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Alle lof zij Allah, de Heer der werelden. Allah’s zegeningen en vrede zij met 
de profeet Moh’ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hun 
voetstappen volgt tot aan de Laatste Dag. Voorts: 
 
Allah � heeft gezegd: “Die Dag (de Dag der Opstanding) zullen er gezichten 
wit worden en zullen er gezichten zwart worden 2...” 3 Ibn ‘Abbaas � zei: 
“De gezichten van Ahloe Soennah zullen wit worden en de gezichten van Ahloe l-
Bied’ah 4 en Foerqah (onverschilligheid en verdeeldheid) zullen zwart worden.” 
Ahloe Soennah wa l-Djamaa’ah zijn de opvolgers van de Soennah van de 
boodschapper van Allah �, dat zij voorrang geven boven hetgeen daar 
tegenovergesteld aan is. 5 Zij nodigen uit tot de eenheid (djamaa’ah) en het 
gezamenlijk opvolgen van de waarheid, in tegenstelling tot Ahloe l-Bid’ah die 
tegengesteld aan de Soennah handelen en streven naar verdeeldheid en 
onenigheid. Ahloe Soennah wa l-Djamaa’ah zijn onze selef as-saalih’ (vrome 
voorgangers); de metgezellen � en de taabi’ien 6 en degenen die hen met het 
goede opgevolgd hebben.  
 

Het behoorde tot de wijsheid in de schepping van Allah � dat er een strijd op aarde 
zou zijn tussen de uitnodigers van het goede en die van de dwaling. Vandaar dat er 
verschillende tegenstanders voor Ahloe Soennah wa l-Djamaa’ah waren in de loop 
der geschiedenis en deze vijandigheid escaleert verder in onze tijd. Nieuwe 
                                                 
1 Zie ook de boeken Religieus Extremisme in het leven van hedendaagse moslims, van dr. ‘Abdoel-
Rah’maan ibn Moe’alaa al-Loewayh’iq al-Moetayrie, en Het Belang en de Autoriteit van de Soennah, 
van Jamaal al-Din M. Zarabozo, beide uitgegeven door Uitgeverij Momtazah. 
2 Wit staat voor licht, leiding, kennis, oprechtheid, gelukzaligheid etc.; zwart staat voor duisternis, 
dwaling, zonde, opstandigheid, hypocrisie, innovatie, ellende etc., verwijderd van Allah’s Genade. 
3 Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 106. 
4 Ahloe l-Bied’ah: degenen die innovaties (bid’ah) in de religie toevoegen en het verspreiden. Niet 
zoals enkele beleidsmakers beweren dat de Islaam tegen innovatieve middelen is zoals het gebruiken 
van technologie en streven om deze uit te breiden. Innovatie hier is de innovatie in de leer van de 
Islaam waarbij de vernieuwer (moebtadi’) min of meer beweert dat hij beter en meer weet dan de 
profeet � door nieuwe dingen in de leer van de Islaam toe te voegen.  
5 Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa’ah: degenen die de pure Soennah (manieren, voorbeeld) van de 
boodschapper Moh’ammed � volgen en die zich aansluiten bij de gemeenschap van de oprechte 
moslims die de juiste methodologie hanteren.  
6 Taabi’ien (de meervoudsvorm van taabi’ie); volgelingen, de generatie na de sah’aabah � die de 
sah’aabah (metgezellen van de profeet �) gezien of vergezeld hebben.  



 

elementen zijn aan deze vijandelijkheid toegevoegd, voornamelijk de hevige 
ideologische strijd van buiten de islamitische kringen die de vijandelijke 
bewegingen aan het opzetten zijn en met name na de gebeurtenis van 11 
september 2001. Een nieuw mondiaal systeem wordt geweven waarin men streeft 
een wereld te creëren vrij van de werkelijkheid van de Islaam en om niets anders 
dan een lege schelp van de Islaam over te houden. Dit willen zij bereiken door 
verschillende politieke en tactische activiteiten te ontwikkelen die zij overal willen 
toepassen. Daarnaast is het overduidelijk dat er verschillende landen zijn die zich 
bereid hebben bevonden om zich in dit nieuwe systeem te schikken en om dit in 
praktijk te brengen. En Allah � stelt de zaak voor velen uit en de gelovigen zullen 
uiteindelijk als overwinnaars uit de bus komen. Het uiteindelijke resultaat van deze 
campagne, ook al duurt het lang voort, is verlies voor het onrechtvaardige volk. 
“(Dit is) Allah’s handelwijze (soennat Allaah) die voorheen reeds gold. En je 
zult in Allah’s handelwijze geen verandering vinden.” 7  
 

Dit dossier 8 behandelt vanuit verschillende hoeken deze onrechtvaardige aanval. 
Het behandelt de methodiek van Ahloe Soennah wa l-Djamaa’ah en de vijanden 
van Ahloe Soennah in het heden en uit het verleden, het behandelt de politieke 
agenda’s die de hedendaagse bewegingen gebruiken om een nieuwe Islaam als 
vervanger op te stellen voor de methodiek van de selef. En anderzijds behandelt 
het de plicht van de geleerden om een reactie te laten horen tegenover deze 
aanval en het bijstaan van de methodiek en het behandelt de uitdagingen die 
da’wah 9 en de weg van de selef tegenkomen en het tekent een weg en de wijze 
waarop men hiermee moet omgaan. En Allah � is de bron van het succes, maar de 
meeste mensen weten het niet.  
 

►As-Selefiyyah: het begrip en de uitdagingen 
 

Het begrip selef duidt taalkundig op hetgeen voorbij is en tot het verleden behoort; 
zoals de Uitspraak van de Verhevene: “…hoewel Allah de handel toegestaan 
heeft en ar-ribaa (de rente) verboden heeft. En eenieder die de vermaning 
van zijn Heer ontvangt en dan stopt (met het eten van ar-ribaa), voor hem 
is wat hij al had (selef) (hij zal niet bestraft worden vanwege zijn 
onwetendheid) en zijn zaak is voor Allah (om te oordelen). Maar eenieder 
(onder de gelovigen) die terugkeert (naar ar-ribaa, nadat de kennis tot hem is 
gekomen dat het verboden is), zij zijn de bewoners van het Vuur (de Hel), zij 
zullen daarin lang verblijven.” 10 
 

Tevens wordt met het woord selef de voorgaande volkeren bedoeld. Eenieder van 
de mensheid die vóór is gegaan wordt selef genoemd door degenen die na hen zijn 
gekomen, zoals de Verhevene heeft gezegd: “Toen maakten Wij hen tot een 
precedent (selefan) (als een les voor degenen die na hen komen) en een 
voorbeeld voor latere generaties.” 11  
 

Het woord selef wordt op 8 plaatsen in de Qor-aan aangetroffen. Op alle plaatsen 
waar het vermeld wordt, duidt het op hetgeen voor is gegaan. Er is duidelijk te 
merken dat de uitspraak duidt op de algemene voorgaande perioden, zonder zich 
tot een bepaalde groep of volk te specificeren. 
 

Selef duidt dus op hetgeen voorbij is gegaan. Onder hen zijn er die goed en 
oprecht waren en anderen die slecht en verderfelijk waren. Degene die zich tot 
deze volkeren wil rekenen wordt als selefie aangeduid.  

                                                 
7 Soerat al-Fath’ (48), aayah 23.  
8 Deze verhandeling is gebaseerd op verschillende onderzoeken en artikelen van diverse schrijvers, 
o.a. van Moh’ammed ibn Shaakir Sharif, dr. ‘Abdel-‘Aziz ibn Moh’ammed Aal ‘Abdoellatief, dr. Ah’mad 
ibn ‘Abdoer-Rah’maan al-Qaadhie, Ah’med Fahmie, Kamaal H’abieb en Moh’ammed ‘Ied al-‘Abbaasie.  
9 Da’wah: uitnodiging; anderen oproepen/uitnodigen tot Allah �, om Zijn weg te volgen.  
10 Soerat al-Baqarah (2), aayah 275.  
11 Soerat az-Zoekhroef (43), aayah 56.  



 

De oprechte voorgangers zijn de metgezellen van de boodschapper van Allah � en 
degenen die hen met het goede hebben opgevolgd. Dat men zich tot hen wil 
rekenen betekent dat degene die zich tot hen rekent hun weg en methodiek volgt. 
Vandaar dat de selefiyyah geen groepering of sekte is, het is immers een periode 
die voor is gegaan. As-Selefiyyah duidt op het volgen van de oprechte 
voorgangers, hoe zij met het Boek van hun Heer (d.w.z. de Qor-aan) en de 
Soennah van hun profeet (d.w.z. Moh’ammed) � zijn omgegaan, hen volgen in hoe 
zij de religie hebben begrepen en hoe zij dit in praktijk hebben gebracht. Zij zijn 
Ahloe Soennah wa l-Djamaa’ah. Dit impliceert dat as-Selefiyyah een 
wetenschappelijke en praktische methodiek is en een volledig samenhangende weg 
is van de religieuze islamitische teksten. Het is dus niet alleen een 
wetenschappelijk onderricht. Allah � heeft ons aangespoord om de weg van de 
oprechte voorgangers (as-selef as-saalih’) op te volgen, zeggende: “En de 
allereersten (die de Islaam accepteerden) van de moehaadjiroen 12 en de 
ansaar 13 en degenen die hen in het goede volgden (in geloofsleer, spraak 
en daden): Allah is tevreden met hen 14 en zij zijn tevreden met Hem. Hij 
heeft voor hen Tuinen voorbereid waar de rivieren onder door stromen, 
zij zijn daarin onsterfelijk, eeuwig (zullen zij er genieten). Dat is het 
geweldige succes.” 15  
 
En zoals de boodschapper van Allah � over hen heeft gezegd: “De beste van mijn 
Oemmah (gemeenschap) is mijn eeuw, en vervolgens degenen die hen opvolgen 
en degenen die hen opvolgen.” 16 Het is zodoende een methodiek die zal blijven 
voortbestaan in alle tijden en plaatsen en het zal overal van toepassing zijn. 
 
De moslims hebben de methodiek van de selef opgevolgd in de omgang met de 
islamitische teksten en hoe zij deze moeten begrijpen en in praktijk moeten 
brengen, en dit heeft geresulteerd in het behouden van de Islaam en het is een 
bescherming tegen vervalsing. Allah � heeft gezegd: “Waarlijk, Wij zijn 
Degenen Die de Dhzikr (de Vermaning: d.w.z. de Qor-aan) hebben 
neergezonden. En waarlijk, Wij zijn daarover zeker de Wakers (Die het 
zullen beschermen tegen vervalsing).” 17  
 
Tevens heeft deze standvastigheid ernaar geleid dat zij omgaan met rampen en 
nieuwigheden op dezelfde manier zoals de selef as-saalih’ daarmee zijn omgegaan, 
wat duidt op de eenheid van de methodiek die de moslims bijeen houdt en hen één 
hecht lichaam laat zijn. Dit impliceert niet dat degenen die de methodiek van de 
selef volgen niet met elkaar van mening kunnen verschillen in begrip; dit is 
uiteindelijk een ongevraagde opvatting en een onmogelijke missie.  
 
Het meningsverschil wat tussen hen kan bestaan is beperkt en vindt volgens 
bekende richtlijnen en regels plaats. Hun verschil in meningen is zeker geen 
onenigheid of tegenstrijdigheid van de islamitische teksten. Hun verschillen duiden 
op het niet feilloos zijn van het verstand van de mens en hun praktijken. De 
mensen zijn in het algemeen vatbaar voor praktische en wetenschappelijke fouten. 
Feilloosheid is beperkt tot de boodschappers (vrede zij met hen) alleen (in 
religieuze zaken) en het behoort tot de ethiek van de selefie-methodiek wat Ibn 

                                                 
12 Moehaadjiroen of moehaadjirien (enkelvoud: moehaadjir): de vroegere moslims die migreerden van 
Mekkah naar al-Medienah tijdens het leven van de profeet � vóór de verovering van Mekkah.  
13 Ansaar: “helpers”, de moslims van al-Medienah die de gemigreerde moslims van Mekkah (al-
moehaadjiroen) steunden. Ansaarie: een inwoner van al-Medienah wordt ansaarie genoemd, omdat 
het Arabische woord naaser verdediger en helper betekent. De ansaar hielpen de moehaadjiroen uit 
Mekkah om weer een normaal leven te kunnen leiden in al-Medienah. Zij deelden al hun bezittingen 
met de moehaadjiroen. 
14 Dit vers is een van de vele bewijzen tegen de Raafidhah (sji’ieten), die de metgezellen van de 
profeet � haten en verafschuwen.  
15 Soerat at-Tawbah (9), aayah 100.  
16 Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.  
17 Soerat al-H’idjr (15), aayah 9.  



 

‘Abbaas � heeft toegekend aan de profeet �, zeggende: “Van eenieder wordt 
genomen en gelaten behalve van de profeet �.” 18 Moedjaahid heeft hem hierin 
opgevolgd, zeggende: “Van niemand wordt alles genomen en niets afgewezen 
behalve van de profeet �.” 19 
 
Hetzelfde is overgeleverd van de vier a-iemmah (imaams): Aboe H’aniefah, Maalik, 
as-Shaafi’ie en Ah’med (moge Allah tevreden met hen zijn). Deze uitspraak is door 
een grote groep geleerden van alle wetscholen vermeld. 
 
Een fundament van de methodiek van de selef is het zich houden aan de Uitspraak 
van de Verhevene: “O degenen die geloven! Plaats jezelf niet (met jullie 
beslissingen) voor Allah en Zijn boodschapper (Moh’ammed �) 20 en vrees 
Allah. Waarlijk, Allah is Alhorend, Alwetend.” 21  
 
En Zijn Uitspraak: “En het is niet gepast voor een gelovige man noch een 
gelovige vrouw, wanneer Allah en Zijn boodschapper (Moh’ammed �) een 
kwestie hebben besloten, dat er voor hen een andere keuze is in hun 
kwestie. En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt, hij is dan 
werkelijk afgedwaald naar een duidelijke dwaling.” 22  
 
Het is een fundamentele reden voor de moslims om bezwaar te maken tegen 
degenen die beweren dat de islamitische teksten slechts gebeurtenissen zijn die in 
de geschiedenis plaats hebben gevonden en waarvan hun geldigheidsduur 
verstreken is. Zij geven voorrang aan hun eigen denken en intellect om hun eigen 
belang te behartigen, dit ten koste van het Boek en de Soennah, die zij de 
vijandschap verklaren. 
 
► Onjuist begrip m.b.t. de selefie-menhedj (selefie-methodiek):  
 
De tegenstanders van de selefie-menhedj hebben enkele onjuiste begrippen die zij 
mengen met enkele conclusies die hierop gebaseerd zijn. Tot hun uitingen behoren 
de volgende uitspraken: 
 
- Dat de selefie-menhedj een methodiek is die anderen buitensluit en die 

extreem en gewelddadig is en die andersdenkenden isoleert en weert. Deze 
praktijken leiden tot het zaaien van verdeeldheid en brengen de eenheid van 
het land in gevaar. Het is daarom een beweging die uit is op de ontwrichting en 
vernietiging van de maarschappelijke eenheid en het zal uiteindelijk leiden tot 
een intern conflict. Gebruikmakend van deze reden streven zij ernaar om de 
selefie-methodiek te verbieden en ongewenst te verklaren.  

 
 Zonder enige twijfel is dit denkbeeld onjuist. Vanwege de kortzichtigheid van 

hun denken vormen zij een beangstigend beeld over een barmhartige 
methodiek die de mensen gered heeft van maatschappelijk en sociaal verval en 
naar vreugde en harmonie in het leven heeft geleid. De opvolgers van de 
selefie-methodiek, de Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa’ah, zijn degenen die naar 
de eenheid streven en keuren verdeeldheid af en zij zijn geduldig t.o.v. de 
andersdenkenden.  

                                                 
18 Overgeleverd door at-Tabaraanie in al-Moe’djam al-Kabier 11/339. Al-Haythamie zei: “Het is 
overgeleverd door at-Tabaraanie in al-Kabier en zijn keten van overleveraars zijn betrouwbaar 
(Moedjma’ az-Zawaa-ied 1/430). 
19 Overgeleverd door al-Boekhaarie in Qorrat al-‘Aynayn,1/73.  
20 Dit vers bevat meerdere betekenissen, waaronder (1) haast je niet met het maken van een 
beslissing voordat de profeet � zijn oordeel gegeven heeft (opdat je niet beslist in tegenspraak met 
hem), maar volg hem in elke kwestie, (2) kijk naar de Qor-aan en de Soennah van de profeet � voor 
leiding en verkies niets boven hen, zoals je eigen begeerten en meningen. (Zie Tefsier Ibn Kethier en 
A. Yusuf Ali Quran Commentary.)  
21 Soerat al-H’oedjoeraat (49), aayah 1.  
22 Soerat al-Ah’zaab (33), aayah 36.  



 

 Al-Imaam Ah’mad (moge Allah hem genadig zijn) heeft in zijn bekende preek 
gezegd als reactie op de Zanaadiqah 23 en al-Djahmiyyah 24 die over de 
moetashaabih van de Qor-aan 25 en zijn interpretatie spraken: “Alle lof zij Allah 
die in elke periode een groep boodschappers gezonden heeft die een groep 
vormen uit mensen die over kennis beschikken. Zij nodigen degenen die 
afgedwaald zijn uit tot de leiding en zijn geduldig tegenover hen voor de 
vijandelijkheid die zij tonen. Zij doen de doden met het Boek van Allah herleven 
en het licht van Allah reiken zij aan de blinden; vele slachtoffers van Iblies 
(satan) hebben zij tot leven opgewekt en vele dwalenden hebben zij geleid. 
Hun invloed op de mensen is zeer goed en de invloed van de mensen op hen is 
slecht.” 26 Hij had dit (moge Allah hem genadig zijn) letterlijk in praktijk 
gebracht; en zijn standpunten m.b.t. de Moe’tazilah 27, die hem gemarteld en 
gevangen hebben, zijn bekend. 

 
 Hetzelfde geldt voor imaam Maalik ibn Anas (moge Allah hem genadig zijn), 

toen Haaroen ar-Rashied hem het advies gaf om de mensen te verplichten zijn 
boek (al-Moewatta-e 28) (als gezaghebbend boek) te volgen, zei hij: “Ik 
adviseer jou om dat niet te doen, o leider der gelovigen! De metgezellen van de 
boodschapper van Allah � zijn op aarde verspreid en elke groep heeft hetgeen 
zij hebben genomen (wat beschikbaar was voor hen) en ik heb de kennis van 
mijn stad verzameld (m.a.w. de kennis is niet compleet omdat de metgezellen 
� verspreid op aarde leefden).” 29  

 

                                                 
23 Zanaadiqah: een overdreven atheïst die zijn atheïsme verdedigt en ernaar uitnodigt. 
24 Al-Djahmiyyah: de eerste persoon die beweerde dat de Qor-aan geschapen was, was een persoon 
met de naam Dja’ad ibn Dirham (overleden in 124 H.). Dja’ad was een van de leiders van innovatie in 
zijn tijd. Hij ontkende de meeste Eigenschappen van Allah �, inclusief die van kalaam (spraak). Hij 
werd geëxecuteerd door de gouverneur in zijn tijd voor het hebben van deze en andere ketterse 
geloofsovertuigingen. Maar zijn student, Djahm ibn Safwaan (overleden in 128 H.), was in staat om 
zijn ideeën op veel grotere schaal te verspreiden, en het was na hem dat de groep bekend als de 
Djahmiyyah verscheen. Deze groep werd door de geleerden van Islaam beschouwd als zijnde buiten 
de oevers van Islaam in verband met hun afwijkende geloofsovertuigingen. De Djahmiyyah 
beweerden, naast andere dingen, dat de kalaam van Allah (en dus de Qor-aan) geschapen was. De 
Djahmiyyah ontkenden alle Namen en Eigenschappen van Allah �. Dit zorgde ervoor dat zij geloofden 
dat Allah niet gezien zou worden in het Hiernamaals, dat Allah niet boven (istawaa) Zijn Troon is, dat 
Hij niet de eigenschap van kalaam heeft, dat Hij niet de eigenschappen van yadd en wadjh (Hand en 
Gezicht) heeft, enzovoort.  
25 Moetashaabih van de Qor-aan: verzen die uitleg vergen. Over de definitie van al-moetashaabih 
hebben sommige geleerden gezegd: datgene waarvan de betekenis alleen tot de Kennis van Allah � 
behoort. Anderen hebben daarover gezegd: datgene wat meerdere betekenissen kan bevatten. En 
anderen hebben gezegd: datgene wat meer verduidelijking nodig heeft, dat bereikt wordt door 
gebruik te maken van andere delen daarvan. (Zie Wij Moslims, jaargang 4, nummer 2.)  
26 Zie Madjmoe’ al-Fataawah van Ibn Taymiyyah 15/284. 
27 De Moe’tazilah (“degenen die zich afscheidden”) worden zo genoemd omdat zij zichzelf afscheidden 
van de zitting van al-H’asan al-Basri. Zij noemen zichzelf “de mensen van rechtvaardigheid en 
tawh’ied.” Zij worden ook de Qadariyyah genoemd. Zij probeerden de Griekse filosofie met de Islaam 
te harmoniëren en ontkenden de Eigenschappen van Allah en verklaarden dat de Qor-aan geschapen 
is. De Moe’tazilah is een filosofische school met een rationalistische denkwijze. Deze school is gesticht 
door Waasil ibn ‘Ataa en ‘Amr ibn ‘Oebayd, tijdens de achtste eeuw n.C. Ze werden zo genoemd 
omdat ze zich afgezonderd hadden van de moslimgemeenschap na de dood van al-H’asan al-Basrie 
(moge Allah hem genadig zijn). Het werd later de officiële filosofie van de Abbasidische staat en er 
werd een inquisitie ingesteld om alle geleerden te dwingen om zich er aan te houden. Maar khalief 
Moetawakkil [232-247 H. (847-861 n.C.)] nam er afstand van en beëindigde de inquisitie. Al-
Moe’tazilah hebben verschillende afwijkingen in hun geloofsleer, zoals: zij vergelijken de daden van 
Allah � met die van de mensen. Verder beweren zij dat Allah � het slechte niet geschapen heeft en 
daarom bestraft Hij degene die zonden begaat ook niet. Een persoon die een grote zonde begaan 
heeft, bevindt zich tussen twee posities (hij is geen gelovige, noch is hij een ongelovige). Verder 
behoord tot hun geloofsovertuigingen o.a. het geloof dat Allah overal is, het geloof dat de Qor-aan 
geschapen is en dat alleen de betekenissen goddelijk zijn, dat Allah niet gezien wordt door de mensen 
van het Paradijs, dat de mens een vrije wil heeft zonder goddelijke inmenging enz. 
28 Al-Moewatta-e (taalkundige betekenis: het gemakkelijke) van imaam Maalik is een verzameling van 
ah’aadieth van de profeet � en meningen (athars) van de sah’aabah �, samen met zijn persoonlijke 
uitspraken.  
29 Zie Madjmoe’ al-Fataawah van Ibn Taymiyyah 6/338. 



 

 De standpunten van degenen die de methodiek van de selef volgen zijn 
bekend; hoe kan er dan over hen gezegd worden dat zij andersdenkenden 
uitsluiten? As-Selef as-saalih’ worden daarnaast Ahloe Soennah wa l-Djamaa’ah 
genoemd omdat zij zich houden aan de Soennah en afstand nemen van 
innovaties en zich voegen aan de eenheid/gemeenschap van de moslims en 
afkeer hebben van verdeeldheid.  

 
 Dit zijn fundamentele standpunten van de selefie-menhedj en geen tijdelijke 

opofferingen wegens ongewenste omstandigheden.  
 
 De meest vreemde gedachte is dat degenen die de selefie-menhedj 

beschuldigen van deze onwaarheden, zich zelf hieraan schuldig maken door de 
selefie-beweging te weren, af te zonderen en uit te schakelen. En het meest 
indrukwekkende van degenen die dit zogenaamde democratische denkbeeld 
hebben, is dat zij angst hebben voor de Islaam en alles eraan doen om de 
selefie-menhedj de macht niet te gunnen, ook al zou deze laatste dezelfde weg 
bewandelen!? Zelfs het stemsysteem waar zij tevreden over zijn willen zij zover 
beïnvloeden en aanpassen aan hun lusten om andersdenkenden te weren en 
om hen hun rechten te ontnemen. 

 
- Een andere beschuldig is dat degenen die de selefie-menhedj volgen niet in 

staat zijn om te overleven zonder een hevige strijd te voeren met de seculieren 
30 en Rawaafidh (Shie’ah). Deze uitingen worden in beginsel door de seculieren 
en Rawaafidh genoemd die zelf een interne gewelddadige strijd voeren om 
daarmee de andersdenkenden volledig uit te schakelen. Zij aanvaarden het niet 
dat hun denkwijze en ideologie bekritiseerd worden. Zij wijzen anderen af en 
bekritiseren hen voor iets waar zij zich zelf schuldig aan maken. Echter hebben 
zij in hun ideologie geen enkele afwijzingsmethodiek en richtlijnen voor het 
afwijzen van de methodiek van selef. 

 
Het is algemeen bekend in de Islaam en bij alle moslims dat al-amr bi l-ma’roef wa 
nahy ‘ani l-moenkar 31 één van de verplichte praktijken is waarmee de islamitische 
sharie’ah (wetgeving) is gekomen.  
 
Het opdragen van het goede en het afwijzen van het slechte geschiedt op drie 
verschillende manieren: met de hand, de tong en het hart. Er is geen twijfel over 
het feit dat degene die over authentieke en juiste kennis beschikt deze kwesties 
dient te verduidelijken. Streeft er een groep onwetenden om degene die de weg 
van de selef volgen te willen dwingen om afstand te nemen van “het aanraden van 
het goede en het slechte te verwerpen” en om te zwijgen zodat er over hen wordt 
gezegd dat ze open zijn voor de samenleving en niet geïsoleerd zijn en dat zij 
andere partijen accepteren? 
 
De afkeuring van al-amr bi l-ma’roef wa nahy ‘ani l-moenkar is op zichzelf een 
afkeuring van de islamitische wetgeving in het algemeen. Al-Amr bi l-ma’roef wa 
nahy ‘ani l-moenkar werd door de moslims in alle eeuwen in praktijk gebracht en 
het was altijd een verzekering voor het voortduren van de islamitische 
samenleving. Het ernaar streven om het teniet te doen en het op te heffen met het 

                                                 
30 The Oxford English Dictionary definieert ‘secularisme’ als “de doctrine dat moraliteit louter 
gebaseerd dient te zijn op het welzijn van de mensheid in het huidige leven, met uitsluiting van alle 
beschouwingen afgeleid van geloof in God of in een toekomstige staat.” Van de vele definities die 
gegeven zijn voor ‘seculier,’ draaien de meeste om de betekenis: “behorend tot de wereld en de 
(wereldse) aangelegenheden (doenya: het wereldse leven) als onderscheiden van de kerk en religie; 
civiel, wereldlijk, tijdelijk.  
31 Al-ma’roef opdragen (het behoorlijke, het goede: d.w.z. het islamitische monotheïsme – tawh’ied – 
en alles wat de Islaam voorgeschreven heeft) en al-moenkar verbieden [het verwerpelijke, het 
slechte: d.w.z. ongeloof (koefr), alle soorten polytheïsme (shirk) en alles wat Islaam heeft verboden].  



 

excuus om culturele en ideologische verschillen mogelijk te maken, is een opheffing 
en afschaffing van de Islaam als religie. 
 
► De strijd tegen as-Selefiyyah door de bewegingen van de “modernisten” 
 
Eenieder die uit de religie wil treden en de strijd voert tegen het Boek (de Qor-aan) 
en de Soennah streeft ernaar om eerste instantie de selefie-methodiek en haar 
volgelingen aan te vallen; omdat degenen die deze methodiek volgen, degenen zijn 
die met bewijs (daliel) discussiëren en de valsheid weerleggen.  
 
Tegenwoordig zijn er verschillende groepen die de selefie-methodiek de 
vijandschap verklaren. Enkele van deze groepen hebben oeroude wortels en 
anderen zijn pas in het leven geroepen. De groeperingen die oude fundamenten 
hebben zijn de sji’ieten en de soefies. 
 
Er is een hedendaagse groepering die de volgelingen van de selefie-methodiek de 
vijandschap verklaart en die geen oude voorgangers heeft. Het zijn de liberalen en 
“modernisten”. Het zijn groepen die totaal geen verbintenis met de islamitische 
samenleving hebben. Hun voorgangers in ideologie zijn de Moe’tazilah die het 
intellect boven het Boek en de Soennah plaatsten. Daarom prijzen deze groepen de 
Moe’tazilah en streven ernaar om hun stem in de samenleving een belangrijke 
positie te geven. 
 
Dit wordt soms onder grote dekmantels gedaan, zoals de beruchte strijd tegen het 
terrorisme die de onrechtvaardige vijandige bewegingen in Amerika samen met 
andere bondgenoten voeren tegen de standvastigheid van de islamitische religie, 
met als doel om dit sterke lichaam zonder inhoud te laten zijn. Zij streven ernaar 
om dit te bereiken door hun plannen geleidelijk toe te passen en het sterke 
islamitische lichaam van binnenuit te vernietigen, gebruikmakend van de zwakke 
schakels onder de oemmah [(moslim)gemeenschap] en de onverstandigen onder 
hen.  
 
Er zijn verschillende onderzoeksbureaus die adviezen hebben uitgebracht om dit te 
verwezenlijken door bijvoorbeeld de groepen die bekend zijn met hun bida’ 
(moebtadi’ah) en liberalen te steunen en contacten met hen te onderhouden en 
hen een hogere stem te geven en de bereidheid hebben om een deel van hun 
meningen, begrippen en adviezen in te voeren zodat dit een onderdeel wordt van 
het onderwijssysteem. Dit legt een basis voor het welslagen van deze afgeweken 
groeperingen om hun dwaling te verkondigen. In bepaalde islamitische landen 
wordt dit toegepast en hierin wordt misbruik gemaakt van de zwakte van de 
regeringen van islamitische landen die geen andere bezigheid hebben dan het 
behouden van hun zetels. 
 
De selefie-methodiek heeft in onze tijd op verschillende fronten aanvallen 
meegemaakt. 
Men kan de strijd tegen de selefiyyah onderverdelen in drie pogingen: 
 
1. De strijd tegen de positie van de bronnen (het Boek, de Soennah en al-idjmaa’ 

32) 
2. De strijd tegen de wetenschappelijke en praktische methodiek 
3. De strijd tegen de symbolen en personages van de selefie-methodiek 
 
Deze drie aspecten zijn onderworpen aan pogingen om inhoudelijke aanpassingen 
aan te brengen en het respect bij de moslims ervoor te verminderen en te 
verwijderen. 

                                                 
32 Al-idjmaa’: unanimiteit/overeenstemming van de geleerden na de dood van de profeet �, met 
bewijs uit de Qor-aan en de Soennah. 



 

► De strijd tegen de bronnen en fundamenten 
 
Deze strijd heeft zich gemanifesteerd in het doen vervagen van de positie van de 
Qor-aan, de Soennah en de idjmaa’ die de fundamentele grondbeginselen vormen 
voor elke onenigheid tussen de moslims; en dit door het volgende: 
 
1. Te beweren dat er verschillende interpretaties mogelijk zijn van de tekstuele 

bewijzen; zij beweren dat de tekstuele bronnen op verschillende manieren 
begrepen kunnen worden, wat leidt tot het bereiken van verschillende 
eindresultaten.  

 
 Zij beweren dat eenieder het recht heeft om zijn eigen interpretatie hieraan te 

geven, die hij kan begrijpen zonder gebruik te maken van welke regel dan ook, 
met de nadruk op dat de interpretatie passend moet zijn in de huidige tijd en 
de mogelijkheid heeft om mee te gaan met de tijd en mits dit het intellect niet 
tegengaat. Men houdt hiermee geen rekening met de wetenschappelijke 
islamitische voorwaarden om de interpretaties te geven.  

