van hen is verplicht, ook al zijn ze onrechtvaardig. En degene die iets 
anders beweert, en het toegestaan heeft gemaakt om uit het gezag te treden van de moslimleider, ook al is 
die onrechtvaardig, die persoon is dan een dwalende innoveerder. Het is dan een verplichting voor de 
geleerden van de moslims, om zijn verklaring te weerleggen en zijn dwaling duidelijk te maken. 

9- Het is niet toegestaan om tekortkomingen van de regeringsleiders te verspreiden. Omdat hierin de reden en 
oorzaak ligt, voor het plaatsvinden van fitan (rampspoeden) en het aansteken ervan. 

10- Het is verplicht dat wij Allaah, de Machtige en Majesteitelijke, aanbidden met de Soennah, en de Soennah 
volgen, en dat wij haat en afkeer hebben voor Bid'ah (innovatie) en moebtaddie’ien (innoveerders). Dit 
volgens de uitspraak van hem (sallahoe alayhie was sallem): “Hij die een handeling van aanbidding 
verricht, waarop niet ons bevel staat, het zal verworpen worden.” In een andere versie zegt hij:“Hij die een 
handeling van aanbidding verricht, waarop niet ons bevel staat, het zal verworpen worden.” (Hadieth 
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overgeleverd door Boekhaarie (nr.2499), Moeslim (nr.3342 en nr. 3343), Ibn Maadjah (nr.14) en Ahmed en 
Aboe Dawoed) 

 
Dit is een samenvattend en kort woord uit de geloofsovertuiging van de Selef dat wij verplicht zijn aan te nemen 
en die geloofsovertuiging te bewandelen, indien wij de redding en verlossing wensen en de waarheid willen. En 
het is verplicht voor ons om de woorden van de betrouwbare mannen te accepteren die gebaseerd zijn op 
bewijsvoering. Mannen worden immers aan de hand van de waarheid gekend, en de waarheid wordt niet gekend 
aan de hand van de mannen. En als laatste is het verplicht voor ons om in alle nederigheid te vragen dat Allaah 
ons de waarheid als waarheid laat zien en ons begunstigd om die te volgen en de valsheid als valsheid laat zien 
en ons begunstigt om daarvan weg te blijven. Hij is daarvoor de Beschermer en Hij is daartoe in staat en moge 
Allaah’s Vrede en Zegen met onze Profeet Mohammed zijn, de allerbeste, de meest godvrezende, de meest 
vrome en meest zuivere der schepping. En moge Allaah's Vrede en Zegen ook met zijn Familieleden en al zijn 
Metgezellen zijn 
[Bron: Fataawah Al-Djalieyah ‘An Al-Manaahidj Ad-Da’awieyah van de eminente geleerde Ahmed bin Yahyaa 
An-Nadjmie (p. 57-56)] 