 
 Voor de volgelingen van deze methodiek is de westerse ideologie een maatstaf 

die aan objectiviteit en authenticiteit geen groot belang hecht. Dit wordt 
duidelijk door hoe zij omgaan met hun “heilige” boeken die alle heiligheid 
verloren hebben doordat er zoveel onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in zijn 
opgetreden. Dit is niets anders dan een natuurlijk gevolg van vervalsing waar 
hun boeken aan onderworpen zijn.  

 
2. Het verwaarlozen van de specialisten en deskundigen in de verschillende 

islamitische wetenschappen met als reden de heiligheid en structuur te 
ontkennen. Vanuit deze gedachte heeft ieder persoon die kennis beweert te 
hebben een deskundig advies gegeven; hij beweert een eigen visie en opinie te 
hebben en dat hij zich niet hoeft te houden aan de tekstuele bewijzen en de 
uitspraken van de selef en de geleerden. Deze dwergen zijn in hun denken 
doordrongen door de westerse theologen die van hun beperkte kennis en 
meningen een wetgeving en religie hebben gevormd die tegen de Openbaring 
van de Almachtige en de Verhevene ingaat.  

 
 In het westen zijn daarom verschillende bewegingen ontstaan die de kijk op de 

religie hebben aangetast, zoals de beweging van “Martin Luther” die de 
bescherming van de heiligheid van de Bijbel heeft afgeschaft en het recht toekent 
aan elke christen om de Bijbel op zijn eigen manier te lezen en zich niet verbind 
aan de interpretatie van christelijke voormannen. 

 
3. De geschiedkundigheid van de sharie’ah, d.w.z. het terugkoppelen en beperken 

van een verhaal aan de gebeurtenis in de geschiedenis. En hiermee wil men de 
sharie’ah tot een bepaalde tijd beperken en hiermee streven zij ernaar om de 
sharie’ah af te schaffen. Wanneer zij er niet in slagen om de sharie’ah af te 
schaffen, streven zij ernaar om het gedeelte af te schaffen waarvan zij beweren 
dat het niet overeenkomt met de “moderne” beschaving en waarden en normen 
die zij voor deze tijd behagen. Zij gebruiken hierin het standpunt dat de 
sharie’ah-teksten oude teksten zijn die tot de geschiedenis behoren en ook niet 
in het heden toegepast kunnen worden en die niet algemeen en voor alle tijden 
en plaatsen gelden. 

 
► De strijd tegen de wetenschappelijke methodiek door: 
 
1. Het veelvuldig loven van het intellect en deze boven de tekstuele bewijzen 

plaatsen; zij zijn van mening dat wanneer het intellect tegenstrijdig is aan wat de 
tekstuele bewijzen melden, dat het intellect de voorrang heeft. 



 

2. Oordelen vellen volgens een beeldvorming die zij hebben dat hetgeen waar zij 
tevreden mee zijn (wat zij begeren) als wetoordelen toegepast zou moeten 
worden en dat er geen enkele regels en fundamenten zijn die dit bepalen. 

3. Zich keren tegen de islamitische wettelijke normen en fundamenten door het 
veelvuldige gebruik en toepassing van het woord “vergemakkelijking.” 

 
► De strijd tegen de symbolen en personages 
 
De symbolen en personages zijn de leiders en de voorgangers van de selefie-
methodiek en degenen die ernaar uitnodigen. De strijd die hierin gevoerd wordt 
kenmerkt zich door het aanvallen en minachten van deze geleerden en door hen te 
bestempelen met parallellisme en isolationisme 33 en hen ervan te beschuldigen dat 
zij geen kennis hebben van de ontwikkelingen in de huidige tijd en dat ze achterlijk 
zijn en niet open staan voor de buitenwereld. En dat deze leiders en vooraanstaande 
personen niet nodig zijn in dit mondiale systeem wat deze wereld tot een klein dorp 
heeft verkleind.  
 
Zij streven ernaar om de selefie-methodiek te beperken tot deze grote imaams en 
beweren dat zij degenen zijn die het begonnen zijn, en dat dit niet de methode en de 
religie is die de selef as-saalih’ (moge Allah tevreden met hen zijn) gevolgd hebben. 
 
Vaak hoor je uitspraken van hen dat de selefie-methodiek beperkt is tot sheikh 
Moh’ammed ibn ‘Abdel-Wahhaab (moge Allah hem genadig zijn) en vóór hem tot 
Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah en zijn student Ibn al-Qayyiem al-Djawziyyah 
(moge Allah hen genadig zijn). Terwijl zij niet meer waren dan erkenners van de 
selefie-methodiek die het overgenomen hebben van de geleerden vóór hen en die 
ernaar hebben uitgenodigd. Zij hebben deze methodiek niet geïnnoveerd, en het 
bewijs hiervoor is dat hun uitspraken gebaseerd zijn op de uitspraken van de 
geleerden vóór hen, metgezellen � en de taabi’ien (volgelingen) en de grote 
geleerden na hen zoals Aboe H’aniefah, Maalik, al-Layth, as-Shaafie’ie, Ah’med ibn 
H’anbal, al-Boekhaarie, Ibn ‘Abdoel-Barr, al-Aadjoerriey, al-Laalakaa-ie, al-Harawie, 
Ibn Mendeh en vele andere geleerden.  
 
►De strijd op het werkveld: 

 
De volgelingen van de selefie-menhedj hebben te kampen met verschillende 
brede aanvallen vanuit verschillende hoeken. 
 
Er is geen twijfel dat de verscheidenheid aan aanvallen en de kracht ervan 
leiden tot zwakte van de weerstand en het verzet tegen deze aanvallen. 
Daarnaast kan het ook verwarring veroorzaken en soms tegenstrijdigheid. 
Tegelijkertijd is er geen keuze betreffende het wel of geen verzet plegen 
tegen deze aanvallen. Het is wijs om de strijd op enkele fronten uit te stellen 
en de prioriteit te leggen bij de gevaarlijkste problemen wanneer men niet in 
staat is om alle fronten aan te pakken. Het is ook raadzaam om het werk dat 
verricht moet worden te verdelen waarbij een groep zich inzet om 
vijandelijke pogingen tegen de selefie-menhedj te weren terwijl een andere 
groep zich bezig houdt met andere problemen. 
 
Door dit systeem wordt er meer ruimte gegeven aan alle volgelingen van de 
selefie-menhedj zonder elkaar voor de voeten te lopen, terwijl er wel 
weerstand geboden wordt tegen alle vijandelijke pogingen zoals die van de 
sji’ieten, de soefi’s, de modernisten, de extremisten in de selefie-menhedj en 

                                                 
33 Isolationisme: streven naar staatkundig isolement, naar zo min mogelijk internationale 
verplichtingen.  



 

tegen degenen die nalatig en onachtzaam zijn tegenover de 
onrechtvaardigen terwijl zij beweren de selefie-menhedj te volgen, hoewel zij 
er feitelijk ver van verwijderd zijn door enerzijds hun extremisme en 
hardvochtigheid en anderzijds door de nalatigheid en onachtzaamheid. 
 
►Uitdagingen die de selefie-da’wah tegenwerken 

 
Er zijn vele uitdagingen tegen de selefie-da’wah. Het zijn veelal provocaties 
en uitdagingen op internationaal, nationaal en lokaal niveau. 
 
►Internationale uitdagingen: 

 
Dit manifesteert zich o.a. in de internationale campagne tegen het 
terrorisme, die zij onterecht willen verbinden aan de selefie-menhedj. Het 
volgen van de selefie-menhedj wordt door de voerders van deze campagne 
gezien als terrorisme die bestreden dient te worden. Er wordt onterecht 
beweert dat de selefie-menhedj de bron is van terrorisme. De enige vorm 
van Islaam waar zij een uitzondering voor maken is hetgeen zij ‘gematigd’ 
noemen. 
 
Gematigdheid is bij hen niet het tegenovergestelde van extremisme, het is 
het aanvaarden van de westerse waarden en normen en het ernaar 
uitnodigen en geen kritiek daartegen te uiten. De volgelingen van de selefie-
menhedj worden door de voerders van deze campagne gezien als de 
daadwerkelijke terroristen of potentiële terroristen. Dit heeft ertoe geleid dat 
westerse regeringen druk uitoefenen op islamitische organisaties, imams en 
uitnodigers tot de Islaam in het westen, terwijl er ook grote druk op de 
regeringen van islamitische landen wordt uitgeoefend om het moeilijk te 
maken voor de selefie-menhedj. Deze strijd wordt ook gevoerd tegen 
islamitisch onderwijs; men streeft ernaar door druk uit te oefenen om het te 
beëindigen. Een andere strijd is het opleggen van beperkingen op de 
activiteiten van de selefie-organisaties en door de bronnen van financiële 
steun te bevriezen en te verminderen.  
 
Deze hevige strijd manifesteert zich o.a. ook in de felle aanval tegen 
islamitische liefdadigheidsinstellingen die de moslims steunen. Zonder twijfel 
hebben deze aanvallen een negatieve invloed op de selefie-da’wah. En helaas 
zijn er veel moslims die misleid worden door deze onrechtvaardige campagne 
waardoor veel moslims zich daarvan afwenden. 
 
In een onderzoek van Shirly Bereld, uitgevoerd door onderzoeksorganisatie 
“Rand”, om de Islaam tegen te werken door degenen te weren die zich eraan 
houden, zijn verschillende adviezen aangereikt aan de opiniemakers. Tot 
deze adviezen behoort dat het soefisme een liberale gematigde weg van de 
Islaam vormt. Men dient daarom de soefistische invloeden te steunen in 
landen waar soefisme een grote rol speelt onder de bevolking, zoals in Irak 
en Afghanistan. Dit proberen ze in te voeren door de leersystemen, normen 
en cultuur van de maatschappij te veranderen. Vanwege de poëtische, 
muzikale en filosofische rituelen die soefisme kent, vormt het een brug naar 
de religieuze “integratie”. 
 
Daarom dient men in eerste instantie de modernisten te steunen om hen een 
duidelijk hoorbaar podium te geven om hun visie over de Islaam te 
verkondigen…zij moeten met zorg behandeld worden en voorgesteld aan de 



 

instanties zodat bekend is dat zij de moderne Islaam vertegenwoordigen. Zij 
streven ernaar om de geleerden die achter de modernisten staan te 
stimuleren om boeken te schrijven en leermethodes op te stellen. De media 
wordt immers door hen ook gebruikt om bekendheid te scheppen over hun 
denkwijze. Ook staat op de agenda om voorbeeldpersonages voor te 
bereiden die de moslims als voorbeeld zouden moeten nemen. Een ander 
doel die zij beogen te behalen is dat de meerderheid van de moslims die 
achter de modernisten staan, deel moet nemen aan en ruimte moet krijgen 
in politieke aangelegenheden om zo een volwaardig erkende burger van het 
land te worden. 34 Naast deze adviezen zijn er ook nog andere adviezen die 
hun weg vinden naar de uitvoering ervan in zowel islamitische landen als in 
het westen. 
 
►Nationale uitdagingen: 

 
Wat de nationale uitdagingen betreft, deze zijn er te veel om op te noemen. 
Tot deze nationale uitdagingen behoort het oververtegenwoordigen van 
degenen die van mening zijn dat de selefie-menhedj en het volgen van deze 
weg een gevaar vormt voor de maatschappij, haar veiligheid en 
voortbestaan. Daarom wordt er geroepen tot het uitoefenen van druk op de 
selefie-da’wah, vijandschap tegenover de volgelingen ervan en hen af te 
schrikken met de westerse macht. 
 
Tot hun middelen behoort, net zoals op internationaal niveau, het geven van 
ruimte aan afgedwaalde islamitische groeperingen zoals de shie’a, soefi’s en 
de bewegingen van de modernisten om uit te nodigen tot hun afwijking. Een 
ander streven is het opzettelijk vermijden van de selefie-da’wah, haar 
volgelingen verwijderen van invloedrijke posities in de samenleving, hen 
belemmeren functies te bekleden die aanzien hebben en hen geen ruimte 
geven om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Dit alles leidt ertoe dat 
zij hun bijdragen tot positieve verandering niet kunnen doorvoeren en 
geïsoleerd raken van de samenleving. 
 
Vanwege de grote onwetendheid van de islamitische volkeren m.b.t. de 
werkelijkheid van de Islaam, wordt de Islaam slechts in zijn algemeenheid 
gepraktiseerd, denkend dat het simpelweg om enkele zuilen en rituelen gaat. 
Bij anderen wordt meer de nadruk gelegd op aangeraden zaken, en bij 
anderen is het slechts een benoeming met veel nalatigheid van zuilen en 
verplichtingen. Zij die deze denkwijze m.b.t. de Islaam hebben, zien degenen 
die de selefie-menhedj volgen als een groep die met een nieuwe denkwijze is 
gekomen en niet dat zij gekomen zijn om de werkelijke Islaam (zoals het 
door de profeet � onderwezen is en door de metgezellen gepraktiseerd) weer 
tot leven te roepen. 
 
Tot de gevaarlijke uitdagingen die de komende tijd een duidelijk podium 
zullen krijgen om de selefie-menhedj tegen te werken, is de verleiding om 
aan het democratische spel deel te nemen. Dit kan ertoe leiden dat velen 
zich over gaan geven aan deze verleiding, voornamelijk wanneer er zoveel 
druk uitgeoefend zal worden op de menhedj. De mensen zullen het zien als 
een opluchting en proberen daarmee te bereiken wat zij kunnen. Deze weg 
leidt ongetwijfeld naar het realiseren van enkele positieve zaken op korte 
termijn, maar het bewandelen van dit pad en zich daarop oriënteren zal op 

                                                 
34 Zie De moderne democratische Islam, geschreven door Shirly Bereld, blz. 75 en verder.  



 

lange termijn onvermijdelijk leiden tot verdeeldheid onder de moslims en het 
afstand nemen van het volgen van de weg van de sah’aabah (metgezellen), 
taabi’ien (opvolgers) en de grote geleerden. Het is daarom dat er een grote 
druk te zien is op de Arabische wereld en op de moslims in het westen om 
deze poorten te openen. De druk die uitgeoefend wordt op de moslims kan 
geen goedheid bevatten, zoals Allah de Verhevene hen beschreven heeft: “O 
degenen die geloven! Neem geen bitaanah (adviseurs, beschermers, helpers, 
boezemvrienden) van anderen dan van jullie zelf (d.w.z. niet van de 
hypocrieten, joden, christenen etc.): zij schieten niet te kort om jullie tot 
verdorvenheid te leiden. Zij wensen vurig dat jullie lijden. Werkelijk, de 
haat (jegens de Islaam en zijn volgelingen) verscheen reeds uit hun monden, 
en wat (zij in) hun borstkassen (harten) verbergen is groter (erger). 
Werkelijk, Wij verduidelijkten voor jullie de aayaat (tekenen, bewijzen, 

verzen), als jullie begrijpen.” 
35 De aayaat (tekenen) in deze context zijn te 

veel om op te noemen. 
 
►Lokale uitdagingen: 

 
Wat de lokale uitdagingen betreft, deze manifesteren zich in ontwikkelingen 
binnen de selefie-menhedj. Zoals een groep onder hen die zich boven zijn 
status verheft waardoor zij zichzelf zien als de geredde groep en dat anderen 
dat niet zijn. Hierdoor kijken zij naar iedereen die een meningsverschil met 
hen heeft als een onacceptabele groep. Dit heeft ertoe geleid dat de selefie-
menhedj beperkt werd en dat er geen mogelijkheid was om van mening te 
verschillen, zoals m.b.t. de fiqh (jurisprudentie) en dat het 
wetenschappelijke gedeelte beperkt werd tot slechts een bepaald onderwerp, 
uitleg daarvoor te geven en ernaar uit te nodigen, zonder aandacht te 
besteden aan andere wetenschappen.  
 
►Manieren en middelen tot weerstand: 

 
Ahloe Soennah wa l-Djamaa’ah, de opvolgers van de selef as-saalih’ (vrome 
voorgangers) van onder de metgezellen en taabi’ien, zijn de beschermers 
van deze religie en op hun schouders rust de verplichting om de religie te 
verkondigen en te onderhouden. Zij werden genoemd door de boodschapper 
van Allah � toen hij zei: “Er zal een groep van mijn oemmah blijven 
voortbestaan die duidelijk de waarheid zal volgen. Niemand die hen tracht te 
misleiden zal hen schaden, totdat de zaak van Allah komt en zij volgen die 
weg nog steeds.” 36 Zij zijn degenen die de afgedwaalde sekten moeten 
weerleggen. Er zijn enkele belangrijke zaken die de moslim altijd in acht 
moet nemen op het moment dat hij een onrechtvaardige weerlegd en 
weerstaat: 
  
1. De waarheid spreken en ervoor opkomen tegenover degenen die de 

waarheid haten en het de vijandschap verklaard hebben, en het niet 
tonen van zwakte en verkleuring bij de onderdrukkers. Allah de 
Verhevene heeft tot Zijn boodschapper � gezegd terwijl hij in Mekkah 
was: “Zeg (O Moh’ammed): ‘O mensheid! Als jullie in twijfel verkeren 
aangaande mijn religie, dan aanbid ik niet degenen die jullie naast 

                                                 
35 Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 118. 
36 Overgeleverd door Moeslim, Kietaab al-Imaarah, nr. 3544. 



 

Allah aanbidden. Maar ik aanbid (alleen) Allah, Degene Die jullie laat 

sterven, en ik ben bevolen te behoren tot de gelovigen.’” 
37  

 
En Hij zei ook: “Zeg (O Moh’ammed 38): ‘O jullie die ongelovig zijn! Ik 

aanbid niet wat jullie aanbidden.’” 
39

 Dit is een uitspraak voor hem � en 
voor eenieder die hem volgt en zijn weg bewandelt. Wel dient men rekening 
te houden dat men andere mensen niet onrechtvaardig behandelt en zich 
arrogant tegenover hen gedraagt. 

 
2. Het blootstellen van de vijanden van de selefie-da’wah zodat de mensen 

een duidelijk beeld over hen hebben. Men dient dit te doen zonder 
iemand onrecht aan te doen of te beschuldigen zonder bewijs. 

 
3. Niet gemakzuchtig zijn bij het verkondigen van de selefie-methodiek en 

de oemmah daarop verenigen en elke juiste weg die ertoe leidt 
gebruiken. De selefie-da’wah is een oproep om de waarheid in woord en 
daad op te volgen. 

 
4. Verbeteringen brengen aan de middelen van da’wah en het weerstaan van 

de vijanden van de selefie-menhedj met juiste en toegestane middelen 
die fundamenteel opgelegd zijn in de Qor-aan en Soennah. Dit zonder 
zich over te geven aan en gebruik te maken van hetgeen in de media 
wordt verkondigd door te kiezen voor de democratische optie.  

 
5. Standvastig de waarheid blijven volgen, zich niet onderdanig opstellen en 

geen toenadering zoeken bij de vijand; het behoort tot de sterke punten 
van de selefie-da’wah om zich vast te houden aan de waarheid. 
Gedurende de vijandelijke campagne die gevoerd wordt, zijn er sommigen 
die zich aanpassen aan de storm zodat deze hen niet ontworteld. De 
regels van de islamitische politiek geven de moslim de ruimte om de 
da’wah uit te stellen als men niet in staat is om het te verkondigen. 
Echter heeft men niet het recht om akkoord te gaan met de dwaling en 
zich onderdanig op te stellen om zo ruimte te krijgen voor het werkveld. 
Het zwijgen om de waarheid te spreken als men hiertoe niet in staat is, is 
belangrijker dan het uitspreken van de dwaling. De Qor-aan heeft 
hiertegen gewaarschuwd, zeggende: “Zij wensen dat jij je schikt (naar 

hen), dan zullen zij zich schikken (naar jou).” 
40 Ibn Djarier at-Tabarie 

(moge Allah hem genadig zijn) heeft verduidelijkt dat de betekenis 
hiervan is dat: “De polytheïsten wensen dat jij, O Moh’ammed, soepel 
bent m.b.t. jouw religie en gehoorzaam zult zijn aan hun standbeelden, 
waarna zij jouw God zullen aanbidden.” 41 Al-H’asan al-Basrie (moge Allah 
hem genadig zijn) heeft gezegd: “Zij wensen dat jij afstand neemt van 
een deel van jouw religie, dan zullen zij afstand nemen van een deel van 
hun religie.” 42 
 

 De selefie-menhedj is tegen overeenkomsten die ertoe leiden dat een 
deel van de waarheid aanvaard wordt nadat men een deel van de valsheid 
heeft erkend, of het afstand nemen van een deel van de waarheid zodat 

                                                 
37 Soerat Yoenoes (10), aayah 104. 
38 En bij uitbreiding ook elke gelovige.  
39 Soerat al-Kaafieroen (109), aayah 1-2. 
40 Soerat al-Qamar (68), aayah 9. 
41 Tefsier Ibn Djarier at-Tabarie (12/182). 
42 Tefsier al-Qoertoebie (18/202). 



 

de dwalenden een deel van hun dwaling achterwege laten. In deze 
context zien wij tegenwoordig pogingen om vele uitspraken en 
bewoordingen een onderdeel van cultureel gedachtegoed te laten zijn. Dit 
was voor veel mensen aanleiding om akkoord te gaan met deze 
uitspraken en daar tegenover te zwijgen. Daarnaast worden degenen die 
verduidelijken en aangeven wat de goedheid en de valsheid van deze 
bewoordingen is, beschuldigd. 

 
 Enkele gebruikte woorden zijn: “Harmonieuze of broederlijke religieuze 

meningen verdelen, het erkennen van de ander op het gebied van 
cultureel en geloofsleer gedachtegoed, het verwerpen van ta’assob (blind 
fanatisme) en afkeer voor andersdenkenden, het zoeken naar 
gemeenschappelijke menselijke overeenkomsten en elkaar helpen ten 
goede voor de mensheid. We zien daartegenover een poging om vele 
islamitische termen te doen vervagen, zoals: al-walaa-e wa l-baraa-e 
(loyaliteit en distantiëring), Daar al-H’arb (het land dat in oorlog is met 
het land van de Islaam) en Daar l-Islaam (het land van Islaam) en regels 
m.b.t. Ahloe Dziemmeh 43. 

 
6. Geduldig zijn, de hoop niet opgeven en snel resultaten willen boeken: een 

project zo groot als de selefie-menhedj vergt een grote inspanning, 
doorzetting, lange adem en veel tijd. Het haastig zijn bederft de 
resultaten. Het begaan van fouten is een bekende eigenschap van degene 
die zich haastig gedraagt. Het niet haastig zijn wil ook niet per definitie 
zeggen dat je lui en nalatig bent, maar dat je juist jezelf inspant en inzet, 
en dit wordt gevraagd om een bijdrage te leveren aan zo’n groot project. 
Noeh’ � heeft gezegd: “Mijn Heer, ik heb mijn volk dag en nacht 
opgeroepen.” 44 En hij � zei: “Toen heb ik hen waarlijk met een 
harde stem opgeroepen. Vervolgens heb ik hen waarlijk openlijk 

toegesproken en hen vertrouwelijk toegesproken, heimelijk.” 45 Dit 
toont een grote zorg en voortdurende inzet aan, en tevens de profeten na 
hem en ook het hoofd en leider van de mensheid �, hij was niet haastig. 
Hij � bleef 13 jaar lang in Mekkah uitnodigen tot Allah � en was niet 
haastig, maar hij spande zich in op de weg van de da’wah. Hij kwam de 
mensen in verschillende gelegenheden tegen en legde hen zijn religie 
voor, zoals hij � van Mekkah naar at-Taa-ief was vertrokken om de 
mensen daar uit te nodigen tot zijn Heer. Het niet haastig zijn was geen 
aanleiding voor hem om nalatig te zijn. De boodschapper van Allah � 
leerde zijn metgezellen om niet haastig te zijn zoals toen Khabbaab � 
naar hem kwam terwijl zij het erg moeilijk kregen in Mekkah, en zei: 
“Vraagt u Allah voor ons niet om een overwinning! Vraagt u Allah voor 
ons niet om ons te helpen!” Hij zei tegen hen, nadat hij vertelde wat de 
moslims van de vroegere volkeren meemaakten: “Bij Allah! Allah zal deze 
zaak voltooien totdat de reiziger van San’aa-e naar H’adhramawt gaat en 
geen vrees heeft behalve voor Allah en de wolf voor zijn schapen, maar 
jullie zijn haastig.” 46 Er zijn enkele belangrijke regels die in acht 
genomen moeten worden in deze strijd, en deze zijn: 
 

                                                 
43 Een dzimmie is een niet-moslim burger van een islamitische staat die de djizyah moet betalen om 
recht te hebben op bescherming en die vrij is van het betalen van andere soorten belasting. 
44 Soerat Noeh’ (71), aayah 5. 
45 Soerat Noeh’ (71), aayah 8-9. 
46 Overgeleverd door al-Boekhaarie, Kietaab al-Manaaqid, nr. 3343. 



 

� Rechtvaardigheid en gerechtigheid (insaaf): het is niet toegestaan 
voor ons om onrechtvaardig tegen andersdenkenden te zijn. Het is 
tevens niet toegestaan om met hen op dezelfde manier om te gaan 
zoals zij met ons omgaan, d.w.z. met misleiding en leugens. Allah de 
Verhevene heeft gezegd: “...en laat haat tegenover een volk jullie 
niet aanzetten tot het onrechtvaardig zijn (tegenover hen). Wees 
rechtvaardig (jegens vriend én vijand), dat is dichter bij at-taqwaa 

(de vroomheid, godsvrees)...” 
47 Rechtvaardigheid en gerechtigheid 

worden van eenieder gevraagd, ongeacht of men tot Ahloe Soennah 
wa l-Djamaa’ah behoort, of tot de dwalende sekten, of tot de 
ongelovigen. Maar degenen die leugens verzinnen over de volgelingen 
van de selefie-menhedj, Allah zal hun pogingen van vijandschap tegen 
hen doen keren. Allah � heeft gezegd: “Waarlijk, degenen die het 
kalf ter aanbidding namen, hen zal de Woede van hun Heer treffen 
en een vernedering in het wereldse leven. En zo vergelden Wij 

degenen die leugens verzinnen!” 
48 Allah � heeft verduidelijkt dat 

dit de bestraffing is van degenen die leugens verzinnen. 
 
� Het oordelen volgens wat men ziet en kan waarnemen en niet zoeken 

naar het innerlijke van mensen: er is geen enkele mogelijkheid om in 
het innerlijke van mensen te kijken behalve voor Degene Die kennis 
heeft van hetgeen onzichtbaar is. Toch dient men niet onachtzaam te 
zijn m.b.t. de tekenen die op iets duiden, zoals de Verhevene zei: “En 
als Wij gewild hadden, zouden Wij hen (de hypocrieten) aan jou 
getoond hebben (O Moh’ammed) waarna jij hen zeker gekend zou 
hebben wegens hun tekenen. 49 Maar jij kent hen zeker door de 
toon van hun spraak. 50 En Allah kent (al) jullie daden (niets is 

verborgen voor Hem).” 
51 Deze tekenen leiden niet tot het vellen van 

oordelen over de persoon in kwestie, maar leiden wel naar het 
oplettend zijn, en dit is wat overgeleverd is door ‘Oemar � toen hij 
zei: “Wees oplettend tegenover de mensen als er een slecht 
vermoeden is.” Ook is hetzelfde overgeleverd van al-H’asan al-Basrie 
en Motarrif ibn ‘Abdiellaah, die beide tot de taabi’ien behoorden.  

 
� Het niet overdrijven en extreem zijn in het vellen van oordelen: het is 

bekend dat de islamitische wetsoordelen niet allen hetzelfde zijn; er 
zijn oordelen van de religie die algemeen bekend zijn, er zijn andere 
oordelen waar een consensus over is bereikt, er zijn oordelen 
waarover een klein meningsverschil is, en er zijn oordelen waarover 
een groot meningsverschil bestaat. Elk van deze oordelen heeft zijn 
regels. Het hoort niet om deze zaken op dezelfde manier te 
behandelen alsof het zaken zijn waar een consensus over is bereikt. 
En ook dient men er niet mee om te gaan zoals omgegaan wordt met 
de zaken die algemeen bekend zijn. Daarnaast is het niet toegestaan 
om de mensen te verplichten een bepaalde medzheb (wetschool) te 
volgen in kennis en fatwa m.b.t. de zaken die voor idjtihaad 
(persoonlijke beredenering) vatbaar zijn. 

                                                 
47 Soerat al-Maa-iedah (5), aayah 8. 
48 Soerat al-A’raaf (7), aayah 152. 
49 Geen mens kan in het hart van een ander mens kijken om diens ware intenties te zien.  
50 ‘Oethmaan ibn ‘Affaan � zei: “Er is niemand die iets verborgen houdt die niet ‘verraden’ wordt door 
zijn gezichtsuitdrukking of de ‘fouten’ van zijn tong.” (Zie het boek al-Djawaab as-Sah’ieh’ (6/487) 
van Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah.)  
51 Soerat Moh’ammed (47), aayah 30. 



 

Aan de hand van hetgeen wij vermeld hebben wordt ons duidelijk dat Ahloe 
Soennah wa l-Djamaa’ah, de opvolgers van de selefie-menhedj, eenheid 
nodig hebben en niet moeten redetwisten en standvastig de waarheid dienen 
te blijven volgen zonder daarin concessies te doen.  
 
Daarnaast dienen wij actief te zijn en een grote inspanning te verrichten en 
geduldig te zijn tegenover de opofferingen m.b.t. de religie en het 
verduidelijken van het verderf dat andere afgedwaalde groepen veroorzaken, 
zodat de moslims bewust worden van deze dwaling en er afstand van nemen.  
 
En Allah is de Beheerser van Zijn zaken, maar de meeste mensen weten 
(het) niet.  
 
► Ahloe s-Soennah en de tegenstanders: 
 
Vanaf de allereerste verschijning van de profetische boodschap – moge de 
vredesgroeten zijn met degene die het verkondigd heeft – begaan de 
tegenstanders van de waarheid op verschillende manieren hoogmoedig en 
misleidend een hevig verzet tegen de weg van Allah �. Het zaaien van twijfel 
over de religie en de voortdurende aanvallen en bespottingen tegen de 
betrouwbare vertrouweling � zijn enkele vaak terugkerende patronen.  
 
Er waren enkele polytheïsten die de boodschapper van Allah � beschuldigden en 
bespotten met allerlei bespottingen. Sommigen noemden hem een magiër en 
anderen hadden hem als toekomstvoorspeller bestempeld; een andere groep 
koos voor de titel dwaas en anderen weer als leugenaar. 
 
Toen de profeet � Waraqah ibn Nawfal had geïnformeerd over hetgeen hij 
beleefde in het begin van de openbaring (wah’y), zei Waraqah tegen hem: “Dit is 
de naamoes 52 die Allah heeft doen neerdalen op Moesaa (Mozes �). Was ik 
maar een jongeman, en dat ik tot de levenden zou behoren wanneer jouw volk je 
weg zal jagen.” Toen zei de boodschapper van Allah �: “Zullen zij mij daaruit 
wegjagen?” Hij zei: “Jawel! Er is niemand die gekomen is met hetzelfde waarmee 
jij bent gekomen en hij werd tegenwerkt. Als ik die dag zal bereiken zal ik je 
volledig steunen,” maar Waraqah overleed iets kort na deze gebeurtenis.” 53 
 
Oemm al-Moe-ieminien ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) zei tegen 
de profeet �: “Heb jij een dag meegemaakt die erger was dan de dag van 
Oeh’oed?” Hij zei: “Ik heb veel geleden van jouw volk, en het ergste wat ik 
meegemaakt heb was op de dag van al-‘Aqabah; toen ik mijzelf voorstelde aan 
Ibn ‘Abd Yaa liel ibn ‘Abd Koelaal 54, hij gehoorzaamde mij niet in hetgeen ik wilde 
bereiken, en ik vertrok terwijl ik diep droevig was…” 55 
 
Na dit verduidelijkt te hebben, kan er geconcludeerd worden dat de volgelingen 
van de profeet � ook op de proef gesteld zullen worden en dat zij vele testen 
zullen ondergaan. Daarom hebben enkelingen van de selef gezegd: “(Dat iemand 
op de proef wordt gesteld) is een teken voor de authentieke erfenis en de juiste 
opvolging).” 56 
 

                                                 
52 Naamoes: de drager van het geheim, en hier wordt de engel Djibriel � mee bedoeld. 
53 Overgeleverd door al-Boekhaarie, Kietaab Bad-oe l-Wah’y, nr. 3. 
54 Een van de leiders van Taa-ief uit Thaqief. 
55 Overgeleverd door al-Boekhaarie, Kietaab Bed-e al-Khalq, nr. 3231. Zie hoofdstuk: wat de profeet � 
en zijn metgezellen � geleden hebben van de moeshriekien in Mekkah, het boek: Menieqieb al-Ansaar 
uit Sah’ieh’ al-Boekhaarie. 
56 Zie al-Fataawah al-H’amawiyyah van Ibn Taymiyyah, blz. 535. 



 

Afgezien van het feit dat Ahloe Soennah beproefd zijn geweest door allerlei 
moeilijkheden en dat zij allerlei problemen meegemaakt hebben – zoals 
verduidelijkt zal worden – zijn zij de beste der mensen die voortgekomen zijn en 
die geduldig het juiste pad bewandelen; geduld en standvastigheid bij Ahloe 
Soennah wa l-Djamaa’ah komt vaker voor in vergelijking met de standvastigheid 
van Ahloe l-Bida’ en de begeerte.” 57 
 
Ibn al-Qayyiem (moge Allah hem genadig zijn) heeft aangegeven dat de 
beproevingen en de testen verbonden zijn aan elke persoon, ongeacht of hij 
moslim of niet-moslim is. 
 
Hij zei ook: “De mens is van nature sociaal, daarom is er geen twijfel dat hij met 
de mensen dient te leven. De mens heeft een wil, visie en een overtuiging. Hij 
heeft ook het verlangen dat de medemens het met hem eens is. Als hij hen 
daarin niet gehoorzaam is, dan zullen zij zich vijandig tegenover hem opstellen en 
hem zelfs pijnigen. En als hij met hen akkoord gaat dan treft hem de beproeving 
en de bestraffing vanuit een andere hoek. De mens dient zich onder de mensen 
te mengen en hierbij zal hij of akkoord gaan met hen of zich anders gedragen. In 
het akkoord gaan met valsheid en dwaling is een leed en marteling, en als hij 
anders dan hen is in begeerte en overtuiging dan zal hij lijden en marteling 
meemaken. Ongetwijfeld is het afstand nemen van valsheid en dwaling beter dan 
de bestraffing die men zal verdienen door akkoord te gaan met de tegenstanders. 
 
Dit heeft betrekking op degenen die van hem acceptatie verwachten van hun 
onrecht, onzedelijkheid of valse getuigenissen. Als de mens niet akkoord gaat 
met de tegenstanders, zullen zij hem schade berokkenen en zich vijandig 
tegenover hem opstellen. Hij zal echter de overwinning op hen boeken mits hij 
geduldig is en Allah vreest. Indien hij akkoord met hen gaat, vluchtend van de 
pijn en de druk van het anders zijn, zal dit opgevolgd worden door een groter 
lijden… 
 
Wel dient de dienaar onderscheid te maken tussen hetgeen voordelig voor hem 
is, een tijdelijke beproeving met een klein beetje leed dat gevolgd wordt door een 
grote blijvende zoetheid, en de zoetheid welke van korte duur is en gevolgd 
wordt door langdurige pijn; en het succes is van Allah.” 58 
 
Ahloe l-Bida’ en de volgelingen van de begeerten hebben door de eeuwen heen 
Ahloe Soennah bespot en bepaalde benamingen aan hen gegeven, zoals dit 
vroeger plaats vond en vandaag de dag nog steeds te zien is. Al-Imaam as-
Saaboenie heeft verhaald met een keten tot Aboe H’aatiem ar-Raazie (overleden 
277 H.) dat hij zei: “Het teken van Ahloe l-Bida’ is het bespotten van Ahloe l-
Athar 59. Het teken van zendeqeh 60 is het bespotten van Ahloe Soennah met 
titels als al-H’ashawiyyah 61, zij willen hiermee het nemen van de aathaar 62 
annuleren. Het teken van al-Qadariyyah is dat zij Ahloe Soennah Moedjabbirah 63 

                                                 
57 Zie een uitgebreide uitleg in Madjmoe’ al-Fataawah van Ibn Taymiyyah, 4/50-51. 
58 Ighaathat al-Lahfaan, 2/277-278. 
59 D.w.z. Ahloe Soennah omdat zij van de ma-ethoer (bekend staat) van Allah nemen uit Zijn Boek en 
de Soennah van Zijn boodschapper �. 
60 Zendeqeh: betekent letterlijk atheïst. Wanneer Shaykh al-Islaam dit woord gebruikt, dan doelt hij 
hiermee op een grote huichelaar. 
61 H’ashawiyyah is afkomstig van al-h’ashw dat overtollige woorden bevat. Zij doelen hiermee dat 
Ahloe Soennah weinig kennis en begrip hebben. ‘Amroe ibnoe ‘Oebayd, één van de leiders van al-
Moe’tazilah, was de eerste die dit gebruikte en hij bespotte de metgezel ‘Abdoellaah ibn ‘Oemar � dat 
hij h’ashawiy was (zie Madjmoe’ al-Fataawaa van Ibn Taymiyyah 4/23) 
62 Aathaar: mondelinge bewijzen die toegeschreven worden aan de profeet � of aan de metgezellen �. 
63 Moedjabbirah: een afgedwaalde sekte, behorend tot de filosofen, die uitgaan van al-djabr. Dat wil 
zeggen dat de dienaren verplicht zijn om die handelingen uit te voeren die Allah de Verhevene heeft 
voorbeschikt zonder dat zij hierin een vrije keuze hebben. De eerste die deze dwaling verspreidde was 
al-Dja’d ibn Dirham van wie al-Djahm ibn Safwaan het idee heeft overgenomen. Al-Djahmiyyah was 



 

noemen. En het teken van al-Djahmiyyah 64 is dat zij Ahloe Soennah 
Moeshabbihah 65 noemen. En het teken van Raafidhah 66 is dat zij Ahloe Soennah 
naabitah 67 of naasibah noemen…” 68 

                                                                                                                                            
de eerste groepering die deze dwaling overnam en hun dwaling was een standpunt tegen de innovatie 
van al-Qadariyyah die al-qadar (de lotbestemming) ontkennen. 
64 Al-Djahmiyyah: de Djahmiyyah zijn de volgelingen van al-Djahm ibn Safwaan die in 127 H. ter dood 
veroordeeld werd door Salam ibn Ahwaz. Zij behoren tot diegenen die Allah’s Eigenschappen 
ontkennen en zeggen dat de Qor-aan geschapen is. Imaam Ah’mad, al-Daarimie en anderen schreven 
weerleggingen van hun geloofsovertuigingen. Zie ‘Abdoel-Rah’maan Oemairah, introductie tot Ah’mad 
ibn H’anbal, al-Radd ‘ala al-Djahamiyyah wa al-Zanadiqah, p. 38-48. 
65 Moeshabbihah: de eerste groepering die de mening van teshbieh volgde is al-Bayaaniyyah, zij 
behoren tot de overdrijvende groeperingen van ar-Rawaafidh. De eerste die de doctrine van teshbieh 
heeft verspreid is Hisham ibn al-H’akam ar-Raafidhie. Al-Moeshabihah bestaan uit twee groeperingen: 
de eerste groep vergelijkt de essentie Van Allah de Verhevene met Zijn schepselen zoals al-
Hishaamiyyah en as-Saba-iyyah en de tweede groepering vergelijkt de eigenschappen van Allah de 
Verhevene met Zijn schepselen zoals de Moe’tazilah van Basrah. In feite zijn alle groeperingen die de 
Eigenschappen van Allah interpreteren of ontkennen moeshabbiehah. Enkele andere groeperingen van 
al-Moeshabbihah zijn al-Moeghayriyyah en al-Karraamiyyah. 
66 De Shie’ah waren degenen die partij kozen voor ‘Aliy � in het bijzonder, en voor hem het recht 
claimden om imaam en khalief te zijn. Zij geloofden dat de imaam of leider alleen van zijn 
afstammelingen kan zijn. Ook zij splitsten zich op in vele sekten. Zie al-Shahristaanie, al-Milal wa al-
Nih’al, vol. 1, p. 146-191. [Shie’ah: vaak gespeld als Sji’a of sji'ieten. De naam Shie’ah komt van het 
Arabische Shie’at ‘Aliy = de Partij van ‘Aliy (ibn Abie Taalib) �. Het is een verzamelnaam voor een 
grote groep verschillende sekten, die als gemeenschappelijk uitgangspunt de opvatting hebben dat 
‘Aliy � en zijn nakomelingen de rechtmatige opvolgers van de profeet Moh’ammed � als leiders 
(imaam) van de gemeenschap der moslims waren. Zij erkennen het khalifaat van Aboe Bakr, ‘Oemar 
en ‘Oethmaan � niet. Aan het begin van het bewind van Yazied ibn Moe’aawiyyah, kwam H’oesayn �, 
zoon van de vierde khalief ‘Aliy ibn Abie Taalib �, in opstand tegen zijn leiderschap. De volgelingen 
van ‘Aliy ibn Abie Taalib � in Irak, hadden H’oesayn � naar Irak uitgenodigd om de opstand te leiden, 
maar later lieten zij hem in de steek en veroorzaakten zijn dood door de handen van Yazied’s soldaten 
bij Karbala (680 n.C.). (Dit is de reden waarom sommige sji'ieten zich eens per jaar zelf verwonden, 
als een boetedoening voor deze tragische gebeurtenis. Dit is absoluut geen praktijk die plaats heeft in 
de Islaam!) Gekweld door pijn weken vele van degenen die zich beschouwden als volgelingen van 
‘Aliy, af van de hoofdstroom van de Islaam. Zij werden buitensporig in het uiten van hun liefde voor 
‘Aliy � en hun haat tegenover allen die hem bestreden. Zij verklaarden de eerste drie khaliefen, Aboe 
Bakr, ‘Oemar ibn Al-Khattaab en ‘Oethmaan ibn ‘Affaan �, (eerst als overweldigers en vervolgens) als 
kaafirien (ongelovigen) die het khalifaat (de functie van imaam: leider) van ‘Aliy � hadden gestolen. 
Alle sah’aabah � werden afvallig verklaard door hun goedkeuring van het khalifaat van de eerste drie 
khaliefen, en alleen Salmaan al-Faarisie, Aboe Dzarr al-Ghifaarie en Miqdaad ibn al-Aswad al-Kindie 
(sommige overleveringen geven meer namen) werden deze ernstige beschuldiging bespaard, vanwege 
hun vermeende steun aan de rechten van ‘Aliy � op het khalifaat na de dood van de profeet �. Zij 
beweerden ook dat alleen bepaalde bloedverwanten van de profeet Moh’ammed � via zijn neef ‘Aliy � 
en zijn vrouw en dochter van de profeet �, Faatimah (moge Allah tevreden zijn met haar), het recht 
hadden om de leider (imaam) van alle moslims te zijn. Zij gingen zelfs zo ver om aan deze 
afstammelingen, die zij de titel imaam gaven, sommige van God’s unieke Eigenschappen toe te 
kennen en zij verheven hen boven de profeten van God. Maar bij de benoeming van elke nieuwe 
imaam, ontstonden er nieuwe sji'itische sekten onder de volgelingen die ontevreden waren en de 
keuze verwierpen. Historisch gezien waren er vele sji'itische sekten met ontelbare 
geloofsovertuigingen, en we dienen op te merken dat de meeste ketterse sekten die zich van de 
Islaam afsplitsten, hun oorsprongen hadden in de een of de andere van de sji'itische sekten. 
Bijvoorbeeld, de Noesayrie sekte gesticht door Moh’ammed ibn Noesayr die in het jaar 855 n.C. 
beweerde dat ‘Aliy een manifestatie was van God (deze sekte is ook bekend als de Alawieten of 
Alevieten. De heersende stam van Syrië en de president van dit land, Hafiz Asad, behoren hier toe); 
de Druzen (of Droezen) sekte gesticht door Moh’ammed ibn Ismaa’iel ad-Doerzie, die beweerde dat de 
sji'itische khalief van Egypte (behorende tot de Faatimiden), al-H’aakim bi Amrillah (966-1021 n.C.), 
de laatste manifestatie van God in menselijke vorm was; en de Bahaai sekte gesticht door ‘Aliy 
Moh’ammed Ridhaa (de Baab) die het profeetschap opeiste, en zijn discipel H’oesayn ‘Aliy (Bahaa-
oellaah) die beweerde dat hij de verwachte Christus was en dat Allah in hem gemanifesteerd was. 
Verheven is Allah � boven wat zij Hem allemaal toeschrijven. De meest verbreide sji’itische groepen 
zijn: (1) de Twaalvers (Arab.: ithna ‘ashariyyah) of Imamieten. Zij erkennen een opeenvolgende lijn 
van twaalf imaams. Zij geloven dat de twaalfde imaam verdwenen is en als Mahdi zal terugkeren. In 
de 16de eeuw werd het twaalver Sji’isme in Perzië (Iran) tot staatsgodsdienst verheven. Door de 
islamitische revolutie van 1979 kwam de macht in Iran in handen van Twaalver-sji’itische geleerden 
onder leiding van Ayatollah Chomeiny. Twaalver-sji’ieten treft men ook aan in Irak, Libanon, Turkije 
(waar ze alevieten genoemd worden), India en Pakistan; (2) de Ismaa’ielieten of Zeveners, die als 
opvolger van de zesde imaam Dja’far as-Saadiq, diens eerder gestorven zoon Ismaa’iel als zevende 
imaam erkennen. De Ismaa’ielieten zijn later opgesplitst in talrijke ondergroepen: Nizari’s of 
Assassijnen (Arab.: hasjisjin = zij die zich met hasjisj bedwelmen), Chodja’s (of Khodja’s), Bohora’s, 
Druzen (of Droezen, volk in Libanon, Syrië en noord Palestina. Hun religie, voortkomend uit de 
extreem Ismaa’ielitische Shie’ah, kent onder andere het geloof in zielsverhuizing (of reïncarnatie, de 



 

Aboe Ish’aaq Ibraahiem ibn ‘Oethmaan ibn Derbaas as-Shaafie’ (overleden 622 
H.) heeft een boek geschreven die hij “Het ontheffen van de geleerden van de 
sharie’ah van de slechte benamingen” genoemd heeft, waarin hij vermelde dat 
Ahloe l-Bidah’ de Ahloe Soennah betitelen met slechte benamingen die zij volgens 
hun verkeerde mening als goed zien. Zoals de polytheïsten de profeet � met 
allerlei slechte benamingen hebben bespot; Rawaafidh noemt Ahloe Soennah 
Nawaasib 69; en al-Moerdjie-ah 70 noemen Ahloe Soennah Shoekkaak 71, en Ahloe 
l-Kalaam 72 noemen Ahloe Soennah h’ashawiyyah 73 en naabitah. 74 
 
Tot de dag van vandaag volgen Ahloe Zendeqeh in onze tijd, die tot de seculieren 
behoren, en Baatiniyyien 75 en degenen die hen opgevolgd hebben die tot Ahloe l-
Ahwaa-e 76 behoren zoals de ‘Aqlaaniyyin 77 of uitnodigers naar de “verlichting” 
die ook wel “liberale moslims” genoemd worden, hun voorgangers in het 
aanvallen van Ahloe Soennah. Zij bespotten hen en benoemen hen als 
extremisten en achterlijken, fundamentalisten en terroristen, naast het aanvallen 
van de religieuze fundamenten van de religie. 
 
▪ Ahloe Soennah hebben verschillende soorten beproevingen en vijandigheden 
meegemaakt. Zij hebben geleden onder de moeilijkheden van de shoeboehaat 
(twijfelachtige onduidelijke zaken) en shahawaat (lusten ), toch verloren zij de 

                                                                                                                                            
leer van de wedergeboorte van de menselijke ziel na de dood in een andere lichamelijke 
bestaanswijze), zodat weinig van de oorspronkelijke Islaam is bewaard) en Noesairi’s (of Alawieten of 
Alevieten). De vroegere naam gaat terug op de eerste theoloog van de sekte; Moh’ammed ibn Noesair 
Namiri ‘Abdi (gestorven rond 900 n.C.). De Alawieten geloven dat de Sji’itische imaams goddelijk zijn 
en periodiek naar de aarde afdalen om de gelovigen te verlossen. Hun religie is geheim en alleen 
bekend bij ingewijden. Het lijkt op een mix van extreme Shie’ah (Ghulat), vroegere afgoderij, 
gnosticisme of gnostiek en christelijke elementen. Terwijl de meeste Shie’ah-groepen ‘Aliy � en zijn 
familie vereren, gaan de Ghulat nog verder dan verering, en beschouwen ‘Aliy � als de absolute 
manifestatie van God. Tegenwoordig treft men Ismaa’ielieten aan in India, Centraal Azië, Iran, Syrië, 
Jemen en oost Afrika; (3) de Zaydieten, die Zayd ibn ‘Aliy ibn H’oesayn als vijfde imaam erkennen. 
Hun leer heeft de minste specifieke sji’itische trekken. Zij geloven niet in de verborgenheid en 
terugkeer van een imaam. Iedere meerderjarige mannelijke afstammeling van Al-H’asan � of 
H’oesayn � kan volgens hen imaam worden, mits hij de intellectuele eigenschappen daarvoor bezit en 
het imamaat (leiderschap) door strijd verkrijgt en behoudt. In Jemen was van 901 tot 1970 een 
Zayditische dynastie aan de macht. – AY]  
67 Naabitah of naasibah: De kleine jongen die geen ervaring met zaken heeft. Zij doelen hiermee dat 
Ahloe Soennah kleine onervaren jongetjes zijn.  
68 Zie ‘Aqiedat as-Selef van as-Saaboenie (overleden 449 H.), blz. 304. 
69 Nawaasib: zjj zijn degenen die haat koesteren tegenover ‘Aliy Ibn Abie Taalib � en Aal al-Bayt. 
70 Moerdjie-ah verwijst naar degenen die geloven dat zolang iemand geloof heeft, hij niet geschaad 
kan worden door enige zonden. Evenzo heeft degene in ongeloof geen baat bij enige daad van 
gehoorzaamheid. De oorspronkelijke term moerdjie-ah komt van het feit dat zij de regelgeving 
betreffende degene die grote zonden begaat, uitstellen tot de Dag des Oordeels, zonder het maken 
van enige beoordeling betreffende hem in zijn leven [d.w.z. of hij een gelovige of ongelovige is, of dat 
hij zich in een middenpositie bevindt]. Ook zij bestaan zelf uit een aantal verschillende sekten. Zie al-
Shahristaanie, al-Milal wa al-Nih’al, vol. 1, p. 139. Weet dat al-Shahristaanie zelf enkele Moerdjie-ah 
neigingen heeft.  
71 Shoekkaak heeft deze benaming voor Ahloe Soennah gebruikt omdat Ahloe Soennah al-isthnaa-e 
verrichten in al-imaan (d.w.z. ze zeggen bijv. ‘ik ben moe-emien, inshaa-llaah’) met de voorwaarde 
dat dit niet uit twijfel wordt gezegd (m.a.w. niet dat men in twijfel is of hij gelovig is, of niet puur uit 
zelfkritiek omdat de positie van imaan hoger is dan de positie van Islaam) 
72 Ahloe l-Kalaam: Mensen die hun geloof baseren op filosofie en het intellect zoals al-Koellaabiyyah, 
al-Ashaa’irah, al-Maatoeridiyyah, al-Djahmiyyah en al-Moe’tazilah. 
73 H’ashawiyyah: een verwerpelijke benaming die al-Moe’attilah (ontkenners van de Eigenschappen 
van Allah) aan Ahloe Soennah geven. De eerste die het gebruikte was ‘Amroe ibn ‘Oebayd al-
Moe’taziliy toen hij zei: “ ‘Abdoellaah ibn ‘Oemar is een h’ashawiy.” 
74 Al-H’amawiyyah van Ibn Taymiyyah, blz. 532-534. 
75 Baatiniyyien: een groepering die het shi’iesme en het lief hebben van Aal al-Bayt vertoont terwijl zij 
puur ongeloof verdoezelen. Zij worden al-Baatiniyyah genoemd omdat zij van mening zijn dat elke 
uiterlijk een innerlijk bezit. Het uiterlijke (ad-dhzahir) is datgene waarmee Mohammed � is gekomen 
en het innerlijke (al-baatin) is de interpretatie die zij alleen kennen – dit is de kern van hun da’wah. 
Verplichtingen en zuilen en vrijwillige daden zijn bij hen slechts symbolen die geen werkelijkheid zijn. 
76 Ahloe l-Ahwaa-e: mensen die hun begeerte volgen. 
77 ‘Aqlaaniyyin: mensen die hun geloof baseren op filosofie en het intellect. 



 

moed niet en verzwakten zij niet. Zij bleven geduldig en verkondigden de 
boodschap van Allah � en waren niet bang voor degenen die verwijten maken. 
Imaam al-Hidjrah 78, d.w.z. Maalik ibn Anes (moge Allah hem genadig zijn), werd 
beproefd en kreeg zweepslagen. Zijn handen werden uit elkaar getrokken totdat 
zijn schouders uit hun kom kwamen. Toch zei hij standvastig: “Wees niet jaloers 
op een persoon die in deze zaak geen beproeving meegemaakt heeft.” 
 
Anderen zeiden: “Bij Allah! Maalik behoorde nadat hij geslagen werd tot de beste 
der mensen en zijn positie onder de mensen werd verheven. Net of de 
zweepslagen die hij kreeg een versiering voor hem waren geworden.” 79 
 
Wat imaam Ahloe Soennah betreft, d.w.z. al-Imaam Ah’med ibn H’anbal (moge 
Allah hem genadig zijn): “Hij werd beproefd door 3 leiders 80 die heersten over 
het oosten en het westen en die allerlei geleerden, rechters, ministers en 
verschillende helpers hadden. Het waren mensen die talrijk waren. Al-Imaam 
Ah’med werd bedreigd met gevangenneming en zelfs met de dood. Zij 
probeerden hem uit te lokken met macht en geld en anders zou hij geslagen en 
verbannen worden. Hij werd in de steek gelaten door de meeste mensen, maar 
hij gaf zich niet aan hen over en nam geen afstand van hetgeen overgeleverd is 
in het Boek en de Soennah.” 81 
 
De leugens van enkelingen waren zover gekomen dat zij al-Imaam Ah’med 
beschuldigden dat hij behoorde tot de grootste ontkenners van de eigenschappen 
van Allah. 82 
 
De gevangenneming van al-Imaam al-Boewietie (de metgezel van as-Shaafi’i), 
zei toen de boeien om zijn nek en benen waren gebonden: “Dat ik moge sterven 
in deze boeien totdat er een groep mensen komt die zeggen dat zij omwille van 
deze kwestie (waarheid) zijn gestorven.” 83 
 
Shaykh al-Islaam al-Harawiy (moge Allah hem genadig zijn) (overleden 481 H.) 
heeft geleden aan een reeks beproevingen en moeilijkheden toen hij uit zijn land 
verdreven werd. Al-Imaam al-Baghawiy ging naar hem toe en zei: “Allah heeft 
voor jou verschillende voortreffelijkheden verzameld en er bleef één 
voortreffelijkheid over en Hij wilde het voor jou voltooien en wel het verbannen 
worden uit je eigen land om hiermee in de voetstappen van de boodschapper van 
Allah � te treden.” 84 
 
Zijn vijanden weken uit naar leugens en bedrog en legden een klein standbeeld 
onder het gebedskleed van al-Imaam al-Harawiy. Zij berichtten vervolgens de 
sultan dat al-Harawiy standbeelden aanbad…maar Allah heeft hun complot 
blootgesteld. 85 
 
Ook werd Ibn Aboe l’izz al-H’anafie – de uitlegger van al-‘Aqiedah at-
Tah’aawiyyah – (overleden 782 H.) beproefd. Hij werd gevangen genomen en 
kreeg een verbod om te onderwijzen. 86 
 

                                                 
78 Al-Hidjrah: de migratie van Mekkah naar al-Medienah. 
79 Zie Tertieb al-Madaariek van al-Qaadhie ‘Iyaadh, 1/124-125; en Madjmoe’ al-Fataawah van Ibn 
Taymiyyah, 4/50. 
80 Deze drie leiders behoorden tot de Abbasidische khaliefen in Bagdad en waren Ma-emoen ibn 
H’aroen Rashied [regeerperiode 198-218 H. (814-833 n.C.)], Moe’tasim ibn H’aroen Rashied [218-227 
H. (833-842 n.C.)] en Waathiq ibn Moe’tasim [227-232 H. (842-847 n.C.)].  
81 Madjmoe’ al-Fataawah van Ibn Taymiyyah, 12/439. 
82 Madjmoe’ al-Fataawah van Ibn Taymiyyah, 6/213. 
83 Tabaqaat as-Shaafi’iyyah van as-Soebkie, 2/164. 
84 Dzayloe Tabaqaat al-H’anaabilah van Ibn Radjab, 1/60. 
85 Dzayloe Tabaqaat al-H’anaabilah van Ibn Radjab, 1/55. 
86 Zie Inbaa-e al-Ghoemar bie enbaa-ie al-‘Oemoer van Ibn H’adjar, 1/258-260. 



 

En vóór hem werd Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah beproefd. Hij werd 7 keer 
gevangen genomen waarbij hij zeer slecht behandeld werd...87 
 

Sheikh Bakr Aboe Zayd (moge Allah hem beschermen) heeft gezegd: “Degene die 
kijkt in de biografie van degenen die naar de verandering streven en de boeken 
die geschreven zijn over de beproevingen die zij meegemaakt hebben – zoals al-
Mieh’en van Aboe l’Arab en anderen – zal geen geleerde vinden die erger is 
beproefd en die meer geleden heeft dan Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah (moge 
Allah hem genadig zijn).” 88 
 
Ibn Battoetah loog toen hij Shaykh al-Islaam beschuldigde van teshbieh, zoals al-
Kawtharie loog toen hij beweerde dat Shaykh al-Islaam geloofde in Wah’det al-
Wodjoed 89. Al-Hesnie beweerde dat Ibn Taymiyyah dezelfde mening had als ar-
Raafidhah (Shie’ah). Anderen beschuldigden hem ervan dat hij de mening had 
van Nawaasib die de familieleden van de profeet � haten...!! 90 
 
Wat sheikh Moh’ammed ibn ‘Abdel-Wahhaab (moge Allah hem genadig zijn) 
betreft, deze heeft ook aan veel beproevingen geleden, en vele leugens en fabels 
zijn over hem en zijn da’wah verspreid. Hij werd o.a. ervan beschuldigd dat hij 
haat koesterde tegenover de boodschapper van Allah � en het profeetschap 
verkondigde en dat hij al-Karaamaat 91 van de Awliyaa-e 92 ontkende…naast de 
vele shoeboehaat die over hem verspreid zijn zoals dat zijn da’wah de tekfier 93 
inhoudt en het verbieden van at-Tawassoel 94…etc.” 95 
 
De bespottingen aan het adres van de sheikh waren zo smerig geworden dat de 
vijanden met haat voor de waarheid zeiden dat ‘Abdoel-Wahhaab – de vader van 
sheikh Moh’ammed ibn ‘Abdel-Wahhaab – vergeetachtig was toen hij 
gemeenschap met de moeder van sheikh Moh’ammed ibn Abdel-Wahhaab had 
waardoor de shaytaan eerder gemeenschap had met de moeder waardoor een 
opstandig kind geboren werd. 96 “Er is voor hen geen kennis daarover, noch 
voor hun vaders. Groot is het woord dat uit hun monden komt. Zij 
spreken slechts leugenachtig.” 97 
 
Degene die kijkt naar de tegenstanders van Ahloe Soennah merkt op dat hoe 
meer zij verwijderd zijn van de Islaam en de Soennah, des te meer zij vijandig en 
gedreven zijn in het bestrijden van de waarheid. De sekte al-Baatiniyyah, 
bijvoorbeeld, is de sekte die het ergst vijandig is en het meest schade berokkend 
heeft aan Ahloe Soennah, zoals hetgeen de Qaraamitah 98 gevoerd hebben in het 
jaar 317 na de hidjrah toen zij Mekkah aanvielen en de bedevaartgangers 
vermoorden en hun bezittingen innamen en de zwarte steen verwijderden en 
gestolen hadden. 99 

                                                 
87 Zie al-Djaami’ liesiyer Saad. Leem. Yaa-e. Ibn Taymiyyah en Madjmoe’ al-Fataawah, 3/254. 
88 Zie al-Djaami’ liesiyer Saad. Leem. 
89 Wah’det al-Wodjoed: Eenheid van het bestaan, een sofistische dwalende doctrine. 
90 Zie Da’aawa al-Moenaawie-ien li Sheikh Al-Islaam Ibn Taymiyyah van ‘Abdoellaah Al-Ghoesn blz. 
76-84.  
91 Al-Karaamaat: wonderen. 
92 Awliyaa-e: oprechte dienaren aan wie Allah een verheven positie op aarde en in het Hiernamaals 
heeft gegeven. 
93 Tekfier: anderen tot ongelovigen verklaren.  
94 At-Tawassoel: bemiddeling tot Allah. 
95 Zie Da’aawa al-Moenaawie-ien lida’wat Sheikh Moh’ammed ibn ‘Abdel-Wahhaab van ‘Abdoel-‘Aziez 
Aal ‘Abdoellatief.  
96 Zie Moh’ammed ibn Abdel-Wahhaab, Moeslih’oen medhzloom wa moefteraa ‘alayh van Mas’oed an-
Nadawiey, blz. 170. 
97 Soerat al-Kahf (18), aayah 5. 
98 Qaraamitah: een groepering die behoort tot al-Baatiniyyah. Zij zijn vernoemd naar de stichter 
H’amdaan ibn al-Ash’ath (Qormot). Zij hebben voor de heimelijke militaire beweging gekozen: zij 
verhulden zich in het kleed van het houden van Aal al-Bayt maar in werkelijkheid waren zij atheïsten 
die onzedelijkheid verspreidden en ernaar streefden om de islamitische staat te vernietigen. 
99 Zie Akhbaar al-Qaraamitah verzameld door d. Soehiel Zakkaar. 



 

Het verschrikkelijke leed dat al-‘Oebaydiyyoen 100 aangericht hadden aan de fiqh-
geleerde Aboe Bakr an-Naaboelsie (moge Allah hem genadig zijn) (overleden 363 
H.) toen Djawhar as-Seqellie een bevel had gegeven om de imaam van zijn huid 
te ontdoen. Hij werd geblazen zoals de schapen geblazen worden (nadat ze 
geslacht zijn om ze te ontdoen van hun huid). Dit vond plaats terwijl hij de Qor-
aan aan het reciteren was totdat ze zijn nek hadden bereikt en hij stortte in 
elkaar en stierf. Zijn lichaam werd gekruisigd en zijn huid werd op een andere 
plaats gekruisigd. 101 
 
Zie ook wat in het boek ProtocolaatAayaat Qoem van dr. ‘Abdoellaah al-
Ghaffaarie geschreven staat waarin vele voorbeelden genoemd zijn van 
liquidaties en aanslagen die deze zanaadiqah (rawafidh) hebben begaan tegen 
Ahloe Soennah.  
 
Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah heeft de toestand van Ahloe l-Bida’ 
weergegeven in de situatie van macht en van onmacht. Eveneens heeft hij de 
toestand van Ahloe Soennah tegenover de moebtadi’ah 102 weergegeven, 
zeggende: “In vele gevallen lijken Ahloe l-Bida’ in hun tijd van macht op de 
vijandige ongelovigen die het moorden van de gelovigen legitiem verklaren en de 
tekfier massaal tegenover hen uit te spreken. Zoals de Khawaaridj 103, Raafidhah, 
Moe’tazilah 104, Djahmiyyah en hun aftakkingen hebben gedaan. Er zijn onder hen 

                                                 
100 Al-‘Oebaydiyyoen: zij behoren tot de islamai’ilistische Batiniyyah. Zij beweerden nakomelingen van 
‘Aliy te zijn, maar in werkelijkheid was hun voorvader – een jood – ‘Oebaydoellaah ibn Maymoen al-
Qaddaah’ heette. 
101 Zie Tertieb al-Madaariek van al-Qaadhie ‘Iyaadh 2/20. 
102 Moebtadi’ah (meervoud van moebtadi’): iemand die een bid’ah (innovatie) introduceert.  
103 Zij worden Khawaaridj genoemd omdat zij in opstand kwamen tegen ‘Aliy ibn Abie Taalib �. Zij zelf 
bestaan uit verschillende sekten. Zij verklaren degenen die grote zonden begaan als ongelovigen, en 
zij geloven in het in opstand komen tegen onrechtvaardige leiders. Zij verklaarden zelfs enkele 
metgezellen van Allah’s boodschapper � als ongelovigen. Zij houden er ook een aantal andere 
geloofsovertuigingen op na. Zie al-Shahristaanie, al-Milal wa al-Nih’al, vol. 1, p. 114-139. [Khawaaridj 
(enkelvoud: khaaridjie) betekent letterlijk ‘zij die eruit zijn’ of ‘afgesplitst zijn’. De Khawaaridj was een 
extremistische groepering die zich onder het leger van ‘Aliy ibn Abie Taalib � bevond en tegenover het 
leger van Moe’aawiyah � stond. Toen ‘Aliy �, de vierde rechtgeleide khalief van de Islaam en de neef 
en zwager van de profeet �, instemde om te arbitreren tussen hem en Moe’aawiyah � om het 
bloedvergieten te stoppen, voelden deze extremisten zich beledigd en splitsten zich tijdens de 
veldslag van Siffien (657 n.C.) van het leger van ‘Aliy � af. Deze veldslag was tussen ‘Aliy en 
Moe’aawiyah ibn Abie Soefyaan die ‘Aliy weigerde als khalief. Toen er bemiddelingen tussen de twee 
kanten plaatsvonden, splitste een grote groep van ‘Aliy’s volgelingen zich af en verzetten zich. Zij 
verklaarden zowel ‘Aliy als Moe’aawiyah م als ongelovigen omdat, volgens hun mening, zij menselijke 
arbitrage hadden gezocht boven dat wat verordend was door de Goddelijke Wet. Maar wat ‘Aliy � 
deed was niet de regels van Allah � terzijde leggen, maar hij paste deze juist toe, met de beste 
bedoeling voor de moslimgemeenschap in gedachte. Zijn doel was om koste wat kost bloedvergieten 
te vermijden. Omdat de Khawaaridj zijn acties niet begrepen, begonnen zij ‘Aliy � een ongelovige te 
noemen en hebben hem later zelfs vermoord. Terwijl de Khawaaridj zich van de djamaa’ah 
(gemeenschap) van de moslims distantieerden, werd hun zienswijze meer en meer extreem. Zij 
bestempelden elke moslim die niet bij hen hoorde als een ongelovige en zo werden zij volgens hen 
een legitiem doelwit om te vermoorden en hun bezittingen mochten in beslag genomen worden. Net 
zoals bij alle ander fanatici, werkte hun fanatisme averechts en heeft het hen uiteindelijk de 
ondergang gekost. Hun politieke verschillen hebben ertoe geleid dat zij in hun geloof afweken. Het 
ging zelfs zo ver dat zij iemand die een grote zonde had begaan als ongelovige beschouwden. Zij 
beweren dat mensen ofwel het volledige geloof (imaan) bezitten, of ongelovig (kaafir) zijn. Volgens 
hen kan de imaan van een mens niet verzwakken en is degene die grote zonden begaat (overspel, 
liegen, bedwelming etc.) een ongelovige die bestreden mag worden. Hoewel zij overkwamen als 
vrome en strikte volgers van de Islaam, waren de Khawaaridj in essentie één van de grootste 
bedreigingen die deze oemmah is overkomen. De extra extremen onder hen, de Azraqies, zeggen dat 
iedereen die een kaafir is geworden, nooit kan terugkeren naar het geloof en dient gedood te worden 
voor zijn afvalligheid, samen met zijn vrouw(en) en kinderen.]  
104 De Moe’tazilah [“degenen die zich afscheidden”] worden zo genoemd omdat zij zichzelf afscheidden 
van de zitting van al-H’asan al-Basri. Zij noemen zichzelf “de mensen van rechtvaardigheid en 
tawh’ied.” Zij worden ook de Qadariyyah genoemd. Zij ontkenden de Eigenschappen van Allah en 
verklaarden dat de Qor-aan geschapen is. Voor een algemene presentatie van hun 
geloofsovertuigingen, zie al-Shahristaanie, al-Milal wa al-Nih’al, vol. 1, p. 43-85. [De Moe’tazilah is 
een filosofische school met een rationalistische denkwijze. Deze school is gesticht door Waasil ibn 
‘Ataa en ‘Amr ibn ‘Oebayd, tijdens de achtste eeuw n.C. Ze werden zo genoemd omdat ze zich 



 

een aantal die de strijd voeren samen met de Khawaaridj en Zaydiyyah 105 en er 
zijn enkelingen die streven naar het vermoorden van de andersdenkenden die zij 
kunnen bereiken. Dit wordt middels de macht uitgevoerd of door het gebruiken 
van misleidingen. 
 
In tijden van onmacht lijken zij op de huichelaars, gebruiken de taqiyyah 106 en 
huichelarij zoals de toestand van de huichelaars; omdat de bida’ herleid worden 
van ongeloof. Wanneer de polytheïsten en de vijanden onder Ahloe l-Kitaab aan 
de macht zijn, bestrijden zij de gelovigen; en wanneer zij niet over macht 
beschikken verkleuren zij. 
 
Het is toegestaan voor de gelovige wanneer hij beschikt over macht, om de 
religie van Allah � zover dat mogelijk is te verspreiden en de dwaling te 
bestrijden, en bij onmacht dient hij geduldig te zijn zonder huichelarij te 
vertonen. Het is voor hem toegestaan om activiteiten te ondernemen die hem de 
verlossing brengen. 
 
Daarom waren Ahloe Soennah m.b.t. het vermoorden anders dan Ahloe l-Bida’: 
als zij de macht over hen hadden dan vielen zij hen niet aan en verklaarden zij 
hen niet als ongelovigen e.d., zij waren rechtvaardig tegenover hen omdat Allah 
de Verhevene hen verplichte zo te handelen, zoals ‘Oemar ibn Abdel’Aziez omging 
met al-H’aroeriyyah (al-Khawaaridj) en al-Qadariyyah 107. En als er een 
bestrijding plaats vindt, dan vindt dit plaats nadat alle excuses uit de weg zijn 
genomen. In het merendeel werden middelen tegen hen gebruikt zoals het zich 
van hen distantiëren (al-hadjr) en hen geen mogelijkheid bieden om bekend te 
worden. Deze middelen leiden naar het uitdoven van hun innovaties. Als Ahloe 
Soennah onmachtig zijn, dan begaan zij geen huichelarij tegenover hen; ze zijn 
dan geduldig en standvastig aan de waarheid waarmee Moh’ammed � gestuurd 
is.” 108 
 
Ar-Raafidhah hebben deze rechtvaardigheid ook erkend, dit naast het feit dat zij 
de sekte zijn die het meest onwetend en onrechtvaardig zijn. Zij getuigden dat 

                                                                                                                                            
afgezonderd hadden van de moslimgemeenschap na de dood van al-H’asan al-Basrie (moge Allah hem 
genadig zijn). Het werd later de officiële filosofie van de Abbasidische staat en er werd een inquisitie 
ingesteld om alle geleerden te dwingen om zich er aan te houden. Maar khalief Moetawakkil (1177-
1192 n.C.) nam er afstand van en beëindigde de inquisitie. Al-Moe’tazilah hebben verschillende 
afwijkingen in hun geloofsleer, zoals: zij vergelijken de daden van Allah � met die van de mensen. 
Verder beweren zij dat Allah � het slechte niet geschapen heeft en daarom bestraft Hij degene die 
zonden begaat ook niet. Een persoon die een grote zonde begaan heeft, bevindt zich tussen twee 
posities (hij is geen gelovige, noch is hij een ongelovige). Verder behoord tot hun 
geloofsovertuigingen o.a. het geloof dat Allah overal is, het geloof dat de Qor-aan geschapen is en dat 
alleen de betekenissen goddelijk zijn, dat Allah niet gezien wordt door de mensen van het Paradijs, 
dat de mens een vrije wil heeft zonder goddelijke inmenging enz.]  
105 Zaydiyyah: één van de groeperingen van de Shie’ah. De stichter van deze groepering is Zayd ibn 
‘Aliy Zayn Al-‘Aabidien. Hij had enkele regels opgesteld met betrekking tot politiek en het regeren van 
de staat. Hij (moge Allah tevreden met hem zijn) streed voor zijn ideeën en stierf ook op het pad van 
de realisatie van zijn streven. Hij erkende het leiderschap van Aboe Bakr, ‘Oemar en ‘Oethmaan 
(moge Allah tevreden met hen zijn). Zij spreken geen tekfier over de metgezellen. Degenen die Zayd 
Ibn ‘Aliy de eed afgelegd hebben waren vijftienduizend bewoners van de Kufa (Irak). Pagina: 23 
Toen zij Zayd vroegen om zich te distantiëren van Aboe Bakr en ‘Oemar verworp hij het idee om 
afstand te nemen van hem, waarop zij zich van hem onderscheidden en de mening van ar-Raafidhah 
volgden (door Aboe Bakr en ‘Oemar als ongelovigen te verklaren). Slechts 200 van de volgelingen van 
Zayd hielden vast aan hun oorspronkelijke overtuiging. In een andere overlevering wordt gezegd dat 
de volgelingen van Zayd veertigduizend in aantal waren en dat er slechts 300 aan hun oorspronkelijke 
overtuiging vasthielden. 
106 Taqiyyah: een belangrijke onderdeel van de shi’ietische methodiek. In essentie betekent taqiyyah 
het liegen. De Shie’a staan het gebruik van at-taqiyyah zowel in voorspoed als bij tegenslag zowel 
met de ongelovige als de gelovige totdat zij het zelfs tot een pilaar van hun medz-hab maakten. Het is 
een doel op zichzelf en niet een verlof die in noodsituaties gebruikt kan worden uit angst voor 
marteling of de dood … (zie al-H’oekoemah al-Islaamiyyah van al-Khomeini). Degene van hun groep 
die at-taqiyyah ontkent is naar hun inziens een ontkenner van hun medz-hab en hun gehele religie. 
107 Qadariyyah: zie voetnoot over Moe’tazilah.  
108 At-Ties’ieniyyah, 2/698-701. 



 

Ahloe Soennah rechtvaardig tegenover hen waren, terwijl andere groeperingen 
binnen de sekte geen rechtvaardigheid toonden tegenover anderen terwijl zij in 
dezelfde sekte zitten, zoals Ibn Taymiyyah aangaf, zeggende: “Ahloe Soennah 
zijn rechtvaardig tegenover hen en begaan geen onrecht tegen hen; onrecht is 
een verbod. Het is zelfs zo dat Ahloe Soennah beter voor al deze sekten zijn dan 
zij tegenover elkaar. Zij zijn tegenover de Raafidhah goed en rechtvaardiger dan 
enkelingen van de Raafidhah onder elkaar, en dit is wat zij zelf verklaren en 
zeggen: “Jullie zijn rechtvaardig tegenover ons, terwijl enkelingen onder ons dat 
niet zijn tegenover ons.” 109 
 
Als het duidelijk is geworden dat de beproeving en de strijd tussen de waarheid 
en haar volgelingen en de valsheid en haar volgelingen een zekere zaak is, zoals 
dat in de islamitische tekstuele bewijzen en volgens de lotsbestemming is 
vastgelegd, dan is er geen ruimte voor het vluchten en zich keren van deze strijd. 
 
Het goede einde is voor de moettaqoen 110: “En als jullie je afwenden, dan zal 
Hij jullie door een ander volk vervangen, waarna zij niet als jullie zijn.” 
111 
 
Het is noodzakelijk om hulp bij Allah te zoeken en op Hem te vertrouwen en 
middelen te ondernemen in het verkondigen van Zijn boodschap en het opkomen 
voor de fundamenten van de religie en atheïsten en dwalenden te weerleggen 
met kennis en rechtvaardigheid. Want Ahloe Soennah handelen naar de waarheid 
en zijn barmhartig tegenover de schepping. 
 
Naast de felle tegenstand in onze tijd van de vijanden en huichelaars en degenen 
die hen volgen, zoals de uitnodigers naar “de verlichting” en liberale moslims (!), 
en naast de verspreiding van dwalende sekten zoals al-Baatiniyyah en de 
overdrijvers onder de soefisten 112...e.d. Naast deze verspreide duisternis dienen 
de moslims de slechtheden te kennen en de posities van dwaling te weten te 
komen en voorrang te geven aan hetgeen waarheid is en deze te verspreiden. Zij 
dienen te streven met wijsheid en onderricht om de valsheid en de dwaling te 
genezen, zoals het ook zeer noodzakelijk voor hen is om de fiqh van al-Masaalih’ 
wa al-Mafaasid 113 te kennen en het rekening houden met de omstandigheden. 
 

                                                 
109 Minhaadj as-Soennah, 5/157 en zie 2/243, 4/121. 
110 Moettaqoen: vrome en rechtschapen personen, degenen die beschikken over taqwa, d.w.z. het 
vrezen van de toorn van Allah en het zich daartegen beschermen door te doen wat Hij bevolen heeft 
en door zich verre te houden van wat Hij verboden heeft verklaard. 
111 Soerat Moh’ammed (47), aayah 38.  
112 De geleerden verschilden van mening betreffende aan wat deze naam toegeschreven is. De meest 
bekende mening is dat het in verband staat met de wollen kledingstukken (al-soef) die zij [de 
vroegere ascetische moslims] normaalgesproken droegen. De soefies gingen door vele fases. In het 
begin waren zij mensen die wereldse geneugten opgaven [zoehd: ascese = levenswijze van een 
asceet = iemand die uit overtuiging een sober en streng leven leidt] en die zich volledig toewijdden 
aan daden van aanbidding. Later vervielen zij in godslastering en ongeloof door hun geloof in 
pantheïsme (aanduiding voor de visie die de Schepper en de schepping als eenheid ziet. Deze 
opvatting staat enerzijds tegenover het theïsme, dat een bestaan van God buiten en boven het 
wereldgeheel aanvaardt, en anderzijds tegenover het atheïsme, dat Gods bestaan ontkent) en andere 
valse geloofsovertuigingen. Zie al-Raazie, Itiqadaat Firq al-Moeslimien wa al-Moeshrikien, p. 87-115; 
‘Aliy al-Dakhiellallah, voetnoten voor al-Sawaa’iq al-Moersalah, vol. 2, p. 417. [Soefisme is 
tegenwoordig de benaming voor verschillende mystieke stromingen in de Islaam (niet te verwarren 
met de moderne soefibeweging). Door persoonlijke vroomheid, meditatie, ascese en het veelvuldig 
gedenken van Allah (dzikr), proberen zij een diepere godsdienstige beleving en “eenwording met God” 
(en de daarmee gepaard gaande extase) te bereiken. De Islaam laat weinig ruimte voor mystieke 
beschouwing, maar naarmate de Islaam zich uitbreidde naar oost en west, nam de invloed van de 
Indische en christelijke mystiek op bepaalde moslimgroepen steeds meer toe. Mystiek is een term die 
duidt op een aantal uiteenlopende verschijnselen op religieus gebied met betrekking tot de opheffing 
van het onderscheid tussen God en mens of tussen een als goddelijk verstane wereld en de mens. 
Naarmate de tijd verstreek, week deze stroming steeds meer af van de zuivere Islaam. – AY] 
113 Al-Masaalih’ wa al-Mafaasid: de profijtvolle zaken en de slechte zaken. 



 

Er zijn enkelingen onder Ahloe Soennah die door emoties geleid kunnen worden 
en haastig handelen zonder rekening te houden met de aanwezige capaciteiten 
en mogelijkheden waardoor zij overdreven beproefd worden, wat zij natuurlijk 
niet aankunnen, en het kan zijn dat zij mede hierdoor zich overgeven en de hoop 
opgeven. 
 
Tegenover hen staan er een aantal die nalatig zijn en nijgen naar verkleuring, en 
die toenadering zoeken bij de tegenstanders van Allah � en die hun tevredenheid 
voor laten gaan op de tevredenheid van Allah � en Zijn boodschapper �. 
 
Het blijft in alle tijden een plicht om de religie te verkondigen en de Soennah te 
verduidelijken volgens het vermogen. 
 
Als laatste dienen wij de houding van de selef as-saalih’ (de vrome voorgangers) 
tegenover degenen die van het rechte pad afgedwaald zijn als voorbeeld te 
nemen. Zowel in het verduidelijken van hun dwaling en huichelarij als het 
weerleggen van hun shoeboehaat en het verduidelijken van het oordeel van Allah 
� over hen en de discussie met hen aan te gaan, etc., zoals zij gedaan hebben 
met al-Kalaam waartegen zij gewaarschuwd hebben en de zendeqeh van 
enkelingen onder de Moetakkaliemien die zij verduidelijkt hebben en hebben 
vastgelegd dat al-Kalaam afkomstig is van de Griekse filosofie en andere 
afgodsreligies. 
 
Degene die kijkt naar de modernisten (liberale moslims) in onze tijd, merkt op 
dat het modernisme een duidelijke weg is naar het secularisme 114 en dat hun 
adviezen afkomstig zijn van westerse denkbeelden. Wat az-Zanaadiqah betreft, 
zij hebben de grens van de secularisatie overschreden in het bespotten van de 
religie van Allah �. 
 
We vragen Allah om Zijn religie te laten zegevieren en de vijanden en huichelaars 

te laten verliezen.  

 
► Uitmuntende eigenschappen van de da’wah van al-Imaam 
Moh’ammed ibn ‘Abdoel-Wahhaab  
 
Alle lof zij Allah, Die in elke periode onder de geleerden een groep 
uitnodigers heeft doen voortkomen die de mensen uitnodigen van dwaling tot 
leiding en geduldig blijven wanneer zij op de proef worden gesteld. Zij doen 
met het Boek van Allah de dode harten herleven en met het licht van Allah 
openen zij ogen van blinden. Hoeveel slachtoffers van Iblies hebben zij 
gered!? En hoeveel dwalenden hebben zij geleid!? Hun positieve bijdrage aan 
de mensheid is groot, de mensen zijn echter ondankbaar tegenover hen!  
 

                                                 
114 Het Arabische woord voor secularisme geeft de indruk dat secularisten hun levens leiden op basis 
van wetenschap. Dit is een uitgesproken vervorming en onjuiste vertaling van de term “secularisme.” 
De Engelse bron voor “secularisme” draagt deze betekenis niet. The Oxford English Dictionary 
definieert “secularisme” als “de doctrine dat moraliteit louter gebaseerd dient te zijn betreffende het 
welzijn van de mensheid in het huidige leven, met uitsluiting van alle beschouwingen afgeleid van 
geloof in God of in een toekomstige staat.” Van de vele definities die gegeven zijn voor “seculier,” 
draaien de meeste om de betekenis: “behorend tot de wereld en de (wereldse) aangelegenheden 
(doenya: het wereldse leven) als onderscheiden van de kerk en religie; civiel, wereldlijk, tijdelijk. 
Voornamelijk gebruikt als een negatieve term, met de betekenis niet-kerkelijk, niet-religieus of niet-
godsdienstig.” The Oxford English Dictionary (Oxford, Engeland: Clarendom Press, 1989) vol. 14, p. 
848-849. Een andere Arabische term voor secularisme, gebruikt door vele moslimgeleerden, betekent 
“niet-religieus.” Dit ligt veel dichter bij de werkelijke betekenis van de term en beweging. Maar als 
deze beweging zichzelf gepresenteerd had met deze ware term voor zichzelf, dan zou het onmiddellijk 
verworpen worden door de moslimmassa. Hoe dan ook, zij namen een neutrale of positieve term aan, 
suggererend dat zij slechts de ‘bevelen van de wetenschap’ volgen. 



 

Zij beschermen het Boek van Allah tegen verkeerde interpretaties, invloeden 
van onwetenden, toevoegingen van de extremisten en minachtingen van de 
tegenstanders. 
 
Ik getuig dat er naast Allah geen god is die het recht heeft om aanbeden te 
worden, Hij is de Enige, zonder deelgenoten, Die in Zijn Edele Boek zegt: 
“En vanwege hun geduld stelden Wij onder hen leiders aan, die 
leiding gaven volgens Ons bevel. En zij waren van Onze tekenen 
overtuigd.” 115 En ik getuig dat Moh’ammed Zijn dienaar en boodschapper is 
die zei: “Allah zend voor deze oemmah in elke honderd jaar iemand die haar 
religie doet herleven.” 116 Voorts; 
 
Sheikh Moh’ammed ibn ‘Abdoel-Wahhaab ibn Soelayman ibn ‘Aliy, al-
Moesharrafiey, al-Wahbiey, at-Tamiemiey (moge Allah hem genadig zijn) was 
de vernieuwer van de 12de hidjrie-eeuw. Hij werd geboren in het jaar 1150 H. 
en hij overleed in het jaar 1206 H. Op hem is de eerder genoemde h’adieth 
van de profeet � van toepassing. Ibn al-Athier (moge Allah hem genadig 
zijn) zei: “De h’adieth duidt op degene die leeft terwijl een nieuwe eeuw is 
begonnen. Het gaat om een bekende geleerde die de mensen vaak noemen.” 
117 
 
As-Soeyoetie (moge Allah hem genadig zijn) heeft in zijn poëzie “toeh’fat al-
moehtadien bie akhbaarie al-moedjaddidien” gezegd:  
 
De voorwaarde daarin is dat de eeuw verstrijkt 
Terwijl hij in leven is onder de mensen 
Met geleerdheid worden gewezen naar zijn positie 
En hij komt op voor de Soennah in zijn uitspraken. 
 
Sheikh Moh’ammed ibn ‘Abdoel-Wahhaab heeft zijn uitnodigen verspreid en 
was actief met het uitnodigen van de mensen, na de dood van zijn vader, de 
rechter ‘Abdoel-Wahhaab ibn Soelaymaan at-Tamiemiey in het jaar 1153 H., 
op een leeftijd van 40 jaar. Hij spande zich in voor een voortdurende 
beweging die de richting van de geschiedenis veranderd heeft en de 
resultaten waren daarna zichtbaar. De schrijvers en geleerden twisten 
onderling wel eens over de werkelijkheid van de da’wah van Sheikh 
Moh’ammed ibn ‘Abdoel-Wahhaab, of deze een herleving is van de religie, of 
een actieve islamitische wetenschappelijke bijdrage, of een poging om de 
maatschappij te verbeteren, of een politiek project!? Anderen waren van 
mening dat zijn da’wah al deze elementen bevatte. We spreken hier niet over 
het onrecht van de dwalenden die leugens over hem en zijn da’wah 
verspreiden en het bestempelen van zijn da’wah als de vijfde colonne 118 of 
een beweging van al-Khawaaridj die de moslims verketterden en hun bloed 
vergoten!! 
 
Het is heel gemakkelijk voor de onderzoeker om het juiste en duidelijke 
antwoord te krijgen op deze vragen en betreffende de shoeboehaat 
(twijfelachtige onduidelijke zaken) in de werken die de sheikh als erfenis 
achtergelaten heeft en die door zijn studenten verspreid zijn. In dit deel 
zullen wij een aantal aandachtspunten noemen van de da’wah van de sheikh 
(moge Allah hem genadig zijn): 
 

                                                 
115 Soerat as-Sadjdah (32), aayah 24. 
116 Overgeleverd door Aboe Daawoed, al-H’aakiem en al-Bayhaqie. 
117 Zie Djaami’ al-Oesoel 11/324. 
118 De vijfde colonne is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat er in een land of een andere 
eenheid bepaalde krachten aanwezig zijn die voor de vijand werken. 



 

► Het verwezenlijken van de tawh’ied: 
 
Er is geen twijfel dat de basis van de da’wah van de sheikh (moge Allah hem 
genadig zijn), met zowel acceptatie van de voorstanders als van de 
tegenstanders, de tawh’ied van Allah � is met zijn drie bekende 
onderverdelingen: 
 
- Tawh’ied ar-Roeboebiyyah: de eenheid van Allah in Zijn Heerschappij, dat 

het geloof in de eenheid van Allah betreffende Zijn daden impliceert, 
zoals het scheppen, bezit en beheer. 

- Tawh’ied al-Oeloehiyyah: toewijding van alle aanbidding aan Allah alleen, 
dat het geloof in de eenheid van Allah betreffende de daden van de 
dienaren impliceert, zoals doe’aa-e (smeekbeden), nedzr (eden afleggen) 
en dzebh’ (offers brengen). 

- Tawh’ied al-Asmaa-e wa s-Sefaat: de Eenheid van Allah betreffende Zijn 
Namen en Eigenschappen die Hij Zichzelf heeft toegekend. 

 
De sheikh heeft bijzondere aandacht besteed aan de tawh’ied van aanbidding 
(‘ibaadah) en heeft het op verschillende duidelijke manieren bevestigd, en hij 
zei in zijn werk Thalaathatoe l-Oesoel 119: “Weet, moge Allah u leiden 
(arshadaka llaah) naar gehoorzaamheid (taa’atieh) tegenover Hem, dat de 
ware en pure religie (al-H’aniefieyyah) de weg (al-millah) van Ibraahiem 
(Abraham) � is. Dit betekent dat men alleen Allah aanbidt en de religie 
zuiver en oprecht voor Hem houdt.”  
 
Dit is wat Allah � alle mensen bevolen heeft en om deze reden heeft Hij hen 
geschapen, zoals Allah de Verhevene heeft gezegd: “En Ik heb de djinn 120 
en de mens slechts geschapen om Mij te aanbidden.” 121 
 
De betekenis van aanbidding (‘ibaadah) hier, is het aanbidden van alleen 
Allah � (tawh’ied). Het grootste bevel dat Allah � bevolen heeft is de 
tawh’ied: dit is de toewijding van aanbidding aan Allah � alleen, met 
volledige overgave. De grootste zaak die Hij verboden heeft is shirk, wat het 
aanbidden of aanroepen van iemand of iets anders naast Hem inhoudt 
(afgoderij). Het bewijs hiervoor zijn de Woorden van Allah �, waarbij Hij 
zegt: “En aanbid Allah en ken Hem in niets een deelgenoot toe…” 122  

 
De sheikh bleef in al zijn schriften en correspondenties standvastig 
uitnodigen tot deze belangrijke zuil. Hij nodigde de mensen uit tot het 
verwezenlijken van de tawh’ied en het zuiveren van de ‘aqiedah (geloofsleer) 
en aanbidding, wat een boodschap is waarmee de profeten zijn gestuurd. 
Allah � zegt: “En Wij stuurden niet één van de boodschappers voor 

                                                 
119 Door Uitgeverij Momtazah uitgegeven in het Nederlands. 
120 Djinn (vaak vertaald als geesten): voor de mens onzichtbare schepsels geschapen door Allah � van 
rookloos vuur. In Sah’ieh’ Moeslim is overgeleverd dat ‘Aa-ieshahب zei dat de boodschapper van 

Allah � gezegd heeft: “De engelen werden geschapen van licht, de djinn werden geschapen van 
rookloos vuur en Adam werd geschapen van hetgeen dat aan jullie omschreven is.” Djinn dienen niet 
verward te worden met het onstoffelijke (de zielen) van een overleden mens. Djinn zijn ook schepsels 
met een eigen wil en dienen ook te kiezen tussen goed en kwaad. Er zijn onder de djinn ook moslims, 
christenen, joden en ongelovigen etc. Men kan contact leggen met de djinn d.m.v. zwarte magie, 
glaasje draaien, Ouijabord, pendelen etc., wat h’araam (verboden) is in de Islaam. Het is zeer 
gevaarlijk om djinn op te roepen, omdat je niet weet of je met goede/eerlijke of slechte/leugenachtige 
djinn te maken gaat krijgen. Slechte djinn zullen hun best doen om de mens schade te berokkenen 
door hen tot ongeloof uit te nodigen, te achtervolgen, angstaanvallen teweeg te brengen etc., en zelfs 
zelfmoord te laten plegen. Zie het artikel “De wereld van de djinn” op www.uwkeuze.net. 
121 Soerat ad-Dzaariyaat (51), aayah 56. 
122 Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 36. 



 

jou, of Wij openbaarden aan hem dat er geen god dan Ik is, aanbidt 
Mij daarom.” 123 
 
Hij (moge Allah hem genadig zijn) begon zijn boek Kietaab at-Tawh’ied met 
de volgende hoofdstukken:  
 
1. De voortreffelijkheid van tawh’ied en de zonden die vergeven kunnen 

worden 
2. Degene die tawh’ied verwezenlijkt zal het Paradijs binnentreden zonder 

berechting 
3. Uitnodigen tot de getuigenis dat er naast Allah geen god is die aanbeden 

mag worden 
4. Uitnodiging tot de tawh’ied en het getuigen dat er geen god is die 

aanbeden mag worden behalve Allah  
 
► Het waarschuwen tegen shirk: 
 
Het afstand nemen van shirk heeft te maken met het verwezenlijken van 
tawh’ied en is daaraan verbonden, zoals Allah � zegt: “En voorzeker, Wij 
hebben naar iedere gemeenschap een boodschapper gezonden (die 
zei): ‘Aanbid Allah en houd afstand van de taaghoet 124.’” 125  
 
En Hij zegt: “En hij die de taaghoet verwerpt en in Allah gelooft…” 126  
 
En Hij zegt: “Zeg (O Moh’ammed): ‘O mensen van het Boek (joden en 
christenen)! Kom tot een overeenkomstig woord (een oprecht en 
rechtvaardig woord dat voor beide partijen eerlijk is) tussen ons en jullie, dat 
wij niemand behalve Allah (alleen) aanbidden, en dat wij geen 
deelgenoten aan Hem toekennen, en dat niemand van ons anderen zal 
nemen als heren naast Allah.’ 127...” 128  
 
De sheikh (moge Allah hem genadig zijn) heeft de toestand van de 
islamitische oemmah waargenomen zowel in Nadjd 129 als in andere streken 
die hij bezocht heeft ten tijde van zijn zoektocht naar kennis, zoals Basrah 
(Irak), Zoebayr 130, Ah’saa-e 131, Mekkah en al-Medienah. 
 

                                                 
123 Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 25. 
124 Taaghoet: het woord taaghoet heeft een brede betekenis: letterlijk betekent het ‘degene die 
overschrijdt’. In de religie betekent het alles dat naast Allah � aanbeden wordt met diens 
tevredenheid, zoals shaytaan (de duivel) en afgodsbeelden. De meervoudsvorm is tawaaghiet. 
125 Soerat an-Nah’l (16), aayah 38. 
126 Soerat al-Baqarah (2), aayah 256. 
127 We aanbidden noch een beeld, kruis, heilige, afgod, symbool, vuur, onze eigen begeerte (A) of wat 
dan ook. Nee, we aanbidden Allah alleen, zonder een enkele deelgenoot aan Hem toe te kennen: en 
dit is de boodschap van alle profeten en boodschappers van Allah �. De Islaam heeft zich nooit 
gesymboliseerd of geassocieerd met enige kleur, symbool of voorwerp, ook niet de maansikkel! Zie 
het artikel “Vlaggen en symbolen in de Islaam” op www.uwkeuze.net.  
(A) Allah � zegt: “Heb jij hem gezien die zijn eigen (triviale) begeerten neemt als zijn god?...” 
[Soerat al-Djaathiyah (45), aayah 23.] Door de eigen begeerten/ideeën te prefereren boven Allah’s 
geboden en verboden, kent de mens deelgenoten aan Allah � toe. 
128 Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 64. 
129 Nadjd is het centrale hoogland van het Arabisch Schiereiland dat 700 tot 1500 meter op zeehoogte 
ligt. Het gebied ligt tussen de bergen van Sarwaat die in de H’idjaaz liggen aan de westelijke kant, tot 
aan de woestijn van Dahnaa-e in het oosten, en van het woestijngebied ar-Roeb’ al-Khaalie aan de 
zuidelijke kant, tot het woestijngebied an-Noefoed al-Kabier aan de noordelijke kant. Nadjd betekend 
taalkundig ‘hooglang’. 
130 Een Jemenitische woestijngebied in het grensgebied met Saoedie Arabie. 
131 Ahsaa-e is een provincie aan de oostelijke kant van Saoedi-Arabië. Ah’saa-e is de grootste 
provincie in Saoedi-Arabië die 534.000 km2 telt wat ongeveer ¼ is van de omtrek van heel Saoedi-
Arabië. Het aantal bewoners van de provincie telt nu 908.366 inwoners (85 % van hen zijn Saoedisch) 
(statistieken 2004). 



 

Het is zelfs zo dat hij zijn bekende boek Kietaab at-Tawh’ied, wat het recht is 
van Allah tegenover de dienaren, geschreven heeft toen hij in Basrah 
verbleef, vanwege de slechte toestanden van de oemmah die hij daar 
waargenomen had en hun beoefening van shirk. Toen hij hun daden 
verafschuwde, jaagden zij hem weg midden op de dag (waarbij het zeer 
warm was) waardoor hij bijna bezweek van de dorst. 
 
Tevens zag hij enkele onwetenden bij het graf van de profeet � staan die 
steun en hulp vroegen aan de boodschapper van Allah �. Hij vroeg zijn 
sheikh, de h’adiethgeleerde Moh’ammed H’ayat Asindiey (moge Allah hem 
genadig zijn), wat zijn mening hier omtrent was. Zijn Sheikh antwoordde het 
volgende vers reciterend: “Waarlijk, zij zijn het die geruïneerd worden 
wegens hetgeen waarin zij verkeren (afgoderij), en hetgeen zij gewoon 
waren te doen wordt teniet gedaan.” 132 
 
Vanwege deze dwaling had de sheikh (moge Allah hem genadig zijn) zich 
bezig gehouden met het onderzoeken van deze praktijken van shirk die in de 
meeste gevallen voortvloeide uit een verkeerde geloofsovertuiging 
(‘aqiedah). Dit werd zichtbaar en duidelijk vermeld in zijn werken zoals in 
Kietaab at-Tawh’ied in de volgende hoofdstukken: 
 
1. Het behoort tot de shirk om amuletten en kettingen te dragen met de 

intentie het schadelijke te weren. 
2. Vermeldingen (in de Qor-aan en de Soennah) m.b.t. roeqa 133 en tamaa-

iem 134 
3. Vermeldingen (in de Qor-aan en de Soennah) m.b.t. het zoeken van 

zegeningen bij bomen en stenen e.d. 
4. Vermeldingen (in de Qor-aan en de Soennah) m.b.t. het offeren van 

dieren aan anderen dan Allah. 
5. Het behoort tot shirk om eden af te legen bij anderen dan Allah. 
6. Het behoort tot de shirk om anderen te vragen om steun en hen te 

smeken naast Allah… etc. 
 
Naast deze hoofdstukken zijn er anderen waarin praktijken van shirk zijn 
genoemd, zoals sih’r (magie), an-noeshrah 135, at-tiyarah136, at-tandjiem 137 
en andere zaken die te maken hebben met de kleine shirk die vaak in 
woorden uitgedrukt worden, zoals het zeggen van “wat Allah wil en wat jij 
wilt,” “het regent dankzij die en die ster,” en het zweren bij iemand naast 
Allah. 
 
Ook heeft hij bij enkele hoofdstukken aanleidingen tot shirk vermeld zoals: 
 
1. Vermeldingen (in de Qor-aan en de Soennah) m.b.t. de oorzaken van 

ongeloof voor de kinderen van Aadam in overdrijving in de liefde voor de 
oprechten. 

2. Vermeldingen (in de Qor-aan en de Soennah) m.b.t. het verafschuwen 
van degenen die Allah aanbidden in nabijheid van het graf van een 
oprechte persoon. 

                                                 
132 Soerat al-A’ raaf (7), aayah 139. 
133 Roeqa: is de meervoudsvorm van roeqyah, een recept/spreuk waarmee een persoon die een kwaal 
heeft, zoals koorts en epilepsie etc., wordt behandeld. Ze worden ook wel al-‘azaa-iem genoemd. 
134 Tamaa-iem: is de meervoudsvorm van tamiemah, een amulet dat bijvoorbeeld om de hals 
gehangen wordt van kinderen om ze te beschermen tegen het boze oog. Het kan ook gedragen 
worden door volwassenen (mannen en vrouwen) om beschermd te worden tegen het kwaad. 
135 Het verwijderen van sih’r kan middels sih’r geschieden en dit is verboden, of middels roeqa en 
smeekbeden en dit is toegestaan. 
136 At-tiyarah: voortekenen. 
137 At-tandjiem: horoscopen. 



 

3. Vermeldingen (in de Qor-aan en de Soennah) m.b.t. het overdrijven in 
liefde voor de oprechten wat een aanleiding is geweest dat de mensen 
hen als standbeelden aanbeden hebben naast Allah. 

4. Vermeldingen (in de Qor-aan en de Soennah) m.b.t. de bescherming van 
de uitverkorene � van de tawh’ied en het blokkeren van alle wegen die 
een aanleiding zijn tot shirk 

 
Het sterke geloof van de Sheikh en zijn onderzoeken met betrekking tot 
shirk, zijn aanleidingen en praktijken, spoorden hem aan te streven naar 
zuivering van de tawh’ied in de oemmah. Deze oemmah die jarenlang 
beïnvloed was door shirk en bida’ en die verbonden was aan anderen naast 
Allah. 
 
De boodschap van de sheikh (moge Allah hem genadig zijn) was het doen 
herleven van de boodschap van de profeten (vrede zij met hen), en het 
uitkloppen van het stof van shirk dat de oemmah jarenlang overmeesterd 
had, en het verspreiden van de zuivere tawh’ied. 
 
► Al-Walaa-e wa l-Baraa-e (loyaliteit en distantiëring): 
 
De da’wah van de sheikh (moge Allah hem genadig zijn) was niet alleen een 
bevestiging van de juiste ‘aqiedah of het verspreiden van onderzoeken 
alleen, maar het was ook een werkelijke en serieuze manifestatie van de 
Islaam die de fundamenten van de religie in praktijk bracht waarin moslims 
dienen te geloven. 

 
Daarnaast was zijn da’wah een streven naar een realistische beschaving die 
de profetische biografie opvolgde en leringen daaruit trok in de omgang met 
tegenstanders… rekeninghoudend met de fundamentele verschillen in de 
omgang met niet-islamitische omgevingen die uitgenodigd werden tot de 
Islaam. Zoals het was in de tijd van de profeet � en de islamitische 
omgeving waarin de praktijken van shirk wijdverspreid waren zoals in de tijd 
waarin de sheikh leefde. 
 
Al-Walaa-e en al-baraa-e zijn twee fundamenten die gerelateerd zijn aan het 
geloof. De overtuiging van Ahloe Soennah wa l-Djamaa’ah impliceert dat bij 
een gelovige aan de ene kant loyaliteit tegenover geloof aanwezig moet zijn 
en aan de andere kant het verafschuwen van ongeloof; en dit vormt een 
belangrijke basis in de kwestie m.b.t. al-imaan (het geloof). Daarnaast is het 
mogelijk dat een gelovige gehoorzaamheid en zonden in praktijk brengt en 
een goede daad en onzedelijkheid kan begaan.  
 
De doctrines van al-Khawaaridj en Moerdji-ah is echter een onlogische 
weergave van al-walaa-e en al-baraa-e. Mensen beschikken over 
verschillende gradaties van gehoorzaamheid tegenover Allah �. En dit is 
afhankelijk van de sterkte van het geloof en taqwa dat leidt tot 
vermeerdering en vermindering van al-imaan of volmaaktheid en 
gebrekkigheid daarvan. 
 
De sheikh (moge Allah hem genadig zijn) heeft veel nadruk gelegd in zijn 
verklaringen op de kwestie rondom al-walaa-e wa al-baraa-e en het belang 
van dat de gelovigen elkaar helpen en de dwalenden tegenwerken, ook al 
hebben zij het niveau van ongeloof niet bereikt. 
 
De sheikh benadrukte in zijn uitnodigingen deze belangrijke regels, het 
verwezenlijken van de tawh’ied, het afstand nemen van shirk, en al-walaa-e 
en al-baraa-e, in zowel zijn woorden als daden. Hij (moge Allah hem genadig 
zijn) zegt namelijk in zijn Thalaathatoe l-Oesoel: 



 

 
Weet, moge Allah u genadig zijn, dat het voor elke moslim, man en vrouw, 
verplicht is om te leren en te handelen naar drie zaken: 
 
1. Dat Allah ons geschapen heeft en voorzien heeft van allerlei 

voorzieningen en Hij heeft ons niet zonder doel gelaten. Integendeel, Hij 
heeft boodschappers naar ons gezonden.  

 
 Degene die hem (de boodschapper �) gehoorzaamt zal het Paradijs 

betreden en degene die hem ongehoorzaam is zal het Hellevuur betreden. 
Het bewijs hiervoor zijn de Woorden van Allah �: “Waarlijk, Wij 
hebben een boodschapper tot jullie gezonden als getuige over 
jullie, zoals Wij tot Fir’awn (de Egyptische farao) een boodschapper 
zonden. Toen was Fir’awn de boodschapper ongehoorzaam, 
waarop Wij hem grepen met een verschrikkelijke greep.” 138 

 
2. Allah � wil niet dat iemand een deelgenoot in de aanbidding naast Hem 

neemt, noch een engel die een nabije positie bij Allah heeft, noch enig 
profeet die als boodschapper gezonden is. Het bewijs hiervoor is dat Allah 
� zegt: “En waarlijk, de moskeeën behoren aan Allah toe: roep dan 
naast Allah niet één aan.” 139 

 
3. Dat het niet toegestaan is voor eenieder die de boodschapper � 

gehoorzaamd en alleen Allah aanbid, volgens de zuivere tawh’ied, om 
loyaal te zijn aan degenen die Allah en Zijn boodschapper � bestrijden, 
ook al is het een naast familielid van hem. Het bewijs hiervoor is dat 
Allah � zegt: “Jij vindt geen volk dat in Allah en in de Laatste Dag 
gelooft dat degenen die Allah en Zijn boodschapper tegenstreven 
bevriend, ook al zijn het hun vaders, of hun zonen of hun broeders 
of hun stamgenoten. Zij zijn degenen bij wie Hij het geloof in hun 
harten heeft geschreven en Hij versterkt hen met hulp van Hem, 
en Hij doet hen Tuinen binnengaan waar de rivieren onder door 
stromen. Zij zijn daarin eeuwig levenden. Allah heeft welbehagen 
aan hen en zij hebben welbehagen aan Hem. Zij zijn degenen die 
van de groep van Allah zijn. Weet: voorwaar, de groep van Allah is 
de winnaar.” 140 

 
Een groep mensen dacht dat dit duidde op het verklaren van de 
tegenstanders in het algemeen als ongelovigen en dat hij (d.w.z. de sheikh) 
de mensen verplichtte om zich tot hem te wenden!! Maar hij ontkende en 
verafschuwde deze leugen en zei: “Het is een leugen en een beschuldiging 
om te zeggen dat wij de mensen in het algemeen als ongelovigen verklaren, 
en dat wij de mensen verplichten om zich tot ons te wenden voor degenen 
die hun religie in praktijk willen brengen en dat wij degenen die anderen niet 
tot ongelovigen benoemen ongelovig verklaren, en tevens degenen die 
anderen niet bestrijden en vele andere beschuldigen en leugens. Deze 
leugens en beschuldigen worden gebruikt om de mensen van het rechte pad 
van Allah af te schrikken.  
 
Als wij degenen die de standbeelden aanbidden waarvan het graf van ‘Abdel-
Qaader (ad-Djilaanie) is gemaakt, of het graf van Ah’med al-Badawie en 
anderen, niet als ongelovigen benoemen vanwege hun onwetendheid en het 
niet beschikbaar zijn van mensen die hen kunnen onderwijzen; hoe kunnen 
wij dan degene die geen deelgenoten toekent naast Allah en die zich niet tot 

                                                 
138 Soerat al-Moezzammil (73), aayah 15-16. 
139 Soerat al-Djinn (72), aayah 18. 
140 Soerat al-Moedjaadalah (58), aayah 22. 



 

ons heeft gewend, of degene die anderen niet als ongelovigen bestempelt en 
bestrijdt, als ongelovige bestempelen?! Soebh’aana llaah! Dit is waarlijk een 
grote leugen.”  
 
En hij zei ook: “Wat de vijanden over mij hebben gezegd dat ik de mensen 
ongelovig bestempel door slechts een waanidee, of door loyaliteit of dat ik de 
onwetende als ongelovig benoem waarvan de excuses zijn opgeheven, dit is 
waarlijk ook een grote leugen om de mensen af te schrikken van de religie 
van Allah en Zijn boodschapper.” 141 
 
Hij zei o.a. in zijn reactie aan Ibn Sayyaah’ – toen hij hem vroeg om zijn 
standpunt te verduidelijken m.b.t. de beschuldigingen: “Het verspreiden van 
leugens en beschuldigingen waarvoor de verstandige zich zou schamen om 
ze te noemen, laat staan om deze zaken als beschuldiging te gebruiken… 
over hetgeen u genoemd hebt dat ik de mensen in het algemeen als 
ongelovigen benoem behalve degenen die mij gevolgd hebben, of dat ik 
beweerd zou hebben dat het huwen met hen niet legitiem is, dit is een 
verbazingwekkende zaak!!! Hoe kan iemand in deze leugens geloven?! En 
hoe kan een moslim deze beschuldigingen uitspreken?! Ik zoek toevlucht bij 
Allah tegen deze uitspraken die slechts uit de mond van een idioot komen die 
het verstand kwijt is geraakt; moge Allah de mensen die het slechte willen 
bereiken bestrijden.” 142 
 
► Al-Ittiebaa’ (opvolging) en het afstand nemen van al-ibtiedaa’ 
(innovaties invoeren): 
 
De betekenis van het getuigen dat Moh’ammed � de boodschapper is van 
Allah �, zoals de sheikh het verduidelijkte, zeggende: “Hem gehoorzamen in 
zijn bevelen, zijn berichten geloven en het afstand nemen van hetgeen hij 
verafschuwd heeft, en dat Allah niet aanbeden mag worden behalve met de 
wetgeving waarmee hij � kwam.” 
 
De sheikh heeft uitgenodigd naar het doen herleven van de teksten en om 
deze voorrang te geven op de meningen van mensen en zich te houden aan 
het bewijs en het afstand nemen van ta’assob 143 en taqlied 144, maar; niet 
tot een niveau waarbij de fiqh teniet gedaan zou worden en de onwetenden 
de mogelijkheid geboden wordt om de geleerden tegen te spreken! 
 
Hij (moge Allah hem genadig zijn), zijn studenten en volgelingen baseerden 
hun medz-hab in fiqh op de meningen van al-Imaam Ah’med ibn H’anbal 
omdat dit de verspreide medz-hab was in Nedjd, en hij nam afstand van het 
creëren van een nieuwe medz-hab waarvan zijn vijanden hem beschuldigden. 
Hij zegt namelijk hierover: “Wat onze medz-hab betreft, dit is de medz-hab 
van al-Imaam Ah’med ibn H’anbal, de imaam van Ahloe Soennah en wij 
beweren niet de mogelijkheid van al-idjtiehaad te beschikken. Als voor ons 
een authentieke soennah van de boodschapper van Allah � duidelijk wordt 
dan handelen we ernaar en geven geen eigen mening daarop van wie dan 
ook.” 145 
 
Afgezien van het feit dat de sheikh beïnvloed is door de twee imaams, Ibn 
Taymiyyah en Ibn al-Qayyiem (moge Allah genadig met hen zijn), zegt hij: 
“Al-Imaam Ibn al-Qayyiem en zijn sheikh zijn twee werkelijke imaams van 

                                                 
141 Zie Madjmoo’ Moe-allafaat Sheikh 5/25. 
142 Ad-Doerar as-Soenniyyah 1/80. 
143 Ta’assob: blind fanatisme. 
144 Taqlied: blindelings opvolgen. 
145 Al-Hadiyyah as-Soenniyyah 99. 



 

Ahloe Soennah, hun boeken zijn bij ons de beste der boeken, maar wij 
volgen hen niet blindelings op in alle kwesties.” 146 
 
En hij zei ook: “Ik nodig – dankzij Allah – niet uit tot een soefie-medz-heb, 
of naar een specifieke faqieh, of theoloog, of een imaam die ik bewonder 
zoals Ibn al-Qayyiem, ad-Dzahabie, Ibn Kethier en anderen. Ik nodig slechts 
uit naar Allah de Enige Die geen deelgenoten heeft en naar de Soennah van 
de boodschapper van Allah �.” 147 
 
Hij (moge Allah hem genadig zijn) heeft zich ingezet tegen de bida’ m.b.t. de 
geloofsleer en praktijk die in zijn tijd zichtbaar waren. Bewijzen hiervoor 
heeft de geschiedkundige H’oesayn ibn Ghannaam genoemd, zeggende: “In 
al-‘Oeyaynah en omstreken waren vele koepels en bouwwerken die gebouwd 
waren op graven van sah’aabah en awliyaa-e, en bomen die zij verheerlijkten 
en zegeningen bij zochten zoals de koepel die op het graf van Zayd ibn al-
Khattaab in ad-Djbieleh, en zoals de boom Qariewah, Aboe Doedjaanah en 
ad-Dzieb. Sheikh Moh’ammed ibn Abdoe l-Wahhaab vertrok samen met 
‘Oethmaan ibn M’ammar en een grote groep samen met hem naar al deze 
plaatsen met bijlen en hakten de bomen om en vernietigden de koepels en 
hadden het volgens de Soennah gelijk gemaakt met de grond. 
 
Het was de sheikh zelf die de koepel over het graf van Zayd ibn al-Khattaab 
verwijderd had en de boom ad-Dzieb samen met zijn metgezellen omgehakt, 
en ook Qariewah Thneyyaan ibn Sa’oed en Misharie ibn Sa’oed en Ah’med ibn 
Soewayliem en anderen…” 148 
 
► Het verwenlijken van het in praktijk brengen van de religie en het 
regeren volgens Allah’s wetgeving: 
 
Allah � zegt in de Qor-aan: “Hij heeft de godsdienst uitgelegd: wat Hij 
heeft opgedragen aan Noeh’, en hetgeen Wij aan jou geopenbaard 
hebben en wat Wij aan Ibraahiem en Moesaa en ‘Iesaa hebben 
opgedragen: dat jullie de godsdienst onderhouden en dat jullie 
daarover niet verdeeld raken. Het is een zware zaak voor de 
veelgodenaanbidders waartoe jullie hen oproepen. Allah kiest voor 
Zich wie Hij wil en Hij leidt naar Zich wie terugkeert.” 149 
 
En Hij zegt: “En dat je oordeelt (O Moh’ammed) tussen hen met hetgeen 
Allah neergezonden heeft en volg hun begeerten niet en pas op voor hen 
aangezien zij jou willen misleiden van een gedeelte van wat Allah 
neerzond tot jou. Als zij zich dan afwenden, weet dan dat Allah hen 
slechts wil treffen met een deel van hun zonden. En waarlijk, veel van de 
mensen zijn faasiqoen (zondaren, goddelozen, opstandig en ongehoorzaam 
jegens Allah �). Wensen zij dan het oordeel (regels en gewoonten) van de 
(dagen van) djaahiliyyah (onwetendheid 150)!? En wie is er beter dan Allah in 
het oordelen voor een volk dat met zekerheid gelooft?” 151 - 152 

                                                 
146 Al-Hadiyyah as-Soenniyyah 53. 
147 Madjmoo’ Moe-allafaat Sheikh 5/252. 
148 De geschiedenis van Nedjd 1/78. 
149 Soerat as-Shoera (42), aayah 13. 
150 Djaahiliyyah: onwetendheid. De term djaahiliyyah verwijst naar de periode van morele 
onwetendheid van een volk of beschaving, de periode tussen het verdwijnen van het profetisch 
onderricht en de komst van een andere; en, in het bijzonder, naar de periode van het Arabische 
heidendom vóór de komst van de profeet Moh’ammed �. De term beschrijft, los van deze historische 
gevoelswaarden, de toestand van morele onwetendheid of onachtzaamheid in algemene zin, ongeacht 
de tijd of maatschappelijke omgeving. Djaahiliyyah duidt ook op daden en uitspraken die bestonden in 
of die geërfd werden uit de periode vóór de komst van de profeet Moh’ammed � en die tegen de 
islamitische wetgeving indruisen.  
151 Soerat al-Maa-iedah (5), aayah 49-50. 



 

Sheikh Moh’ammed ibn ‘Abdoe l-Wahhaab blonk uit tegenover andere 
uitnodigers naar het goede door zijn inspanningen betreffende het 
verspreiden en verwezenlijken van het praktiseren van de religie van Allah � 
en te regeren volgens Zijn wetgeving. Aangezien de Qor-aan niet in praktijk 
gebracht zal worden behalve door de hulp van machtspersonen, had de 
sheikh zijn da’wah voorgelegd aan de leiders die Allah macht had gegeven en 
hij koos niet de weg van het zich verzetten tegen en het bevechten van deze 
leiders. Hij begon in eerste instantie bij degenen die vlakbij zaten en wel 
‘Oethmaan ibn M’ammar, de burgemeester van de stad ‘Oeyaynah die hem in 
eerste instantie steunde en zijn da’wah accepteerde. Maar hij nam hier later 
afstand van vanwege de bedreigingen van Soelayman ibn Moh’ammed ibn 
‘Oeray’ir, de gouverneur van Banie Khaalid en Ah’saa-e. De sheikh (moge 
Allah hem genadig zijn) richtte zich tot de stad Dir’iyyah in het jaar 1157 H. 
die toen onder het leiderschap van Moh’ammed ibn Sa’oed viel. Hij trok 
tijdelijk in bij zijn student Ah’med ibn Soewaylim. 
 
De geschiedkundige Ibn Ghannaam beschrijft deze belangrijke ontmoeting 
tussen de twee imaams, namelijk Moh’ammed ibn Abdoe l-Wahhaab en 
Moh’ammed ibn Sa’oed (moge Allah hen genadig zijn), zeggende: “Toen de 
leider Moh’ammed ibn Sa’oed hoorde van de komst van de sheikh, stond hij 
gelijk op en haastte hij zich naar hem toe. Hij werd vergezeld door zijn twee 
broers Thnayyaan en Mishaarie. Toen zij aankwamen bij het huis van Ah’med 
ibn Soewayliem begroetten zij hem en waren zij erg gastvrij voor hem en 
hadden zij hem belooft te beschermen en te steunen zoals zij hun vrouwen 
en kinderen steunen en beschermen.  
 
De sheikh berichtte hen over de Soennah van de boodschapper van Allah � 
en zijn da’wah en de weg die zijn metgezellen � hadden gevolgd en hetgeen 
zij geboden hebben en waartegen zij gewaarschuwd hebben en dat elke 
bid’ah (innovatie )een dhalaalah (dwaling) is. Hij vertelde hun biografie en 
de roem die zij met het strijden op de weg van Allah � hadden verkregen en 
de broederschap die onder hen verspreid werd. Daarnaast noemde hij hem 
de afwijkingen die de bewoners van Nedjd begingen, waardoor zij anders 
handelden dan de wetgeving van Allah � en Zijn boodschapper � door 
deelgenoten aan Allah toe te kennen, bida’, redetwisten en 
onrechtvaardigheid. Toen de amier (leider), Moh’ammed ibn Sa’oed, de 
tawh’ied begreep en wist wat voor voortreffelijke invloed dit op de dienaren 
had, zei hij tegen de sheikh: “O sheikh! Dit is de religie van Allah en Zijn 
boodschapper, waar geen twijfel over bestaat. Wees verheugd met mijn 
steun en wij zullen jouw bevelen opvolgen en degenen die afwijken van de 
tawh’ied tegenwerken… De amier had zijn hand uitgestrekt en de sheikh 
legde de belofte van trouw bij hem af om de religie van Allah � en Zijn 
boodschapper � te steunen en om te strijden op de weg van Allah en om Zijn 
religie in praktijk te brengen en om uit te nodigen naar het goede en om het 
slechte te verafschuwen.” 153 
 
Met deze overeenkomst, vol overtuiging van de religie van Allah, waren de 
voorwaarden van dit nobele project volbracht. Het leiderschap en de Qor-aan 
werden samengevoegd en de periode brak aan waarin de religie van Allah � 
herleefde; niet alleen m.b.t. Nedjd, maar ook voor de rest van de 
werelddelen. 
 

                                                                                                                                            
152 De Dagen van Onwetendheid waren dagen van stamcultuur, vetes en zelfzuchtige benadrukking 
van verschillen in de mens. Die dagen zijn werkelijk nog niet voorbij (nationalisme, racisme, hebzucht 
etc.). Het is de missie van de Islaam om ons weg te leiden van deze incorrecte mentale houding, 
richting de ware houding van eenheid. Als ons geloof met overtuiging is (en niet alleen een kwestie 
van woorden), dan zal Allah � ons leiden naar die eenheid. (A. Yusuf Ali Quran Commentary.)  
153 Taariekh Nedjd 1/80-81. 



 

Ad-Dir’iyyah was een gewone stad van Nedjd welke veranderde tot een stad 
waar licht uitscheen waarvan de stralen van imaan in de harten van mannen 
die op aarde rondtrokken op paarden om de religie van Allah te verspreiden. 
 
De herleving van de Islaam werd door vele personen verspreid op aarde, 
hiermee de profetische richtlijnen en biografie opvolgend, waarna de 
vruchten geplukt werden met verlof van de Heer. 
 
Heeft de da’wah van sheikh Moh’ammed ibn ‘Abdoe l-Wahhaab haar doelen 
bereikt en is er een doel dat niet gerealiseerd is? Is het een beweging 
geworden die als geschiedenis wordt genoemd en die niet terugkeert in de 
huidige tijd waarover de schrijvers en onderzoekers zich buigen, om daaruit 
leringen te trekken en kritiek te leveren? 
 
Zeker niet! Omdat het simpelweg een herleving is van de Islaam warmee de 
profeet Moh’ammed � kwam. Er is toch maar één waarheid zuiver is en die 
niet beïnvloed kan worden door de vervuiling van de onwetenden. De 
mensheid heeft tegenwoordig een grote behoefte aan tawh’ied omdat de 
mensen vergeten zijn waarom zij geschapen zijn! 
 
De mensheid heeft vandaag de dag een grote behoefte aan het afstand 
nemen van shirk, koefr en allerlei zaken die daarmee te maken hebben! 
 
De mensheid heeft vandaag de dag een grote behoefte aan het steunen en 
helpen van elkaar om de vijanden van de waarheid te bestrijden (tegen te 
werken) die de opvolgers van het rechte pad beschuldigen en gemene 
plannen voor hen opzetten! 
 
De mensheid heeft tegenwoordig een grote behoefte aan het doen herleven 
van de religie van Allah � en het volgen van de leider tot leiding �, zoals de 
Verhevene zegt: “Zeg (O Moh’ammed): ‘O mensheid! Waarlijk, ik ben naar 
jullie allen als Allah’s boodschapper gezonden, Degene aan Wie het 
Koninkrijk (Heerschappij) over de hemelen en de aarde toebehoort - er is 
geen god die het recht heeft aanbeden te worden behalve Hij. Hij doet 
leven en Hij laat sterven.’ Dus geloof in Allah en Zijn boodschapper 
(Moh’ammed �), de ongeletterde profeet, die gelooft in Allah en Zijn 
Woorden (deze Qor-aan), en volg hem opdat jullie geleid zullen 
worden.”154 
 
De mensheid, en in het bijzonder de moslims, hebben tegenwoordig een 
grote behoefte aan het volgen van de religie en wetgeving van Allah �, die 
helaas door vele seculiere omgevingen en tere wetten als vreemd worden 
bestempeld! 
 
De volgers van deze gezegende da’wah dienen goed te beseffen wat de 
boodschap van de sheikh is en zij dienen de juiste wegen te volgen die Allah 
� beschreven heeft, zeggende: “Nodig uit tot de weg van jouw Heer, 
met wijsheid en goed onderricht, en wissel met hen van gedachten op 
de beste wijze. Waarlijk, jouw Heer weet het beste wie van Zijn weg 
afgedwaald is en Hij weet beter wie de rechtgeleiden zijn.” 155 
 
Zij dienen hun nobele project aan de gehele wereld te presenteren, 
gebruikmakend van de middelen die dit mogelijk maken, zoals de media 
etcetera. Tevens dienen zij hun aandacht te vestigen op het verwezenlijken 
van verbeteringen betreffende de gebruikte middelen om de dialoog te 

                                                 
154 Soerat al-A’raaf (7), aayah 158. 
155 Soerat an-Nah’l (16), aayah 128. 



 

kunnen voeren, wetend dat het verstand en de natuurlijke aanleg de 
waarheid die zij volgen zullen omhelzen.  
 
En Allah zal zijn zaken vervolmaken, en alle lof zij Allah de Heer der 
werelden.  

 
► Excuses: verboden toegang voor selefiyya en selefiyyien 
 
Dit is een titel voor een speculatief verkeersbord dat voor de nieuwe eeuw is 
ontwikkeld, wat impliceert dat er geen plek is voor de zuivere Islaam gebaseerd 
op de leer van de selef in het nieuwe mondiale systeem. 
 
In navolging van het Amerikaanse systeem heeft een onderzoeksbureau voor 
toekomstanalyses een onderzoek uitgevoerd dat antwoord geeft op de vraag: 
“Hoe zal de wereld er na 15 jaar uit zien?,” en om precies te zijn in het jaar 2020. 
 
Verschillende onderzoekers en deskundigen hebben deelgenomen aan het 
beantwoorden van deze vraag. Daarnaast hebben diverse veiligheidsdiensten dit 
onderzoek nauwkeurig gevolgd (zie as-Sharq al-Awsat 2/11/2005). Aanvankelijk 
bestonden er vier perspectieven die zij “de toekomstige scenario’s" hebben 
genoemd, namelijk; 
 
1. Het ontstaan van een islamitische republiek van Marokko tot Indonesië 
2. Een wereld vol chaos en terrorisme 
3. Een seculiere wereld zonder het leiderschap van Amerika 
4. Een wereld – geregeerd vanuit Washington –die geleid wordt door 

Amerikaanse normen en waarden.  
 
De Amerikaanse president was blij met dit onderzoek en heeft de inhoud ervan 
goedgekeurd. In één van zijn wekelijkse speeches heeft hij zelfs gewaarschuwd 
voor de opkomst van een islamitische republiek. 
 
Deze angst voor de Islaam, roept volgens de Amerikaanse criteria een andere 
vraag op en wel: “De methodieken en de groeperingen die om de terugkeer van 
de Islaam vragen zijn veelvuldig, voor welke soort koestert Amerika angst?” is dit 
voor; 
 
1. De islamitische politieke bewegingen 
2. De selefistische bewegingen 
3. De soefistische denwijze 
4. De officiële islamitische instanties (die vanuit het politieke spektakel door de 

autoriteiten worden opgericht) 
 
Het onderzoeksbureau is in haar onderzoeksresultaten tot een onomstotelijke 
antwoord gekomen op al deze vragen, namelijk dat de selefistische bewegingen 
de algehele aanleiding zijn voor angst en onrust in de wereld. 
 
Na het presenteren van de onderzoeksresultaten zijn de onderzoekers tot slot 
met aanbevelingen gekomen. Hierbij draait het voornamelijk om het 
beantwoorden van de vraag: “Op welke wijze kan er het beste omgegaan worden 
met het gevaar van de selefiyyah?”; 
 
1. As-Selefiyyah volledig vervangen door andere ideologieën en methodieken 
2. As-Selefiyyah isoleren en uitbannen 
3. As-Selefiyyah van binnenuit beïnvloeden 
 
In dit deel wordt er licht geworpen op iedere afzonderlijke aanbeveling van dit 
onderzoek.  



 

► De aanbeveling om de selefi-menhadj te vervangen: 
 
Deze stelling is gegrondvest op het uitoefenen van druk op een indirecte manier 
door o.a. andere groeperingen en methodieken te stimuleren om te fungeren als 
vervanger van de selefi-menhadj. 
 
Het idee van vervanging heeft te maken met de angst voor het verlangen van 
volkeren om te kiezen voor de (islamitische) religie. Het idee van het westen om 
het ‘islamitisch religieus denken te vervangen’ is ontstaan en verder ontwikkeld 
totdat het een overtuiging is geworden.  
 
In het verleden zagen wij een streven om de religieuze bronnen te bestrijden en 
deze door seculiere gedachten te vervangen. Nadat dit idee gefaald heeft, hebben 
velen gekozen voor de andere methodiek, waarbij zij kiezen voor een benadering 
om de moslims zelf een keuze voor hun religie te laten maken, doch volgens een 
aangeboden recept. De realisatie van de doelen van de vijanden van de Islaam 
wordt vertraagd door de aanwezigheid van as-Selefiyyien, die een risicofactor 
voor het bereiken van hun doelen is. Dit is vanwege het feit dat de selefiyyien 
mensen in een snel tempo hun eindbestemming laten bereiken, met een 
duidelijke visie op de religieuze wetgeving en andere ontwikkelingen. Andere 
groeperingen nemen hun volgelingen mee op een zeer lange of juist zeer korte 
rondreis- afhankelijk van de gevolgde methodiek -en raken daarbij onderweg 
vaak de eindbestemming kwijt. 
 
Het westerse recept voor de volkeren om de religieuze keuze te maken, lijkt sterk 
op het gebruikte Amerikaans concept. In dit concept worden de volgende 
kernpunten gebruikt om mensen te beïnvloeden: 
 
1. Het marketen van zogenaamde onafhankelijke voorbeeldpersonen die een 

extreme vorm van tolerantie en “gematigdheid” in praktijk brengen om te 
laten zien dat de selefi-menhadj extreem is in haar begrippen en het zich 
vasthouden aan de voorschriften van de Islaam 

2. Het bieden van een politieke dekmantel voor die politieke bewegingen die van 
mening zijn dat de selefiyyah een belemmering is voor politieke vooruitgang. 
Hierbij dient aangegeven te worden dat deze partijen bereid zijn om 
opofferingen te maken ten koste van hun religie om hun politieke agenda te 
realiseren 

3. Het suggereren van een hechtverband tussen as-selefiyyah al-‘ilmiyyah en as-
selefiyyah al-djihaadjiyyah, waardoor zij samen als één methodiek worden 
gezien (al dan niet met verschillende ontwikkelingsstadia) 

4. De weg openen voor soefistische denkers en imams, met name degenen die 
hun prediking ontwikkeld hebben na 11 september, door alle onderwerpen te 
behandelen die het westen prikkelen. Hierbij wordt er een nieuwe vorm van 
de Islaam verkocht waar het westen ‘tevreden’ over is. 

 
In dit Amerikaanse recept zijn enkele elementen opgenomen die onder de 
aandacht van de moslims en moslimonderzoekers gebracht moeten worden. Als 
Wij zullen daarom stilstaan bij enkele gevoelige thema’s om de strategieën van 
de tegenstander te bestuderen:  
 
► Het eerste element; uitnodigers tot liberalisme “gematigde Islaam”:  
 
Het geluid van dit gezelschap wordt steeds hoorbaarder de laatste jaren en vooral 
na 11 september 2001. Zij zijn te herkennen aan een aantal eigenschappen; de 
bekendste eigenschappen van de predikers van deze groep zijn ondermeer: het 
vermijden van onderwerpen die het westen niet behagen, het vermijden van 
zaken rondom al-walaa-e en al-baraa-e (loyaliteit tegenover de Islaam en 
distantiëring tegenover het ongeloof) en in het algemeen alle zaken die aan de 



 

‘aqiedah (geloofsleer) gerelateerd zijn. In de meeste gevallen nemen zij afstand 
van deelname aan islamitische groeperingen waar het westen vraagtekens bij 
plaatst. 
 
Afgezien van het feit dat dit soort predikers verschillende positieve resultaten 
hebben bereikt, met de wil van Allah, spelen zij in feite een gevaarlijke rol in het 
afwenden van de volkeren van de zuivere Islaam. Zij remmen de religieuze 
ontwikkeling van mensen en leiden hen naar een positie tussen het volgen van 
dwaling enerzijds en de zuivere Islaam die de boodschapper van Allah � 
achtergelaten heeft anderzijds. 
 
Een groot aantal westerse denkers en schrijvers verbergt niet dat dit hun 
standpunt en streven is m.b.t. elke islamitische beweging. Robert Spencer, de 
beheerder van de website “Jihadwatch.org” zegt bijvoorbeeld: “De islamitische 
ontwakening en islamitische bewegingen dienen de letterlijke betekenis van de 
Qor-aan op te heffen, anders is het onmogelijk om deze groepen te beheersen.” 
 
Het is echter zo dat de toegeeflijkheid en het afstand nemen van de islamitische 
fundamenten waar de liberale predikers naar streven, bepaalde gelederen niet 
volledig tevreden stellen, hierbij gaat het voornamelijk om degenen die de 
moslims graag volledig afstand van hun religie willen laten nemen.  
 
Eén van de bekende haters en tegenstanders van de Islaam is Daniel Baibers, 
met een takenpakket in het “witte huis”, schreef hij een artikel met als titel: “Hoe 
bepalen wij wie de gematigde moslims zijn?,” gepubliceerd door “The New York 
Sun” zegt hij: “Er is een toename aan schijn gematigde moslims waardoor het 
erg moeilijk is om hun radicalisme te verduidelijken, zelfs als ik degene was die 
de taak zou krijgen om deze mensen te onderzoeken. Daarom moet er veel tijd 
en aandacht voor deze kwestie komen.” 
 
Deze mensen hebben in werkelijkheid geen greintje kennis van wie werkelijk de 
“gematigde” moslims zijn. Er zijn er velen die dubbele petten op hebben, maar 
Ahloe Soennah wa l-Djamaa’ah nemen afstand van taqiyyah (liegen, veinzen, 
huichelen) dat een onderdeel vormt van de fundamenten van de religie van 
Rawaafidh (sji’ieten).  
 
Baibers gaat verder in de verduidelijking van zijn beweringen en zegt: “De 
islamisten (hij bedoeld hiermee de in hun ogen ‘radicale’ moslims) weten heel 
goed dat zij gematigde moslims nodig hebben die momenteel in een leerproces 
zijn en aan het ontdekken zijn hoe zij hun gematigdheid kunnen vertonen. Deze 
beweging zal ongetwijfeld verbeteren naarmate de tijd verstrekt.” 
 
► Het tweede element; nieuwe soefistische bewegingen:  
 
Met betrekking tot deze kwestie dienen er een aantal zaken verduidelijkt te 
worden, vanwege het grote gevaar dat deze bewegingen vormen voor de Islaam. 
Er zijn vele bewijzen die aantonen dat de Amerikaanse politiek het “aangepaste” 
soefisme ziet als een vervanger voor de religie bij de algemene 'doorsnee' 
moslims.  
 
Laten we beginnen met een reeks gebeurtenissen en bewijzen die duidelijk laten 
zien wat voor invloed de soefistische bewegingen hebben op het nieuwe mondiale 
systeem: 
 
- In het jaar 2003 heeft het Nickson-instituut voor research te Washington een 
conferentie gehouden met het thema: “De rol van het soefisme in de 
Amerikaanse politiek,” één van de bekende aanwezigen was dr. Bernard Louis die 
tot de grootste haters en critici jegens de Islaam behoort. Daarnaast was dr. 



 

Kurkut Özal, de broer van de voormalige president van Turkije, Turgut Özal, 
aanwezig en ook Mohammed Hisham Kabbaani, de voorzitter van de Amerikaanse 
islamitische Raad, was aanwezig. 
 
Tijdens de conferentie werd er een onderzoek uitgedeeld waarin de islamitische 
groeperingen, de medzaahieb en de aanhangers ervan werden genoemd. Hierin 
werd tevens vermeld dat de selefiyyien degenen zijn die behoren tot de school 
van Ibn Taymiyyah. De selefiyyien kregen in het onderzoek de titel “de Politieke 
Islaam” toebedeeld en werden in een rode cirkel geplaatst. Aan deze groep 
hebben zij: “Al-Wahhaabiyyah”, de Palestijnse islamitische groeperingen, de 
selefistische groeperingen, Hizb at-Tah’rier en Djamaa’at at-Tabligh toegevoegd.” 
 
- De soefistische Amerikaanse islamitische Raad die opgericht is door Hisham 
Kabbaani, wordt als een belangrijke bron van informatie over de Islaam en 
moslims gezien door de Amerikaanse politiek. Paul Wolfowitz, de voormalige 
Amerikaanse vice-minister van defensie, hield regelmatig overleg met een 
delegatie van deze beruchte Raad om kwesties rondom “islamitisch” terrorisme. 
 
- Nadat de Turkse Refah Partij de overwinning had geboekt onder het leiderschap 
van Tayyip Erdoğan, die een soefistische Naqshabandi methodiek als achtergrond 
heeft, brachten hoogwaardigheidsbekleders vanuit de Amerikaanse ambassade in 
Turkije bezoeken aan islamitische groeperingen om deze van dichtbij te 
onderzoeken en een indruk te krijgen van de populariteit ervan onder de Turkse 
gemeenschap. Daarnaast werd er gezocht naar een compromis met de leiders 
van deze groeperingen om een bijdrage te leveren aan het verspreiden van de 
liberale Islaam buiten Turkije en in het middenoosten gebied specifiek. In ruil 
hiervoor zouden de Turken op financieel en politiek front ondersteund worden en 
zouden zij studiebeurzen voor hun volgelingen om in Amerika te studeren. 
 
In deze setting kan er gewezen worden naar twee voorbeeldpersonen die het 
nieuwe soefisme vertegenwoordigen: de eerste is ‘Aliy al-Djafrie en dr. Mohamed 
Hisham Kabbaani, deze laatste verblijft in de Verenigde Staten. 
 
Al-Djafrie is sterk in beeld gekomen door zijn lezingen voor elite kunstenaars en 
rijken in Egypte en vervolgens werd hij bekend via satellietzenders (zoals de 
zender Iqra); dit vond plaats na 11 september 2001. Het leek erop dat zijn pad 
met bloemen was bezaaid. Hij bezocht kort na zijn optreden de Verenigde Staten 
waarbij hij een negental staten bezocht en een reeks van lezingen verzorgde. 
Enkele van deze lezingen vonden op Amerikaanse universiteiten plaats. In 
diezelfde periode mocht bijvoorbeeld Tariq Ramadan, de kleinzoon van H’asan al-
Banna (oprichter van de al-Ikhwaan al-Moesliemien groepering), de Verenigde 
Staten niet in. Eveneens mocht de Engelse bekeerling Yusuf Islam (de beroemde 
ex-zanger Cat Stevens) de Verenigde Staten niet in. Al-Djafrie bezocht kort 
daarna Groot-Brittannië, Ierland, Nederland, België, Indonesië, Sri-lanka, Kenia, 
Tanzania en hij bezocht zelfs de Kanarische eilanden… 
 
De tweede ‘voorbeeldpersoon’ is Hisham Kabbaani van Libanese afkomst, die de 
zogenaamde Hoge Amerikaanse islamitische Raad heeft opgericht: een 
soefistische organisatie in de Verenigde Staten. Hij geniet brede steun van de 
Amerikaanse autoriteiten en wordt vaak voor overleg uitgenodigd door het witte 
huis en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij heeft verschillende lezingen 
gegeven, in aanwezigheid van hoogwaardigheidsbekleders, in Washington. Eén 
van deze lezingen had als titel: “Het islamitische extremisme en zijn gevaar voor 
de Amerikaanse nationale veiligheid.”  
 
Dr. Hisham Kabbaani koestert een zuiver vijandschap en haat tegenover as-
Selefiyyah die zij ook wel "al-Wahhabiyyah" noemen. Hij wordt gezien als het 
belangrijkste instrument in het aanzetten van haat tegenover de selefiyyah in 



 

Amerika. Hij beweert dat 80% van de moskeeën in Amerika onder het beheer zijn 
van de “extreme wahhabis”. 
 
Kabbaani reist de aarde rond in vrijheid, terwijl andere predikers hun reis onder 
zware omstandigheden moeten afleggen. Hij zegt: “Ik heb de bescheiden mening 
dat het overheersende geluid vandaag de dag behoort tot de wahhabitische 
methodiek; zij hebben de macht over publicaties, boeken en geldstromen, alles is 
in hun handen.” 
 
Hij ziet het soefisme als vervanger voor selefiyyah en zegt tegen eenieder die 
deze kwestie aangaat: “Doceer de studenten het soefisme, de studenten moeten 
leren hoe zij liefhebbers kunnen worden van vrede en hoe zij een onderdeel 
kunnen zijn van de mondiale gemeenschap; de ‘wahhabiyyah’ spoort de 
studenten aan om geen onderdeel te zijn van de kaafir-gemeenschappen. Men 
dient te integreren en één geheel te worden met het systeem en land waar de 
mensen verblijven. De religie is een kwestie tussen de persoon en zijn Schepper, 
dat is wat de Islaam voorschrijft.” (Een citaat uit the Sunday Street Times, 
IslamDaily.net) 
 
Kabbaani bezocht. naast een aantal islamitische landen, drie keer Oezbekistan. 
Bij elk bezoek sprak hij vol lof over de president van Oezbekistan, de tiran Islom 
Karimov, die tienduizenden moslims in gevangenissen heeft gestopt, religieuze 
scholen heeft gesloten, De h’idjaab (hoofddoek) heeft bestreden en een groot 
aantal moskeeën heeft gesloten. Tijdens zijn laatste bezoek aan Oezbekistan 
heeft hij een delegatie meegenomen van zo'n 120 personen die een rondreis 
maakte in Oezbekistan. Zij verspreidden daar een vervormde en vreemde vorm 
van de Islaam die het soefistische gedachtegoed draagt!! 
 
Dit is de uiteindelijke doelstelling van het Amerikaanse concept! Het is dan ook 
niet vreemd dat het Amerikaanse magazine US News berichtte dat Washington 
ernaar streeft om de soefistische bewegingen te ondersteunen als middel om 
andere islamitische groeperingen tegen te gaan. Dit zal gerealiseerd worden 
(naar men meent) door het herbouwen van mausoleums en het herschrijven van 
oude soefistische manuscripten.  
 
De Amerikaanse strategen zijn van mening dat de volgelingen van Soefisme de 
beste internationale wapens zijn tegen de islamisten, d.w.z. de “extremisten”! 
 
De aandacht van de Amerikaanse deskundigen haat wat betreft deze kwestie ook 
sterk naar de strijd tussen de selefistische bewegingen en de soefistische 
groeperingen. Het is dan ook om deze reden dat de Amerikaanse autoriteiten 
bepaald hebben om de soefisten te ondersteunen, maar wel op een indirect wijze. 
De US News heeft bericht dat er in een Noord Afrikaans Arabisch land - in het 
geheim - enkele soefistische kopstukken zijn uitgenodigd om als steun te dienen 
tegen de extreme pure vorm van Islaam. Voor dit doel kregen zij dan ook enkele 
miljoenen dollars steun. 
 
Daarnaast heeft een commissie in het Amerikaanse congres, die gespecialiseerd 
is in religieuze vrijheden, ervoor gepleit om soefistische bewegingen zoveel 
mogelijk te stimuleren.  
 
In het boek van onderzoekster Cheryl Bernard – de vrouw van de Amerikaanse 
ambassadeur in Irak, Zalmay Khalilzad – dat de titel draagt “De islamitische 
wereld na 9/11” heeft zij de islamitische bewegingen en medzaahib onderzocht 
die in staat zijn om verandering in de islamitische wereld te brengen. Zij schreef 
hierbij het volgende over de soefisten: “Zij vormen de meerderheid onder de 
moslims vandaag de dag, zij praktiseren ook hun islamitische 
geloofsovertuigingen en lokale tradities en zijn niet extreem. Zij verheerlijken de 



 

graven van heiligen en verrichten daar hun gebeden. Deze overtuigingen hebben 
de fanatieke en strenge ‘wahhabiyyah’ geëlimineerd. Vele traditionele moslims 
lijken tegenwoordig op de soefisten in normen en waarden alsook in 
geloofsovertuiging. Zij ondervinden geen tegenstrijd in hun overtuiging van 
loyaliteit aan de seculiere landen en wetgeving.” Zij schrijft ook: “ ‘Al-
Wahhabiyyah’ en ‘Selefiyyah’ zijn in de islamitische wereld de pure vijanden van 
het soefisme en de 'culturele Islaam'. Vanwege deze vijandigheid zijn het 
soefisme en de 'culturele Islaam' partners voor het westen in de strijd tegen 
radicalisering.” (Zie het nieuwsblad AlwatanVoice.com 17/11/2005) 
 
Over het algemeen kunnen wij zeggen dat de term “vervanging” onvoldoende de 
scherpe beschrijving van de westerse campagne tegen de selefistische 
bewegingenheeft verduidelijkt. De werkelijkheid is namelijk erger dan wat wij 
opgesomd hebben en het streven van het westen is meer dan vervanging van de 
selefie-methodiek alleen. Er zijn bijvoorbeeld een aantal islamitische landen die 
over een vervanging van de selefie-methodiek beschikken maar – vanuit het 
westerse oogpunt – heerst er nog steeds een gevaar van de selefi-menhadj in die 
landen. Dit kan verduidelijkt worden aan de hand van de volgende zaken: 
 

1. Het gevaar van de selefiyyien komt niet voort uit hun grote aantal zoals 
dit wel het geval is bij andere groeperingen. Het komt voort uit de 
ideologie die zij dragen en de gemakkelijke acceptatie daarvan onder de 
moslims. De simpele islamitische uitleg hiervoor, is dat het selefistische-
praktiseren de meeste logische Islaam is die bij de menselijke natuur past. 
Met andere woorden, als de mensen toegelaten worden tot hun natuurlijke 
aanleg en de vrije keuze krijgen, dan zullen zij de Islaam in praktijk 
brengen zoals deze verduidelijkt is in de Qor-aan en de Soennah. Zonder 
externe invloeden zal dit hen aldus leiden naar de selefie-methodiek. 

2. Het is mogelijk om de invloeden van de selefie-methodiek te 
verduidelijken t.a.v. andere bewegingen. In Egypte scoren de soefistische 
bewegingen bijvoorbeeld het hoogste qua aantal aanhangers, vervolgens 
verovert de islamitische broederschapbeweging (Djamaa’at al-Ikhwaan al-
Moesliemien) de tweede plaats en als laatste de selefie-bewegingen. 
Ondanks hun minderheid hebben de selefiyyien een grote invloed in 
Egypte doordat zij een groot aantal islamitische boeken hebben kunnen 
uitbrengen waar de moslims niet zonder kunnen. 

3. Het probleem van as-Selefiyyah en ‘al-Wahhaabiyyah’ met de westerse 
wereld is dat de eerste groep oproept tot het terugkeren naar de zuivere 
islamitische bronnen (het Boek en de Soennah) en deze te laten oordelen 
over alle praktijken, terwijl het westen een oeroude overtuiging heeft dat 
deze zuivere bronnen een reden zullen zijn voor hun beproeving. Elke 
groep of beweging die ernaar streeft om deze fundamenten te volgen 
dient daarom bestreden te worden.  

 
"De ‘extreme wahhabiyyien’ zeggen dat zij de pure Islaam zullen laten 
terugkeren, en ik zeg: dit impliceert het wegvegen van honderden jaren aan 
dicht- en schrijfkunst, architectuur, kunst en muziek.” [Een citaat van de 
Amerikaanse schrijver David Schwartz (gespecialiseerd in de islamitische 
zaken), gepubliceerd in The Weekly Standard.]  
 
Ook zegt Robert Spencer: “Dat de ‘Wahhabitische’ verandering streng en 
wreed is, komt voort uit de basisteksten van deze religie…” (IslamDaily.net) 

 
► Het voornemen om de selefi-menhadj van binnenuit te beïnvloeden: 
 
Er is een belangrijke kwestie die verklaart dient te worden en wel; dat er een 
verschil bestaat tussen as-Selefiyyah en as-Selefiyyien. D.w.z. wanneer wij 
spreken over het van binnenuit beïnvloeden van as-Selefiyyah (als methodiek) 



 

dat dit anders is dan het beïnvloeden van de selefiyyien (als volgelingen van deze 
methodiek).  
 
Het beïnvloeden van de methodiek is belangrijker – vanuit het oogpunt van de 
vijanden – echter is het onmogelijk om de methodiek te beïnvloeden als de 
volgelingen, of een groep daarvan die invloed hebben, niet beïnvloed worden. En 
dit is wat geschiedt in vele islamitische landen, waarbij een grote inspanning 
wordt geleverd in het beïnvloeden van zoveel mogelijk belangrijke personages en 
volgelingen van de selefiyyah.  
 
Het is dan ook heel normaal om vandaag de dag te zien dat er groepen zijn die 
twee methodieken hebben: een oude methodiek en een nieuwe methodiek.  
 
Om deze kwestie goed te begrijpen, dienen we een blik te werpen op de 
geschiedenis van de islamitische groeperingen. We merken daarbij twee 
gevaarlijke golven op die de groeperingen meemaakten; “een golf tijdens het 
ontstaan” en “een golf bij veranderingen na kritiek,” zoals dit tot de dag van 
vandaag op allerlei fronten nog gebeurd. 
 
Tijdens de eerste golf vinden er door kritiek vele vertakkingen en veranderingen 
plaats, wat leidt tot het meer vasthouden aan de fundamenten en wortels van de 
religie, wat in sommige gevallen tot extremisme en tekfier leidt. Doch naarmate 
de tijd verstrijkt en de groeperingen vele tegenslagen, druk en beproevingen 
ondergaan, vinden vertakkingen plaats tezamen met neigingen naar verlichting, 
en nemen deze groeperingen uiteindelijk afstand van enkele fundamenten.  
 
Het meest voor de hand liggende voorbeeld voor deze kwestie is Djamaa’at al-
Ikhwaan al-Moesliemien (de islamitische Broederschapbeweging) in Egypte, die in 
de jaren ’60 vertakkingen had naar groeperingen van de tekfier die zich o.a. 
manifesteerden in de groepering al-Hidjrah wa t-Tekfier waarvan haar oprichter 
zich vertakte naar de ideologie van al-Ikhwaan. In de laatste jaren zijn er 
vertakkingen van al-Ikhwaan ontstaan zoals H’izb al-Wasat die neigt naar het 
sluiten van een compromis met de seculiere of niet-islamitische groepringen. 
 
Deze feiten uit de geschiedenis geven ons een aantal belangrijke gegevens. Het 
belangrijkste daarvan is dat de beste manier om de selefiyyien te beïnvloeden – 
en vervolgens as-Selefiyyah –is het uitoefenen van meer druk en insluiting.  
 
De manier om de grootste druk uit te oefenen – wat velen niet verwachten – is 
het geven van meer ruimte aan de belangrijke personages onder de selefiyyien 
om de straat op te gaan en zichtbaar te worden voor het publiek via de media en 
andere gebieden. Zij worden neergezet in een wereld die hen tegenwerkt; een 
wereld die de begrippen speciale en bijzondere fundamenten van as-Selefiyyah 
niet kent. Op dat moment zullen de selefiyyien, die het publiek toespreken, vele 
toegangmethodes moeten gebruiken waardoor zij afstand moeten gaan nemen 
van enkele belangrijke fundamenten. Toch zullen zij blijven beweren dat er geen 
enkele verandering is opgetreden in hun methodiek. Deze personages zullen 
echter op een zodanige manier met de media moeten omgaan dat zij toch afstand 
zullen moeten gaan nemen van enkele fundamenten. 
 
Voor de vijanden van de Selefiyyah zijn deze handelingen van deze personages 
een kans om de toegeeflijkheid te vergroten. Zij grijpen deze kans dan ook en 
doen er alles aan om het te verbreden. Het streven is dan om de da’wah-
selefiyyah een middel te laten zijn om het praktiseren van de moslims te remmen 
en hen te laten assimileren in de maatschappij, dit onder de paraplu van het 
corrigeren van begrippen. De Selefiyyien zullen dan het gestreefde doel missen, 
namelijk het corrigeren van de afwijkingen van de maatschappij. 
 



 

Een andere methode om de selefie-menhedj te beïnvloeden is het gevangen 
nemen van haar symbolen. In het verleden bleken gevangenissen een broeinest 
te zijn van extremisme en radicalisering zoals dit in de jaren zestig plaatsvond in 
Egypte. Maar tegenwoordig zijn de gevangenissen een middel om moslims 
afstand te laten nemen van fundamenten zoals dit ook gebeurt is met al-
Djamaa’ah al-Islaamiyyah (die veel bloed hebben laten vloeien) in Egypte. 
 
Het essentiële probleem in de kwestie rondom het beïnvloeden van de selefie-
personages is dat de persoon in kwestie afstand neemt van fundamenten van de 
Selefiyyah en niet erkend dat hij een fout heeft begaan; hij ziet zijn verandering 
als een ontwikkeling en vernieuwing die tot de Selefiyyah gerekend wordt. En dit 
is het streven van de vijanden van de selefi-menhadj. Want als de persoon in 
kwestie zou aangeven dat hij afstand genomen heeft van de methodiek en dat hij 
een fout heeft begaan, dan zouden zij hun doel niet behalen.  
 
Het is dan ook erg belangrijk dat er een voortdurende zuivering plaatsvindt van 
de volgelingen van de selefie-methodiek en om aangeplakte onzuiverheden, die 
door onderdrukking aangebracht zijn, te verwijderen.  
 
Het is tevens van belang dat de selefiyyien de mensen verduidelijken dat zij zich 
moeten houden aan de methodiek, de waarheid (bewijzen) en de fundamenten, 
en dat zij zich niet dienen te binden aan personen. Het verheerlijken van 
personen ten koste van de methodiek is een zaak die niet gewenst is omdat wij 
ons bevinden in een tijd waarbij standvastigheid zeldzaam is geworden.  
 
Dit is waar een van de geleerden van de selef naar heeft verwezen toen een 
gedreven man naar hem kwam en zei: “Durf je een discussie met mij aan te 
gaan?” Hij antwoordde: “Wat als je van mij wint?” De man zei: “Dan dien je mij 
te volgen…” De geleerde zei: “En als er een derde persoon komt die van ons 
beiden wint?” De man zei: “Dan moeten wij hem volgen…” Toen zei de geleerde: 
“Dan zal onze religie ‘de verandering’ zijn.” 
 
Om ervoor te zorgen dat de Selefiyyah geen synoniem wordt voor ‘voortdurende 
verandering’, zoals haar vijanden dat willen, dienen wij vele malen na te denken 
over de h’adieth van de boodschapper van Allah �, die elke selefie van buiten 
kent (of van buiten dient te kennen): “Ik heb onder jullie twee zaken 
achtergelaten, als jullie je daaraan houden, zullen jullie niet dwalen: het Boek van 
Allah en mijn Soennah, en zij zullen niet uit elkaar gaan totdat zij mij bij al-
H’awdh (de bassin) treffen.” 156 
 
Zoals wij in praktijk zien zijn er twee manieren om je te houden aan het Boek en 
de Soennah:  
 

1. Door het Boek en de Soennah als een last en een zwaar gewicht te 
ervaren. De persoon die dit gevoel heeft zal niet in staat te zijn om leiding 
te geven aan anderen. 
 

2. De andere manier is dat men houdt van het Boek en de Soennah én naar 
het rechte pad uitnodigt. Er bestaat daarom een groot verschil tussen 
degene die een beslissing neemt of een oordeel velt en vervolgens zoekt 
naar hetgeen wat dit ondersteunt uit het Boek de en de Soennah en 
degene die eerst zoekt in deze fundamenten om vervolgens een beslissing 
of oordeel te vellen volgens hetgeen het Boek en de Soennah weergeven.  

 
 
 

                                                 
156 Overgeleverd door al-Imaam Maalik. 



 

► Het voornemen om de selefi-menhadj te isoleren en uit te bannen:  
 
Nog niet zo lang geleden was het in een aantal islamitische landen mogelijk om 
alles te krijgen door te zeggen: “Ik ben selefie.” Tegenwoordig is het echter 
anders. As-Selefiyyah wordt in vele landen zelfs verdacht van allerlei 
onheilspraktijkten en de selefiyyien worden dan ook overal onder de loep 
genomen. Wat is er dan veranderd zou je je afvragen?!  
 
Het doel is om de Selefiyyah te “isoleren en uit te bannen”. Het eerste beginsel 
om het isoleren en uitbannen van de Selefiyyah te bespoedigen is het maken van 
de onrechtvaardige koppeling tussen as-selefiyyah al-‘ilmiyyah en as-selefiyyah 
al-djihaadiyyah. Het beeld van de westerse denkers en onderzoekers m.b.t. vele 
islamitische bewegingen is niet helder. Zij halen de fundamenten en begrippen 
van deze groepen, met of zonder opzet, door elkaar. 
 
Zoals een lid van het Amerikaanse congres zegt: “De geloofsleer van de 
wahhabiyyien is gefundeerd op het vermoorden van eenieder die geen wahhabie 
is.” De Amerikaanse journaliste Suzan Smith schreef in The Washington Post: 
“Mensen die zich niet aan het wahhabisme overgeven worden als koeffaar 
(ongelovigen) gezien.” (Zie IslamDaily.net) 
 
De anti-selefiebeweging is een beweging die op verschillende fronten 
verschillende strategieën gebruikt in verschillende stadia: vervanging, van 
binnenuit beïnvloeden, isoleren en uitbannen. En dit brengt ons terug naar de 
vraag die in het begin van dit deel is gesteld: op welke wijze kan de selefistische 
bewegingen tegengewerkt worden? De juiste reactie hierop is dat dit op drie 
manieren zal gebeuren en niet één van de drie. 
 
Er bestaat geen twijfel over het feit dat de verscheidenheid in het tegenwerken 
van de Selefiyyah in verschillende landen wordt gebruikt afhankelijk van het 
niveau van verspreiding in de islamitische en westerse landen. Het is dan ook om 
deze reden dat de middelen die gebruikt worden in het ene land kunnen 
verschillen van het andere. Er zijn landen die al enkele doelen gerealiseerd 
hebben en het niveau van vervanging al bereikt hebben; zij zijn zelfs in de positie 
van beïnvloeding, isolering en uitbanning aangekomen, zoals in Egypte het geval 
is. Andere landen hebben al zelfs verdere stadia bereikt zoals in Tunesië en Libië. 
En ook op de agenda van andere landen staat uitbanning van as-Selefiyyah hoog 
op de agenda,  
 
“Zij willen het Licht van Allah doven met hun monden, maar Allah 
vervolmaakt Zijn licht, ook al haten de ongelovigen het. Hij is de Degene 
Die Zijn boodschapper heeft gezonden met de leiding en de ware 
godsdienst om deze te laten zegevieren over alle (vormen van) 
godsdienst, ook al haten de veelgodenaanbidders het.” 157 

 
► De taak van de geleerden en doe’aat in het onderhouden en 
beschermen van de selefie-da’wah 
 
Het is volgens de veroordeling van Allah’s schepping en volgens Zijn wijsheid met 
betrekking tot Zijn dienaren dat de waarheid en valsheid bestaan en dat er een 
voortdurende strijd is tussen deze twee. Dit zal voort duren tot de Dag der 
Opstanding. Deze verordening geschiedt volgens de wijsheid van Allah, waarbij 
de beproeving gerealiseerd wordt en de realiteit van elke persoon duidelijk wordt. 
Deze verordening leidt tot ondergang van een groep vanwege een duidelijk bewijs 
en tot het blijven leven van anderen vanwege een duidelijk bewijs. In dit verband 
zegt Allah �: “...Zo geeft Allah (een gelijkenis betreffende) de waarheid en de 
                                                 
157 Soerat as-Saff (61), aayah 8-9. 



 

valsheid (want de waardeloze valsheid verdwijnt zoals het waardeloze schuim 
verdwijnt, en de waardevolle waarheid blijft zoals het waardevolle water, goud, 
zilver etc. blijft). Wat dan betreft het schuim, het verdwijnt blijvend (als 
iets nutteloos), en wat betreft hetgeen de mensen baat, dat blijft dan in de 
aarde. Zo geeft Allah de gelijkenissen.” 158  
 
En Hij zegt: “Waarlijk, Wij maakten wat op aarde is als een versiering 
voor haar om hen (de mensen) te beproeven wie van hen het beste in 
daden is 159.” 160  
 
En Hij � zei tegen de kinderen van Israa-iel, toen zij bij Hem klaagden over 
datgene wat hen is overkomen door het onrecht wat Fir’awn hen aangedaan 
heeft: “Zij zeiden: ‘Wij leden voordat jij tot ons kwam en nadat jij tot ons 
kwam.’ Hij zei: ‘Wellicht zal jullie Heer jullie vijand vernietigen en jullie 
opvolgers op aarde maken waarna Hij zal kijken hoe jullie handelen.’” 161 
- 162 
 
Deze strijd tussen de waarheid en valsheid zal voort blijven duren. Perioden 
komen voor waarin de waarheid zegeviert en weer andere perioden waarin de 
valsheid duidelijk en wijdverspreid is. 
 
Allah � heeft echter bepaald dat de uiteindelijke einde ongetwijfeld voor de 
waarheid zal zijn, want Hij � zegt: “...Wat dan betreft het schuim, het 
verdwijnt blijvend (als iets nutteloos)...” 163  
 
En Hij heeft in vele aayaat bevestigd dat het uiteindelijke resultaat voor de 
moettaqoen zal zijn: “Moesaa (Mozes �) zei tegen zijn volk: ‘Zoek hulp bij 
Allah en wees geduldig. Waarlijk, de aarde behoort aan Allah. Hij laat 
haar erven wie Hij wil van Zijn dienaren. En het (goede) einde is voor al-
moettaqien (de vromen).’” 164  
 
En Hij � zei: “Dit behoort tot het nieuws van het onwaarneembare dat Wij 
aan jou (O Moh’ammed) openbaren. Hiervoor was jij, noch jouw volk, op 
de hoogte ervan. Wees dus geduldig! Waarlijk, het (goede) einde is voor 
al-moettaqien (de vromen).” 165  
 
En Hij � zegt: “Dat Huis van het Hiernamaals (het Paradijs) schenken Wij 
aan hen, die niet hoogmoedig wensen te zijn op aarde en geen verderf 
(zaaien) en het (goede) einde is voor de moettaqoen.” 166  
 
Enerzijds heeft Allah � de leider der ongeloof en het kwaad geschapen, iblies 
(moge Allah’s vloek op hem zijn), en heeft Hij zijn verzoek geaccepteerd om hem 
uitstel te verlenen tot de Dag dat de mensen en de djinn opgewekt worden,heeft 
Hij de mensen het mogelijk gemaakt om voor het wereldse te gaan en voor de 

                                                 
158 Soerat ar-Ra’d (13), aayah 17. 
159 D.w.z. degenen die goede daden verrichten op de meest perfecte manier: ze verrichten daden 
volledig omwille van Allah � met ikhlaas (oprechtheid, zuivere intentie) en in overeenstemming met 
de Soennah (wettige manieren van de profeet Moh’ammed �).  
160 Soerat al-Kahf (18), aayah 7. 
161 Soerat al-A’raaf (7), aayah 129. 
162 De Israëlieten, veracht en onderworpen, zouden gered worden en heersers in Palestina gemaakt 
(na de Kanaänieten). Daawoed (David) � en Soelaymaan (Salomo) � waren grote koningen en 
speelden een aanzienlijke rol in de geschiedenis. Maar de grootheid van de Israëlieten was 
voorwaardelijk en zij werden beoordeeld naar hun daden: waren zij dankbaar en gehoorzaam jegens 
Allah � of niet? Toen zij tot zonden vervielen, werd hen de eer en macht ontnomen. Zie het artikel 
“Waarom de Joden vervloekt werden” op www.uwkeuze.net. 
163 Soerat ar-Ra’d (13), aayah 17. 
164 Soerat al-A’raaf (7), aayah 128. 
165 Soerat Hoed (11), aayah 49. 
166 Soerat al-Qasas (28), aayah 88. 



 

shaytaan te kiezen – anderzijds heeft Hij het Zijn schepping tevens mogelijk 
gemaakt om te kiezen voor de gehoorzaamheid en aanbidding van de 
Barmhartige en afstand te nemen van de valsheid. De schepping en het beheer 
behoren toe aan Allah, Hij Alleen heeft het recht om in het hiernamaals te 
berechten, daar zullen alle zaken zichtbaar gemaakt worden en de harten 
beproefd worden opdat de waarheid bewaarheid zal worden en de valsheid als 
valsheid duidelijk zal worden en dat Ahloe l-Imaan beloond wordt en dat 
ongelovigen en de zondaren verlies en pijniging zullen lijden. 
 
In onze tijd is er een duidelijke waarneming van opgezette valsheid en grootsheid 
van het onrecht dat daarmee wordt aangericht. Er is een toenemende 
vijandigheid tegenover de moslims zichtbaar. De tegenstanders van de Islaam 
proberen voor de moslims allerlei valkuilen en plannen op te zetten en hanteren 
allerlei methoden en middelen om wederom de islamitische landen te koloniseren, 
hun rijkdom in beslag te nemen en hen dienstbaar te maken.  
 
Namens het nieuwe mondiale systeem dat zij verspreiden waarin zij het seculiere 
gedachtegoed verspreiden, worden pogingen ondernomen om de moslims van 
hun religie te ontdoen en hun geloofsleer te annuleren en de 
onderwijsmethodieken en denkwijzen te veranderen. De vijanden van de Islaam 
streven ernaar om het culturele erfgoed van de moslims, hun waarden en normen 
en tradities op te heffen precies zoals onze Heer � vijftien eeuwen geleden ons 
heeft bericht, zeggende: “...En zij zullen niet ophouden jullie te bestrijden 
totdat zij jullie afstand laten nemen van jullie religie (het islamitische 
monotheïsme), als zij daartoe in staat zijn...” 167  
 
En Hij � zegt ook: “En nooit zullen de joden noch de christenen tevreden 
zijn over jou (O Moh’ammed), totdat jij hun religie volgt. 168...” 169  
 
Dit behoort tot de wonderen van de Qor-aan; waarin ons is verteld wat er in de 
toekomst zal zijn en er gebeurd – en is gebeurd - werkelijk precies wat in de 
Woorden van Allah is genoemd. 
 
De vijanden van de Islaam hebben helaas veel van hun doelstellingen 
gerealiseerd, nadat zij de khilaafah in de vorige eeuw hebben uitgeschakeld en de 
meeste islamitische landen gekoloniseerd hadden en hun ideologie, tradities en 
manier van leven hebben verspreid. Hierdoor hebben vele nakomelingen van de 
moslims zichzelf hieraan overgegeven en zijn er generaties ontstaan die 
overtuigd zijn geloven in revolutionaire nationalisme, socialisme, marxisme, 
kapitalisme en het seculiere gedachtegoed. Zij hebben zich overgeven aan het 
existentialisme 170, pornografie, onzedelijkheid en atheïsme. 
 
Maar Allah � heeft het gewild om Barmhartig tegenover de moslims te zijn door 
hen te redden van dit vernietigende gevaar dat hun bestaan en hun religie 
bedreigt. Hij � heeft aanleidingen geschapen voor het ontwaken van de moslims 
en het terugkrijgen van hun roem en macht op internationaal niveau - en Allah is 
de Beheerser van Zijn zaken en van de gehele schepping. In werkelijkheid is Hij 
� Degene Die het volledig beheer heeft over de strijd met Zijn Wijsheid en 
Kennis. Hij � heeft de oorzaken geschapen voor het vallen van communisme dat 

                                                 
167 Soerat al-Baqarah (2), aayah 217. 
168 Probeer daarom niet hen tevreden te stellen ten koste van de religie, maar houd vast aan hetgeen 
Allah � tevreden stelt door o.a. hen tot de waarheid uit te nodigen met wijsheid en goede manieren.  
169 Soerat al-Baqarah (2), aayah 120. 
170 Het existentialisme is een 20ste eeuwse filosofische en literaire stroming die individuele vrijheid, 
verantwoordelijkheid en subjectiviteit vooropstelt. Het existentialisme beschouwt iedere persoon als 
een uniek wezen, verantwoordelijk voor eigen daden en eigen lot. De uitdaging van ieder individueel 
mens is, om in afwezigheid van een transcendente god en binnen zijn absurd en zinloos bestaan, zijn 
vrijheid te gebruiken om een eigen ethos op te bouwen en zijn bestaan zodoende zin te geven. 



 

vertegenwoordigd werd door de Sovjet-Unie, de grootse republiek die tot het 
atheïsme uitnodigt in de geschiedenis. Vervolgens heeft Hij � het vallen van 
revolutionaire nationalisme en socialisme veroorzaakt, beiden zijn gefaald in de 
strijd tegen de Islaam en haar predikers in de meeste islamitische landen. 
 
Wat degenen betreft die dienstbaar waren aan de kazernes van westerse 
kapitalisme en die de seculiere gedachtegoed promootten en de mensen 
misleiden door aankondiging van zogenaamde vrijheid en democratie, hun 
valselijk beweegredenen zijn blootgesteld en de mensen hebben zich van hen 
afgekeerd door de teleurstellende praktijken blootgesteld.  
 
Dit komt mede door hetgeen de landen die deze kazernes bemannen, uitvoeren 
in de islamitische landen en wat de mensen dagelijks beleven aan onrecht en 
onderdrukking. Tevens bemerken zij de mate waarin hun levens gebagatelliseerd 
worden alsook de aanvallen op hun heiligdommen en het meten met 
verschillende maten. Zij realiseren zich dat wanneer deze groepen de overhand 
hebben, zij niet zullen waken over de verwantschapsbanden, noch over 
afspraken.  
 
Zij hebben een organisatie in het leven geroepen die zou opkomen voor de 
rechten van de mens, waarop zij trost zouden zijn, maar dit blijken slechts 
verkooppraatjes. Want de organisaties die zij zelf hebben opgericht, schreeuwen 
en klagen tegenwoordig over de misdaden van deze landen. De bittere 
werkelijkheid heeft de bedekking van de ogen van degenen die misleid zijn door 
glimmende propaganda’s verwijderd en de blindheid van de harten van de 
dwalenden is opgeheven. 
 
Al deze ontwikkelingen hebben ruimte gecreëerd voor de uitnodigers tot de 
Islaam om een ontwakenningsbeweging te realiseren en de gelovigen kunnen 
verheugd zijn dankzij de hulp van Allah. Er is namelijk een duidelijke beweging te 
zien waarbij moskeeën gevuld raken met moskeegangers en een duidelijk 
behoefte onder moslims waar te nemen is om de Islaam te praktiseren. Het 
aantal mannen die hun baarden laten staan en het aantal de vrouwen die hun 
kuisheid met de hi’djaab beschermen, groeit. Er is een duidelijke toename aan 
islamitische websites, boeken, audio- en visuele materiaal, en allerlei islamitische 
informatieve materiaal zichtbaar. Deze worden in hoog tempo en in groot aantal 
ontwikkeld vanwege de grote vraag ernaar. 
 
Deze verheuging en blijdschap heeft helaas niet lang geduurd, want de 
schoonheid van deze opwekking wordt aangetast en bijna teniet gedaan, 
voornamelijk door praktijken en uitnodigingen die namens de Islaam verspreid 
worden. Het gaat om bewegingen die afgeweken zijn van het Boek van Allah � en 
de Soennah van Zijn boodschapper � en de methodiek van de selef saalih’. 
Bewegingen die naar de “sji’ietische Islaam” uitnodigen en uitnodigen naar “de 
sofistische Islaam”. Weer anderen nodigen uit naar “moe’tazili Islaam” en een 
vierde die naar een “Tekfirie Khaaridjie Islaam”. Er zijn zelfs bewegingen ontstaat 
die “seculiere Islaam” genoemd worden maar ook een “Amerikaanse Islaam” en 
nieuwe “mondiale Islaam”…etc. 
 
Wij leven helaas in een tijd van ideologische en wetenschappelijke chaos. 
Eenieder die op één hand te tellen uitspraken uit het hoofd heeft geleerd, wil 
vandaag beweren dat hij in staat is om een fatwaa uit te vaardigen betreffende 
al-h’alaal en al-h’araam. Onwetenden durven zich uit te spreken over grote 
onderwerpen en gebeurtenissen, waarbij als deze gebeurtenissen aan Aboe Bakr, 
‘Oemar, ‘Oethmaan en ‘Aliy � voorgelegd zouden worden zij zich hierover niet 
(snel) zouden uitspreken. Zij zouden in plaats daarvan alle moehaadjiroen en 
ansaar verzamelen om te overleggen alvorens zij een zouden uitspraak doen. 



 

Aan deze chaos hebben de media, de kranten, tijdschriften, tv-zenders en 
satelliet-zender een bijdrage geleverd. Zij steunen deze onwetenden in een 
propaganda omwille van het realiseren van smerige doeleinden, voor het geld of 
uit loutere uit onnozelheid en onwetendheid. 
 
Tegenover deze pijnlijk werkelijkheid en nabije gevaar hebben de geleerden en 
oprechte uitnodigers een grote rol die zij dienen te vervullen om de islamitische 
gezegende ontwakenning te redden van deze chaos en gevaren en hen naar een 
veilige en vredige kust over te brengen en hen te richten volgens wijsheid, 
kennis, eerlijkheid en oprechtheid. De geleerden en de doe’aat dienen de mensen 
resistentie tegen de tegenstanders zodat de gelovigen duidelijkheid krijgen over 
de huichelaars. 
 
Aan de andere kant kan de vraag bij ons opkomen; wat kunnen de geleerden en 
de doe’aat doen terwijl zij over geen enkel vorm van macht beschikken?  
 
Als reactie hierop kunnen we zeggen dat zij zeker veel kunnen doen, zij 
beschikken namelijk over een grote invloed waarover andere niet beschikken. Zij 
beschikken over de kracht van het woord en het bewijs, kennis en 
verduidelijking. Heeft de boodschapper van Allah � een overwinning geboekt met 
iets anders dan de Qor-aan? Het zijn niet slechts woorden, het zijn de meest 
Edele en Machtige Woorden, de Woorden van Allah �! De geleerden beschikken 
over de Qor-aan en de Soennah en de uitleg van de grote geleerden. 
 
Als zij het begrijpen, dragen, verspreiden en ernaar uitnodigen zoals Allah � het 
wenst, het in praktijk brengen, zich daarmee sieren en zich aan haar regels 
houden, zullen de mensen ongetwijfeld naar hen luisteren en zullen de mensen 
zich haasten tot het praktiseren van de religie. Als zij dit realiseren dan kunnen 
zij de hulp van Allah verwachten, het succes en de overwinning. 
 
►Belangrijke adviezen 
 
In vogelvlucht zal ik een aantal adviezen en richtlijnen noemen, in eerste 
instantie zijn deze aan mijzelf gericht en vervolgens aan elke broeder en zuster 
die de vlag der verspreiding van de religie dragen, de taak vervullend om de 
moslims aan te manen en adviezen te geven: “En vermaan: want voorwaar, 
de vermaning baat de gelovigen.” 171  
 
Handelend naar de Woorden van Allah � waarin Hij � zegt: “Behalve degenen 
die geloven en rechtschapen daden verrichten 172 en elkaar aansporen tot 
de waarheid 173 en elkaar aansporen tot geduld 174.” 175 

                                                 
171 Soerat ad-Dzaariyaat (51), aayah 55. 
172 Rechtschapen daden omvatten twee belangrijke zaken, namelijk; het zuiver aanbidden van Allah � 
en het opvolgen van het voorbeeld van de boodschapper van Allah � in zijn doen en laten. (Tefsier 
Ibn ‘Oethaymien.)  
173 D.w.z. elkaar aansporen om allerlei goede daden (al-ma’roef) te verrichten, die Allah � bevolen 
heeft, en om weg te blijven bij alle soorten zonden en slechte daden (al-moenkar), die Allah � 
verboden heeft.  
174 Geduld betreffende het leed, kwaad en verwondingen die men kan ondervinden op Allah’s weg 
tijdens het prediken/praktiseren van Zijn religie of tijdens de djihaad. Het Arabische woord sabr is 
veelomvattend qua betekenis en het beduidt: houd je gevoelens en passies onder controle; mijd 
overhaastheid, onbesuisdheid, onbezonnenheid, wanhoop en hebzuchtigheid; blijf koel en kalm en 
maak weloverwogen beslissingen; blijf geduldig en standvastig wanneer je geconfronteerd wordt met 
gevaren en moeilijkheden; neem geen verkeerde beslissing ook al onderga je ernstige provocatie; 
verlies niet je gezonde verstand, ook al heb je te kampen met kwellingen en verkeer je in een 
benarde toestand; onderneem geen haastige stappen door je ergernis en ongeduldigheid om je doel 
te bereiken zonder gebruik te maken van doeltreffende maatregelen en laat je niet verleiden door de 
misleiding van het een of ander werelds belang, winst of verlangen. Allah � helpt degenen die sabr 
praktiseren in overeenstemming met deze implicaties. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa 
Mawdoedie.)  
175 Soerat al-‘Asr (103), aayah 3. 



 

►Het eerste wat men in deze tijd dient te doen, onder deze 
omstandigheden, is dat de geleerden en doe’aat zich verenigen, elkaar 
ontmoeten en overleg plegen. 
 
Dit om een volledig beeld te krijgen over de maatschappelijke, culturele, 
religieuze, economische en politieke ontwikkelingen waar de moslims vandaag de 
dag mee te maken hebben. De geleerden en de doe’aat dienen de oorzaken te 
onderzoeken met een volledige reële visie en neutraliteit en met een zuiver 
intentie. Vervolgens dienen zij een strategie en structureel werkplan op te zetten 
om de oplossingen te realiseren, handelend naar de richtlijnen van het Boek van 
Allah en de Soennah van Zijn boodschapper �, de leiding van de selef volgend en 
leringen trekkend uit hun ervaringen en de ervaringen van de moslims en 
anderen. 
 
Wanneer zij verschillen het niet met elkaar eens zijn over een bepaalde zaak dan 
dienen zij te handelen naar de mening van de meerderheid; want de meerderheid 
onder de geleerden is het meest dichtbij het juiste oordeel. Dit integendeel tot 
een minderheid. Zij dienen de shaytaan geen ruimte te geven voor het 
verspreiden van twist en verdeeldheid onder hen. De verschillen onder de 
geleerden en mensen met kennis mogen alleen plaatsvinden (bij het bespreken 
van) onderwerpen die voor de idjtiehaad vatbaar zijn en waarover geen duidelijke 
teksten uit het Boek van Allah en de Soennah van Zijn boodschapper � bekend 
zijn. Dit is natuurlijk alleen mogelijk voor Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa’ah en 
voor degenen die beschikken over de competentie, kennis, zuivere intentie en 
vrees voor Allah. 
 
Tevens dienen zijn voortdurend te denken aan het advies van de profeet � aan 
zijn weledele metgezellen, Moe’aadz en Aboe Moesaa al-Ash’ariey (moge Allah 
tevreden met hen zijn) toen hij � hen stuurde naar Jemen om de da’wah te 
verspreiden en de mensen te onderwijzen. Hij � zei tegen hen: “Wees 
gemakkelijk en maak zaken niet ingewikkeld, verkondig blijde nieuws en zorg niet 
voor de afkeer van de mensen, en wees met elkaar in overeenstemming en twist 
niet met elkaar.”176 
 
Dit profetisch advies is een genezing voor de gevaarlijke ziekte van redetwisten, 
verdeeldheid en ruzies tussen de mensen van kennis, iets dat tegenwoordig 
helaas wijdverspreid is.  
 
Men ondervindt tegenwoordig helaas te veel haat en hardvochtigheid tussen 
enkelen van de geleerden, als gevolg redetwisten over meningen en verschil in 
begrip. Vaak is het zo dat deze verschillen betrekking hebben op kleine kwesties 
waar eerder een meningsverschil over bestond onder de vroegere geleerden en 
zelfs onder de metgezellen van de boodschapper van Allah �. Vaak gaat het zelfs 
om kwesties waarin een meningsverschil mogelijk is. Deze verschillen van mening 
hebben onder de metgezellen � hebben geen invloed gehad in de sterkte van de 
broederschapgevoelens en het respect dat zij voor elkaar hadden. 
 
► Geleerden en doe’aat dienen individuele acties in acht te nemen m.b.t. 
grote kwesties. Deze acties kunnen namelijk een negatieve invloed 
hebben op de voortgang van de da’wah en op de rest van de moslims.  
 
Zij dienen de h’adieth van de profeet � te gedenken waarin hij prachtige 
gelijkenis heeft gesteld voor de toestand van de gemeenschap; hij � heeft deze 
vergeleken met de varenden van een schip en zei: “Degene die de grenzen van 
Allah onderhoudt en degene die deze overschrijdt zijn als een groep mensen die 

                                                 
176 Overgeleverd door al-Boekhaarie (5/108, 8/114), at-Tayaalisiy blz. 67, ad-Daarimiy (1/64/228), 
Ah’med (4/399 en 312). 



 

elkaar met pijlen aanvallen en die zich allen in een schip bevinden waarbij een 
groep in de bovenkant verblijft en de anderen in de onderkant. Wanneer de 
mensen die zich aan de onderkant bevinden water halen en langs degenen 
passeren die boven zijn passeren worden zij lastiggevallen. (Als oplossing) zeiden 
zij: “Als wij een gat in de schip brengen en daarmee de mensen boven ons niet 
lastigvallen... Indien zij hen laten doen wat zij wensen zullen zij allen ondergaan 
en als zij hen tegenhouden dan zullen zij allen overleven.” 177  
 
Deze h’adieth leert ons het gevaar van individuele acties tegenover de volledige 
gemeenschap verduidelijkt. Daarom dienen de geleerden, doe’aat en islamitische 
organisaties het gevaar van individuele acties in te zien. Het resultaat van deze 
acties zullen zij namelijk met z’n allen delen want elke individu kan veel invloed 
hebben op het geheel. Geleerden en doe’aat dienen daarom Allah te vrezen en in 
te zien dat zij hun religie en gemeenschap kunnen schaden. De vermaning van de 
boodschapper van Allah � dient in acht te worden genomen; de vermaning 
waarin hij gewaarschuwd heeft voor het hoogschatten van de eigen mening en 
het zich afzonderen van de mening van de djamaa’ah. Dit is door hem � de 
ondergang genoemd. 
 
► Het opsteken van de mouwen en het zich actief inzetten voor het 
realiseren van de voorgestelde strategie met een tekenende doorzetting.  
 
De geleerden en doe’aat dienen dit als doel voor ogen te houden en een groot 
deel van hun tijd van en energie investeren om resultaten te boeken, het 
voorbeeld van de boodschapper van Allah � en zijn edele metgezellen � 
opvolgend qua opoffering en inspanning. Zij dienen de boodschap van Allah � 
aan Zijn profeet Yah’ya � te gedenken toen Hij � zei: “...O Yah’yaa (Johannes 
�)! Houd je stevig vast aan het Boek (at-Tawraat – de Thora)...” 178 En Hij � 
zei tegen de kinderen van Israa-iel: “...Houd stevig vast aan hetgeen Wij 
jullie gegeven hebben (at-Tawraat – de Thora)...” 179 
 
Zolang er geen sprake is van wilskracht, inspanning, opoffering en actieve 
houding zal er geen succes gerealiseerd worden laat staan wanneer dit te maken 
heeft met de realisatie van het grootste en meest nobele project op aarde, het 
project dat voor de meeste beloning zorgt: het verspreiden van de religie van 
Allah en de moslim-oemmah een duw in de rug te geven! Deze nobele doelen 
zullen zeker niet gerealiseerd worden – volgens de verordening van Allah’s 
schepping – door luilakken en niksdoeners wier zorgen het wereldse en het 
bevredigen van de lusten zijn. Zij geven de religie namelijk slechts kruimels van 
hun inspanningen en resten van hun tijd. 
 
► Het is de taak van de geleerden en doe’aat om de da’wah naar 
gematigdheid te verspreiden en te waarschuwen voor overdrijving, 
extremisme en radicalisme. 
 
De Islaam is een religie van gematigdheid, zoals Allah � zegt: “Aldus maakten 
Wij jullie (de ware moslims - ware gelovigen in het islamitische monotheïsme, 
ware volgelingen van de profeet Moh’ammed � en zijn Soennah) tot een 
rechtvaardig (en gematigd 180 en het beste 181) volk...” 182  

                                                 
177 Overgeleverd door al-Boekhaarie (3/111 en 164), Ah’med (4/268-273), at-Tirmidzie (5/470/ al-
Fiten 12) van an-Noe’maan ibn Bashir (moge Allah tevreden met hen zijn). 
178 Soerat Maryam (19), aayah 12. 
179 Soerat al-Baqarah (2), aayah 63. 
180 De Islaam presenteert de gematigde weg voor elk aspect van het leven en het waarschuwt tegen 
het neigen naar beide vormen van extremisme: het extreme van teveel enthousiasme/vurigheid, en 
het extreme van teveel nonchalantheid/nalatigheid. Deze evenwichtige benadering is de ware 
rechtvaardigheid en voortreffelijkheid. De “evenwichtige benadering” is de reden waarom dit volk de 
rol van getuige tegen de andere volkeren is toegewezen: “…zodat jullie getuigen over de mensen 



 

 
Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa’ah zijn de gematigde groep tussen de 
groeperingen die tot de Islaam worden gerekend. Overdrijving en extremisme 
zijn de voornaamste oorzaken voor het afwijken van groeperingen van de 
basismethodiek, de methodiek van Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa’ah. 
Overdrijving en extremisme hebben twee tegenovergestelde uiteinden in alle 
kwesties. Al-Khawaaridj hebben overdreven in de kwestie van al-imaan en zijn 
extreem omgegaan met de teksten uit de Qor-aan en de Soennah die de 
bestraffingen en waarschuwingen weergeven. Zij hebben een ieder die een grote 
zonden begaan heeft als ongelovige verklaard. Daartegenover zijn al-Moerdjie’ah 
juist gemakzuchtig omgegaan met al-imaan en de teksten uit de Qor-aan en de 
Soennah die de bestraffingen en waarschuwingen weergeven. Al-Moedjie’ah 
erkennen het volledige volmaakte geloof voor een ieder die “Laa ilaaha iell-
Allaah” zegt ook al begaat hij de ergste zonden en zelfs ongeloof. Zij bevestiging 
het geloof van een persoon die alle grote zonden heeft begaan en zelfs afstand 
genomen heeft van alle verplichten als een volmaakt geloof. Zo’n persoon zou 
volgens hen zelfs beschikken over een niveau van geloof gelijk aan Aboe Bakr en 
‘Oemar (moge Allah tevreden met hen zijn). Al Als dit behoort tot de extremisme 
enerzijds of juist nalatigheid anderzijds. De gematigde groep is enkel en alleen 
Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa’ah. 
 
De geleerden en doe’aat dienen de mensen bekend te maken dat de profeet � 
vaak gewaarschuwd heeft voor extremisme en overdrijven toen hij � zei: “…Wees 
gewaarschuwd voor overdrijving in de religie, voorwaar de mensen voor jullie zijn 
ondergegaan door overdrijving in de religie.” 183 
 
► Het is de taak van de geleerden en doe’aat om te streven naar het 
winnen van vertrouwen in de Islaam en zijn grootsheid en geldigheid te 
verduidelijken. 
 
De geldigheid van de Islaam geldt voor alle tijden en plaatsen en voor alle 
volgelingen van de Islaam. Het is de taak van de geleerden en doe’aat om de 
moslims de voortreffelijkheid van te de Islaam te onderwijzen alsook zijn grote 
impact op het leven van de mens. Hier zullen zij trost zijn op het volgen van de 
Islaam en Allah dankbaar zijn voor deze gunst die Hij hen heeft verleend, en dat Hij 
voor hen bepaald heeft dat zij tot de volgelingen van deze religie behoren. 
 
Deze zelfverzekerdheid en vertrouwen zullen zeker aanwezig zijn wanneer mensen 
de Islaam leren kennen in zijn logische geloofsleer, gemak, overeenstemming met 
de fitrah 184 alsook het verstand en de wetenschap – dit in tegendeel tot de andere 
religies. Denk eveneens aan de wetgeving van de Islaam die tot voordelen voor de 
mensheid leidt op een volmaakte, evenwichtige manier, zonder verlies, bevingen, 
verwarring en schadelijke aanleidingen te veroorzaken. 
 
In deze context is de wonderbaarlijkheid van de Qor-aan te verklaren, voornamelijk 
de wetenschappelijke wonderen in de teksten van het Boek van Allah en de Soennah 
van Zijn boodschapper � en dat deze wonderen geen andere verklaring hebben 

                                                                                                                                            
zullen zijn…”. Getuigen dient alleen te geschieden door rechtvaardige mensen omdat het van 
niemand aanvaardbaar is behalve van een rechtvaardige persoon. (Men vergelijke wat Ibn H’adjar 
citeerde van Ibn Bataal, al-Fat-h’, vol. 13, p. 613; zie ook Moh’ammad Aboe Shaqrah, Tanwier al-
Afhaam, p. 54.) Zie Religieus Extremisme in het leven van hedendaagse moslims: Introductie; De 
evenwichtige benadering van de Islaam, van dr. ‘Abdoel-Rah’maan ibn Moe’alaa al-Loewayh’iq al-
Moetayrie, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah. 
181 Zie vers 3:110 voor de voorwaarden om het beste volk te zijn.  
182 Soerat al-Baqarah (2), aayah 143. 
183 Overgeleverd door Ah’med (1/215 en 347), an-Nasaa-ie, Ibn Maadjah, al-H’aakiem die het 
authentiek heeft geclassificeerd. Ad-Dzahabie, an-Nawawie en al-Albaanie (zie as-Sielsielah as-
Sah’ieh’ah 3/728, 1283) onderschrijven de classificatie van al-H’aakiem. 
184 Zie “Al-Fitrah – de natuurlijke aanleg” op www.uwkeuze.net. 



 

behalve dat ze afkomstig zijn van Allah �. Dit komt overeen met de Woorden van de 
Verhevene: “Wij zullen hun Onze tekenen laten zien, aan de horizonten en in 
jullie zelf, tot het jullie duidelijk zal zijn dat hij (de Qor-aan) de waarheid is. 
Is het niet voldoende dat jouw Heer Getuige over alle zaken is.” 185  
 
Wel dient men op te passen niet in overdrijving over te gaan door de 
wetenschappelijke wonderbaarlijkheid van enkele teksten te beweren en zich 
belasten met de zware taak om dit te bewijzen zonder dat deze teksten een duidelijk 
bewijs geven voor hetgeen men bewezen wil hebben. Dit kan namelijk een negatieve 
impact opleveren voor de Islaam. 
 
Het geloof van de mensen in hun Schepper �, Zijn Macht en wonderbaarlijkheid van 
Zijn schepping en de Grootsheid van Zijn wijsheid dient juist te worden versterkt 
door: de aandacht voor de tawh’ied van Robobiyyah en de tawh’ied van de Asmaa-e 
en Sefaat zonder verwaarlozing van tawh’ied al-Oeloehiyyah. Men dient de vele 
voorbeelden te weergeven uit de geheimen van het bestaan van Zijn verschillende 
schepselen en deze als bewijs te gebruiken voor Zijn volmaaktheid. Wat veel mensen 
voordeel zou doen is hen verduidelijken hoe zij geschapen zijn en op die wijze Zijn 
voortreffelijkheid en goedheid tegenover hen weer te geven. Het is belangrijk om de 
mensen te verduidelijken wat de vele, ontelbare gunsten van Allah zijn die Hij aan 
Zijn schepselen dienstbaar heeft gemaakt alsook het benoemen van Zijn Verhevene 
Namen en Eigenschappen en Zijn omvangrijke genade zorg voor Zijn dienaren. 
Tevens dient Zijn bescherming van de zondaren en de vergiffenis voor degenen die 
in de fout zijn getreden en Zijn voorzieningen voor de rebellerende dienaren, en Zijn 
acceptatie van de smeekbeden van degenen die Hem smeken en Zijn blijdschap met 
het berouw van de berouwvollen benoemd te worden. Dit alles leidt tot het 
grondvesten van een vastberaden geloof in de harten van de gelovigen, en het 
vertrouwen en zelfverzekerdheid terugvorderen in het geloof in hun Heer, Zijn religie 
en Zijn wetgeving. Door dit alles te verduidelijken zal dit hen leiden tot het koesteren 
van grote liefde voor Hem, Zijn grootsheid te erkennen en Zijn gunsten en giften te 
bedanken. Het bevordert het gevoel van Zijn toezicht en leidt tot meer 
gehoorzaamheid en het zich aan Zijn regels houden. 
 
► De geleerden en doe’aat dienen te zorgen voor vernieuwing van de wijze 
van religieuze prediking en da’wah. 
 
Zij dienen goed op de hoogte te zijn van de ontwikkeling in hun leven en omgeving 
wat betreft ideologieën, relaties, manieren en gewoontes. En dit was het advies van 
de selef as-saalih’, wat duidelijk zichtbaar wordt in de uitspraak van de edele 
metgezel ‘Abdoellaah ibn Mas’oed � toen hij zei: “Als je een groep mensen 
toespreekt en hun denkvermogen dit niet vat, zal dit een fitnah (beproeving) voor 
enkelingen onder hen zijn.” 186 Dit was ook de mening van de rechtgeleide Khalifah, 
‘Aliy � die zei: “Vertel de mensen wat zij kunnen vatten; willen jullie anders dat Allah 
en Zijn boodschapper verloochend worden?” 187 In een andere versie staat: “En 
neem afstand van hetgeen zij verafschuwen.” 
 
De wereld is vandaag de dag als een klein dorpje geworden, doordat de 
communicatiemiddelen vergevorderd zijn. Culturen, gewoontes en ideologieën leven 
naast elkaar. Er heeft een grote voortgang plaatsgevonden in de informatiestromen 
waardoor vele geheimen bloot zijn gesteld en mede daardoor is de ideologische strijd 
heviger geworden. De shoeboehaat en de debatten zijn in aantal vermeerderd, wat 
een hevige beving heeft veroorzaakt in de denkwijzen van de mensen. 
 

                                                 
185 Soerat Foessilat (41), aayah 53. 
186 Overgeleverd door Moeslim (1/11) in het begin van zijn authentieke verzameling. 
187 Overgeleverd door al-Boekhaarie (Kietaab al-‘ilm, 49/1/41), de andere overlevering heeft al-
‘Asqalaanie genoemd in al-Fet-h’ (1/300). 



 

Om dit allemaal tegen te gaan dienen wij de authentieke kennis over te dragen en de 
mensen te voorzien van de juiste weerleggingen, de duidelijke bewijzen en scherpe 
wijsheden om een schild over de religie te plaatsen. Degenen die het meest zijn 
beïnvloed door afwijkende groeperingen zijn dan ook beïnvloed door geringe kennis 
en de leegheid van het hart, zoals de dichter eens zei: 
 

- “Haar begeerte heeft mij bereikt voordat ik kennis met het begeerte heb 
gemaakt 
- En vervolgens een hart had getroffen dat leeg is en het overmeesterd heeft” 

 
Het is tegenwoordig geen probleem om informatie te verkrijgen over de meest 
uiteenlopende onderwerpen. Deze is namelijk wijdverspreid en voor velen 
toegankelijk. Echter, het probleem is vandaag de dag, dat het verduidelijken aan de 
mensen wat de juiste wetenschappelijke methodiek is om de waarheid te weten en 
hen bekend te maken hoe zij de bewijsvoeringen kunnen gebruiken waarmee zij het 
verschil kunnen maken tussen de waarheid en valsheid en de fouten en gebreken in 
de teksten kunnen ontdekken.  
 
De vijanden en de tegenstanders van de Islaam hebben vele “bewijzen” gebruikt 
tegen de Islaam terwijl deze werkelijkheid niet als bewijs gebruikt kunnen worden! 
Zij gebruiken aayaat en redenatie als bewijs. Echter, het meest geringe onderzoek 
laat telkens blijken dat deze aayaat geenszins ondersteunen zij willen bereiken. 
Tevens kunnen zij een h’adieth gebruiken om hun begeerte te bevredigen, maar… na 
onderzoek blijkt telkens weer dat deze h’adieth verzonnen of voorgelogen is! In het 
minste geval is deze enkel zwak of heeft deze totaal geen basis. Ook kunnen zij een 
bepaalde droom als bewijs aanvoeren of een wijdverspreide gewoonte dan wel 
uitzonderlijke mening die op geen enkel acceptabel fundament rust. Zij kunnen ook 
beweren dat er unanimiteit onder de geleerden is bereikt m.b.t. een bepaalde 
kwestie terwijl er totaal geen unanimiteit over desbetreffende kwestie bestaat …Zij 
kunnen al-qiyaas (analogie) gebruiken terwijl in vele situaties de analogieën onjuist 
zijn… 
 
Het authentieke bewijs in islamitische religieuze zaken is enkel en alleen het boek 
van Allah en de Soennah van Zijn boodschapper � en niets anders dan dat. De 
fundamenten moeten begrepen worden zoals de selef as-saalih’ deze begrepen en 
geïnterpreteerd hebben. 
 
De geleerden en doe’aat dienen dan ook de mensen te onderwijzen in de 
fundamenten van de religie de juiste manier van denken. Zij dienen afstand te 
nemen van at-talqien 188 en taqlied 189 en dienen de boodschap te versterken met 
bewijsvoering, handelend naar de Woorden van de Verhevene: “Zeg: ‘Dit is mijn 
weg, ik en degenen die mij volgen roepen op tot Allah, op grond van een 
duidelijke bewijs. Heilig is Allah en ik behoort niet tot de 
afgodenaanbidders.’” 190 
 
Zij dienen de mensen de juiste richtlijnen aan te reiken wanneer zij er niet uitkomen 
of wanneer zij geen antwoord kunnen vinden op hun shoebah (twijfels; d.w.z. van de 
tegenstanders). Mensen dienen dan ook de mensen van kennis te raadplegen 
handelend naar de Woorden van de Verhevene: “...vraag dan de bezitters van 
kennis, indien jullie het niet weten.” 191  
 

                                                 
188 De mondelinge aanname. 
189 Het blindelings volgen. 
190 Soerat Yoesoef (12), aayah 118. 
191 Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 7. 



 

Zij dienen degenen die incompetent zijn geen podium te geven om debatten te 
voeren zodat de tegenstanders de zwakten van desbetreffende personen niet 
misbruiken en er ruimte voor hen gecreëerd wordt om hun dwaling te verspreiden. 
 
Debatten en discussies vergen een gedegen begrip en kennis. Vandaar dat er weinig 
mensen zijn die hier geschikt voor zijn. Degene die de debatten voert dient 
belangrijke zaken in acht te nemen en waakzaam te blijven. Hij mag niet gelokt 
worden om zich te mengen in minder belangrijke kwesties voordat hij zich geuit 
heeft over de grote zaken. Hij mag ook de tegenstanders niet de ruimte te bieden 
om middels sluwe tactieken buiten het onderwerp te treden. Het is de taak van 
degene die de debatten voert om het onderwerp wederom op tafel te leggen zodra 
zijn tegenstander een poging doet om van het onderwerp uit te wijken. In beginsel 
dient hij de inconsequenties van de woorden en gedachten van de tegenstanders te 
benadrukken en aan te tonen zodat deze ook duidelijk worden voor de gewone 
mens. 
 
► Het is de taak van de geleerden en de doe’aat om zich open op te stellen 
voor de mensen en voornamelijk voor de jongeren. 
 
Zij dienen de jongeren te stimuleren om hun verhaal te doen en dienen zachtaardig 
voor hen te zijn en hen niet boos of hardvochtig te behandelen nadat zij hen een 
luisterend oor hebben gegeven. Geleerden en de doe’aat kunnen rare ideeën en 
vreemde argumenten te horen van jongeren krijgen en dienen hen daarom met 
wijsheid en onderricht te behandelen en hen de gepaste antwoorden te geven. Zij 
dienen hierin de boodschapper van Allah �  te volgen, hij die een zuiver hart en een 
vergevensgezind gedrag toonde in soortgelijke situaties. 
 
Een ieder van ons kent herinnert bijvoorbeeld zijn gedrag �  tegenover de bedoeïen 
die urineerde in zijn moskee en ook zijn gedrag �   tegenover de jongeman die naar 
hem kwam en vroeg: “O boodschapper van Allah! Sta mij toe om overspel te 
plegen!” Denk ook aan zijn � gedrag tegenover Moe’aawiyah ibn al-H’akam as-
Soelamiy die tijdens het gebed sprak alsook vele andere voorbeelden. Hij � is 
waarlijk ons voorbeeld en van hem nemen wij de wijze leiding. 
 
Echter, velen die vandaag de dag afgeweken zijn naar groeperingen van tekfier en 
bombardementen en veel kwaad op aarde hebben aangericht - terwijl zij misschien 
zuiver en fanatiek voor hun religie willen inzetten en daarvoor opkomen - missen 
duidelijk een zachtaardige leider die hen met wijsheid de juiste richtlijnen onderricht. 
192 Als gevolg daarvan worden zij uitgepikt door uitnodigers naar dwaling en worden 
zij op sluwe manier misleid en en worden hun emoties opgewekt tegenover hetgeen 
de moslims aangedaan wordt in oorlogen, complotten en vijandelijke acties.  
 
Zij houden hen de verbeelding voor dat de enige oplossing de djihaad is en het in 
opstand komen tegen de regeringen en dat dit naar de Tuinen leidt. Deze uitnodigers 
naar dwaling misbruiken de achteloosheid en simpelheid van de jongeren en het niet 
beschikken over de nodige islamitische religieuze authentieke kennis alsook de 
afwezigheid van kennis van zaken die met al-masalih’ en al-mafaasid 193 te maken 
hebben. Als gevolg van misleiding en indoctrinatie legitimeren zij het om vele 
afschuwelijke misdaden te begaan. 
 
 
 
 

                                                 
192 Zie het boek Religieus Extremisme in het leven van hedendaagse moslims, van dr. ‘Abdoel-
Rah’maan ibn Moe’alaa al-Loewayh’iq al-Moetayrie, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah. 
193 De profijtvolle zaken en de slechte zaken. 



 

► Het is de taak van de geleerden en de doe’aat om zich vast te klampen 
aan de zaak van Allah en rechtvaardig te zijn jegens de tegenstanders  
 
Allah � heeft een belangrijk advies aan de gelovigen gegeven, zeggend: “...En 
wanneer jullie spreken, wees dan rechtvaardig...” 194 Zij dienen te 
bevestigen wat de dwalende sekten aan juistheid hebben en daarnaast dienen zij 
hun fouten te verduidelijken en niet onrechtvaardig zijn door zaken aan hen toe te 
schrijven waarvan zij gevrijwaard zijn. Daarnaast is het van groot belang dat zij 
streven naar de juiste berichtgeving en niet haastig te zijn in het vellen van 
oordelen. Wanneer de geleerden en doe’aat deze methodiek volgen zullen zij het 
vertrouwen van de mensen winnen waardoor de mensen zich tot hen zullen wenden 
om hun vragen te laten beantwoorden. Dit was de realiteit van de werkelijke 
geleerden die een verheven positie onder de a-iemmah hadden verworden. Hun 
uitspraken en meningen hadden daarom een gewicht verworven onder de oemmah 
en werden door de mensen gevolgd. Deze eigenschappen waarmee Ahloe s-Soennah 
bekend zijn zijn echter niet te ondervinden onder de Ahloe l-Ahwaa-e en al-Bida’ . 
 
Al-Imaam Waki’ ibn a-Djarraah’ (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Ahloe 
s-Soennah noemen wat voor hen en tegen hen gebruikt wordt. Terwijl Ahloe l-
Ahwaa-e alleen datgene noemen wat voor hen is”. Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah 
(moge Allah hem genadig zijn) heeft in deze context tevens vele woorden 
uitgesproken. 
 
► Als laatste dienen de geleerden en doe’aat werkelijk een goed voorbeeld 
te zijn voor de mensen, zowel qua goed gedrag alsook aanbidding, omgang, 
transacties en manieren.  

 
De mensen zien in hen de leiding van de profeet �, de leiding van as-selef as-saalih’ 
wat betreft godsvrees, bescheidenheid, zachtaardigheid en goedheid en 
rechtvaardigheid. Zij (de mensen) vernemen van hen (de geleerden) de juiste opinie 
en de wijze richtlijnen gevuld met liefde, barmhartigheid en tederheid.  
 
Zij geven adviezen aan hen maar maken hen niet belachelijk, getuigen de waarheid 
en oordelen met rechtvaardigheid, geven opbouwend kritiek en waarschuwen op een 
liefdevolle manier en zich niet tegen hen op als vijanden. Zij zijn de meest 
barmhartigen jegens de schepselen en degenen met de meeste kennis over de 
waarheid. Wanneer zij zich sieren met deze nobele eigenschappen zullen zij werkelijk 
de leiders van de oemmah zijn waarnaar wordt geluisterd en wier mening wordt 
gerespecteerd, zelfs door de autoriteiten. Zij krijgen dan hun werkelijke waarde 
toegekend en worden om advies gevraagd en hun advies zal dan worden opgevolgd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
194 Soerat al-An’aam (6), aayah 152. 



 

► Het Amerikaanse begrip voor de gematigde Islaam 
 
Het onderzoeksinstituut RAND 
Corporation 195 heeft een aantal 
maanden geleden een rapport 
uitgebracht met als titel: “Het 
opbouwen van gematigde 
moslimnetwerken”, dat het 
specifieke advies geeft aan de 
Amerikaanse regering om hun 
politieke beleid op te stellen naar 
de opgedane ervaringen tijdens 
de Koude Oorlog tegen het 
communistische bewind, en dat 
deze opgedane ervaringen 
gebruikt moeten worden in de 
strijd tegen de opmars van de 
islamitische beweging. 
 
Het rapport doet de aanbeveling aan de Amerikaanse regering om het ontstaan 
van een nieuw netwerk te stimuleren en te financieren. Dit netwerk zou bestaan 
uit seculiere, liberale en moderne stemmen in de islamitische wereld, zodat deze 
weerstand kan bieden tegen nieuwe groepen en de andere islamitische ideeën en 
bewegingen die het rapport benoemd als zijnde extreme bewegingen. 
 
Het rapport benadrukt dat het begrip gematigdheid en de kenmerken daarvan 
volgens Amerikaanse en westerse beschrijving moet zijn en niet vanuit islamitisch 
oogpunt, en dat er een test afgelegd dient te worden om iemand als gematigd te 
benoemen. De Amerikaanse autoriteiten zullen hierna beslissen met wie zij 
omgaan en wie zij zullen steunen om de strijd tegen ‘de anderen’ te voeren en 
hun successen te doven. 
 
Dit deel biedt een samenvatting van dit rapport, met een nadruk op het gedeelte 
wat met de beschrijving van het begrip gematigdheid vanuit de Amerikaanse 
optiek te maken heeft, en hoe deze netwerken opgebouwd moeten worden. 
Tevens bevat deze verhandeling enkele aanbevelingen hoe men om dient te gaan 
met dergelijke rapporten alvorens deze omgezet worden in politiek beleid dat 
overal ter wereld toegepast wordt om de islamitische ontwakening in een greep 
te houden. 
 

                                                 
195 RAND Corporation is de grootste denktank in de wereld. Het is een Amerikaans onderzoeksbureau 
gevestigd te California. RAND (Research and Development) richt zich met name op het verzamelen 
van zoveel mogelijk informatie, het analyseren ervan en vervolgens omzetten in onderzoeken en 
rapporten die zich met name bezig houden met de Amerikaanse nationale veiligheid in binnen en 
buitenland. RAND heeft ongeveer 1600 werknemers en onderzoekers, de meeste van hen zijn 
academici. Het totale jaarsalarisbudget ligt tussen de 100 en 150 miljoen dollar. RAND wordt gezien 
als een invloedrijk instituut die een stem heeft in de Amerikaanse politiek. RAND steunt de rechtse 
stem in het ministerie van defensie die vele projecten van dit onderzoekbureau heeft gefinancierd. 
Daarnaast heeft RAND onderzoeksbanden met de Amerikaanse inlichtingen dienst CIA (Central 
Intelligence Agency) en de FBI (Federal Bureau of Investigation). Vele onderzoeken en rapporten die 
RAND heeft uitgegeven hebben te maken met de weerstand tegen de Islaam en moslims. RAND heeft 
expliciet bijgedragen aan het vastleggen van de strategie die de Amerikaanse politiek heeft gehad in 
de strijd tegen het ‘terrorisme’. In een rapport dat zij aan het ministerie van defensie heeft aangereikt 
stond een aanbeveling om een invasie op Saoedi-Arabië uit te voeren en het te erkennen als de eerste 
vijand ter wereld. Bij de RAND’s vestiging te Qatar werkt Cheryl Benard, de vrouw van Zalmay 
Khalilzad, de ontwerper van de oorlog op Afghanistan, die het boek schreef: “Civiele Democratische 
Islaam, Partners, Bronnen en Strategieën – Civil Democratic Islam - Partners, Resources and 
Strategies,” wat later bekend werd als: “Het rapport van RAND”. De vestiging van RAND in de 
Arabische wereld wordt gezien als een belangrijke schakel om het gebied te beïnvloeden en te 
herordenen naar Amerikaanse visie. 



 

► Inleiding 
 
Amerikaanse denktanks die zich bezig houden met het Midden-Oosten, streven 
ernaar om aanbevelingen te doen aan de Amerikaanse politiek om de 
ideologische strijd tegen de islamitische wereld hulp te bieden. De ‘RAND 
Corporation’ blinkt onder alle andere research-bureau’s in Amerika uit. Het is 
immers het grootste ideologische onderzoeksbureau ter wereld en één van de 
meest invloedrijke ideologische instituten in Amerika die een zekere invloed heeft 
op het huidige Amerikaanse politieke beleid, en dan voornamelijk het gedeelte 
wat met het Midden-Oosten te maken heeft.  
 
RAND Corporation heeft eind maart 2007 een rapport uitgebracht met als titel 
“Building Moderate Muslim Networks” 196 dat een vervolg is van verschillende 
rapporten dat dit onderzoeksbureau heeft uitgegeven om richtlijnen te geven ten 
aanzien van het voeren van de ideologische strijd tegen de islamitische wereld, 
voornamelijk in de periode na 11 september. 
 
Het rapport biedt duidelijke en praktische aanbevelingen voor de Amerikaanse 
politiek: dat deze leringen dient te trekken uit voorgaande ervaringen in 
voornamelijk de Koude Oorlog in de strijd tegen het communisme en dat de 
opgedane ervaringen gebruikt dienen te worden om de islamitische beweging 
tegen te gaan door groepen te steunen die een seculier, liberaal en ‘modern’ 
gedachtegoed in de islamitische wereld volgen. Dit nieuwe netwerk zou 
weerstand moeten bieden tegen de verspreiding van de islamitische bewegingen 
die het rapport beschrijft als “radicale en extremistische” bewegingen. Daarnaast 
benadrukt dit rapport het belang om het begrip gematigdheid volgens de 
Amerikaanse en westerse maatstaven te laten zijn en niet volgens islamitische 
begrippen. 
 
Voordat wij de inhoud van het rapport bespreken en de belangrijkste elementen 
daarvan weergeven, is het verstandig om een algemeen beeld te hebben over de 
voorgaande rapporten die dit onderzoeksbureau uitgegeven heeft, en de relatie 
van haar visie en aanbevelingen en wat daarvan omgezet is in algemene politiek 
die de Amerikaanse regering adopteert en toepast in de islamitische en Arabische 
wereld. 
 
 
► Voorgaande rapporten 
 
RAND Corporation heeft zich meer dan 8 jaar bezig gehouden met het 
‘islamitische gevaar’. Verschillende rapporten en onderzoeken zijn door het 
instituut uitgegeven – onderzoeken die vanwege de beperkte ruimte hier niet aan 
bod zullen komen. Wij zullen echter alleen de belangrijkste rapporten noemen die 
het meeste invloed hebben gehad op de Amerikaanse politiek. RAND gaf in het 
jaar 1999 (2 jaar vóór de aanslagen van 11 september) een boek uit met als 
titel: “Het verzet tegen het nieuwe terrorisme - Countering the New Terrorism”, 
samengesteld door een groep Amerikaanse deskundigen en uitgegeven in 153 
pagina’s wat een samenvatting vormt van ideeën en onderzoeken van 
deskundigen op het gebied van ‘terrorisme’ in de Verenigde Staten. De 
zogenaamde deskundigen zijn erg bekend in in academische research en 
strategische politieke kringenen zijn ondermeer: Ian O. Lesser, Bruce Hoffman, 
John Arquilla, David Ronfeldt, Michele Zanini en Brian Michael Jenkins, zoals 

                                                 
196 Algemene informatie over het rapport - titel: Building Moderate Muslim Networks - auteur: Angel 
Rabasa, Cheryl Benard, Lowell H. Schwartz, Peter Sickle - aantal pagina’s: 217 - grote: 17 cm x 24 
cm - uitgever: the RAND Corporation - ISBN 978-0-8330-4122-7 -  http://www.rand.org/ - 
http://www.rand.org/pubs/monographs/2007/RAND_MG574.pdf 



 

Cambridge Book Review vermeld die een evenwichtige lezing heeft weergegeven 
op het rapport. 
 
Het boek heeft getracht om antwoord te geven op de vraag of het ‘nieuwe 
terrorisme’ een strategisch gevaar vormt voor voornamelijk de Verenigde Staten 
of niet? Verder heeft het boek aangegeven dat het gevaar van het nieuwe 
terrorisme zich in het Midden-Oosten zal positioneren en een dreiging zal vormen 
voor de belangen van de Verenigde Staten en het zionistisch bestaan.  
 
Na 11 september, en wel in 2004, bracht RAND een rapport uit onder de titel: 
“De moslimwereld na 11/9 - The Muslim World After 9/11.” In meer dan 500 
pagina’s werden dynamische processen onderzocht die ervoor zorgen dat er 
religieuze en politieke veranderingen plaatsvinden in de huidige islamitische 
wereld. Dit rapport werd geschreven voor de Amerikaanse politieke 
beleidsmakers, met het oog op het aanreiken van een algemene brede visie 
m.b.t. de gebeurtenissen en bewegingen in de islamitische wereld. Het onderzoek 
bood – zoals een onderzoekster gespecialiseerd in politieke wetenschappen heeft 
aangegeven – een algemeen overzicht betreffende de ideologische bewegingen 
op verschillende plaatsen in de islamitische wereld. Verwijzend naar het feit dat 
de moslims niet alleen in visies m.b.t. de religie van elkaar verschillen, maar ook 
in politieke en maatschappelijke kwesties zoals het geval is m.b.t. de regeringen, 
wetten, rechten van de mens, rechten van de vrouw en onderwijs. 
 
De onderzoekster vermeldde ook dat het rapport een indruk geeft dat er een 
gelijkstelling is tussen de ‘liberale’ Islaam en het secularisme, en dat het een 
verdeling maakt in de islamitische wereld door een bepaald district in de 
islamitische wereld te beschrijven als selefistisch en een ander als radicaal en een 
derde als gematigd. Het tweede onderdeel van het onderzoek wijst de bestaande 
verschillen aan tussen de moslims onderling, de nadruk leggend op de principiële 
verschillen tussen de Soennah en Shi’a, en de verschillen tussen de Arabieren en 
niet-Arabieren. Het rapport geeft de aanbeveling om de relatie met de Shi’a in 
Irak te verbeteren om zodoende de verspreiding van de Iraanse Shi’a te 
weerstaan, ook al zou dit moeilijk te realiseren zijn. 197 
 
In februari 2005 bracht RAND Corporation een rapport uit met als titel: “Civiele 
Democratische Islaam: Partners, Bronnen en Strategieën - Civil Democratic 
Islam, Partners, Resources, and Strategies,” dat vermeld – zoals een onderzoeker 
heeft aangegeven 198 – dat het onmogelijk is om het gewenste 
veranderingsproces op gang te brengen zonder kennis te hebben van de aard van 
Islaam in het desbetreffende gebied. De afwezigheid van deze kennis zou een 
zwaar obstakel vormen voor de pogingen tot verandering in welk gebed dan ook. 
De oplossing gerealiseerd zou gerealiseerd worden door de moslims te 
categoriseren in vier groepen: fundamentalistische moslims, traditionele moslims, 
moderne moslims en seculiere moslims. RAND zegt met betrekking tot de 
fundamentalisten: “Zij dienen bestreden en volledig uitgeschakeld te worden. De 
beste onder hen is degene die niet-levend uit hun midden komt omdat zij 
vijandschap koesteren tegen de democratie en het westen, zich vasthouden aan 
hetgeen djihaad wordt genoemd,de letterlijke betekenis van de Qor-aan volgen 
en ernaar streven om de khilaafah weer te doen herleven. Men dient voor hen 
gewaarschuwd te zijn omdat zij bij het realiseren van hun doelen niet het 
gebruiken van moderne middelen en wetenschap schuwen. Zij zijn sterk in het 
noemen van het bewijs discussies. Onder deze groep vallen: de selefiyyah, de 
aanhangers van al-Qaeda en hun sympathisanten, en al-Wahhabiyyah,” aldus het 
rapport.” 

                                                 
197 RAND Corporation: De gematigde Islam is de Amerikaanse oplossing. 
198 Aan de islamisten: laat jullie niet misleiden door de propaganda van de Amerikanen om dialoog en 
eenheid te bevorderen. ‘Aliy H’asan Baakir (magazine al-Asr 27 april 2005.) 



 

 
RAND zegt met betrekking tot de traditionele moslims: “Wij dienen hen geen 
enkele gelegenheid te geven om zich aan te sluiten bij de fundamentalisten. Zij 
dienen gesteund en op niveau gebracht te worden om de principes van de 
fundamentalisten in twijfel te trekken en zodat zij een niveau bereiken om 
tegenbewijzen te noemen en sterke discussies te voeren. In deze context dienen 
de soefistische bewegingen gestimuleerd te worden en vervolgens de sji’itische 
199. Tevens dienen de fataawaa van de Ah’naaf verspreid te worden zodat deze de 
fataawaa van al-H’anaabilah tegengaan, waarop de wahhabiyyah zich baseren en 
ook de ideologieën van al-Qaeda en anderen gebaseerd zijn. Er moet nadruk 
gelegd worden op het steunen van de elite onder de traditionele moslims die 
zogenaamd naar de samenleving open zijn. Verder toont het rapport het belang 
aan om de traditionele moslims te ondersteunen tegen de fundamentalisten zodat 
zij aan de gelovige moslims in het westen, jongeren en ouderen, vrouwen en 
mannen, laten zien wie werkelijk de fundamentalisten zijn. Dit dient volgens een 
propaganda te geschieden waarbij: 
 
- De visies van ‘fundamentalisten’ weerlegd worden en aangetoond moet 

worden dat deze anders zouden zijn dan de principes van de Islaam.  
- Zij ernaar streven om twijfelachtige relaties, contacten en onwettigheden aan 

de ‘fundamentalisten’ te koppelen en  
- Een propaganda te voeren waarin zij als bloedvergieters afgebeeld worden, en 

hun onkunde beweren in het regeren en organiseren, alsook wijzen op de 
achtergesteldheid van hun systemen.  

- Men ernaar streeft om de verschillen die er zijn nog groter te maken om op 
deze manier een kloof tussen de traditionelen en fundamentalisten te 
vergroten.  

- Journalisten gestimuleerd en gesteund worden om alle informatie op te 
zoeken en om alle beschikbare middelen te aan te wenden om het imago van 
de ‘fundamentalisten’ te schaden en het beeld te schetsen dat zij corrupt, 
hypocriet en slecht gemanierd zijn, en daarom weinig geloof belijden.  

- Zij beogen om geen enkele vorm van respect voor de ‘fundamentalisten’ te 
koesteren, of voor hun praktijken, en hen niet af te beelden als helden maar 
juist als lafaards, moordenaars en criminelen, om geen sympathisanten te 
kunnen aantrekken. 

 
In het jaar 2006 bracht RAND een onderzoek uit onder de titel: “Wat na al-Qaeda 
– Beyond al-Qaeda,” dat in twee boeken is uitgegeven: deel 1 gaat over De 
Wereldwijde Djihadistische Beweging – The Global Jihadist Movement, en deel 2 
gaat over De Buitenwereld van de Terroristische Wereld – The Outer Rings of the 
Terrorist Universe. In het onderzoek werd aandacht besteed aan vier 
basisonderzoekselementen: 
 
1. Het tweede element ging over de djihadistiche groeperingen die sympathie 

hebben met de wereldwijde al-Qaeda beweging maar die niet duidelijk 
verbonden zijn aan al-Qaeda. 

2. Het derde element ging over islamitische en niet-islamitisch terroristische 
groeperingen die geen enkele verbintenis hebben met al-Qaeda en die wel 
een bedreiging vormen voor de belangen van de Amerikaanse staat en haar 
bondgenoten; zoals Hamas 200,  Hezbollah 201 en anderen. 

3. Het laatste element ging over de relatie tussen het terrorisme en de 
georganiseerde misdaad die een weergave bevat van de werkwijze van de 
terroristen en hoe deze criminele misdaadorganisaties  gebruiken om hun 
aanslagen te financieren. 

                                                 
199 Ibn Khaldoun (moge Allah hem genadig zijn) zegt: “zonder shi’isme was geen soefisme.” 
200 H’arakat Al-Moqaawamah Al-iSlaamiyyah, de Palestijnse islamitische bevrijdingsbeweging. 
201 Hezbollah - Partij van God: sji’itische beweging en partij in Libanon. 



 

 
Dit onderzoek werd verricht onder toezicht van Angel Rabasa 202 en hij is ook 
degene die het onderzoek, waarover dit deel gaat, heeft geschreven. Het 
onderzoek adviseert de Verenigde Staten om hun inspanningen zo breed mogelijk 
te maken om de financiële bronnen voor al-Qaeda te beperken en stop te zetten, 
voornamelijk van binnen de islamitische landen, en zegt: “Succes boeken in het 
bevechten van al-Qaeda (de wereldwijde djihaad) dient te geschieden door de 
wereldwijde djihadistische geloofsleer te bestrijden en de relaties tussen 
djihadistische groeperingen te breken en de krachten van de landen te versterken 
om de djihadistische groeperingen uit te schakelen. Het rapport zegt verder dat 
de djihadistische geloofsleer verder verspreid wordt en een grote acceptatie heeft 
in de islamitische wereld en dat dit zal resulteren in het voortbrengen van nieuwe 
terroristen die de linies van al-Qaeda zullen vernieuwen en versterken. Wanneer 
deze geloofsleer bekritiseerd en in twijfel getrokken wordt, zal al-Qaeda 
uitsterven. Het rapport benadrukt dat de traditionele middelen om het terrorisme 
tegen te gaan niet zullen leiden tot het verslaan van al-Qaeda. Men dient te 
begrijpen dat de strijd tegen al-Qaeda een politieke en religieuze strijd is.” 
Rabasa zegt hierover: “De wereldwijde djihadistische beweging is een radicale 
ideologische beweging…de strijd die daartegen gevoerd dient te worden dient ook 
een ideologische strijd te zijn.”  
 
Het doel hiervan – zoals in het rapport wordt weergegeven – is het onmogelijk 
maken voor al-Qaeda om de islamitische leer en het politiek toneel te gebruiken 
waarop zij verschillende successen hebben geboekt in haar propaganda. Het 
rapport benadrukt dat het niet mogelijk zal zijn om al-Qaeda van buitenaf te 
verslaan, aangezien al-Qaeda heeft de moslims opgezet tegen het westen.  
 
Niet alle djihadistische groeperingen hebben sympathie met al-Qaeda en haar 
wereldwijde visie. Daarom roept het onderzoek de Verenigde Staten op om de 
verbintenis tussen de wereldwijde djihaad en de lokale djihaad te breken door de 
verschillen te verspreiden (tussen de verschillende strijdende groepen) en te 
benadrukken dat er geen samenspraak kan zijn tussen de wereldwijde djihaad 
(al-Qaeda) en de lokale djihaad die beiden de belangen van de Verenigde Staten 
schaden. 
 
Daarnaast streeft het rapport ernaar om de mensen bij te brengen dat de 
islamitische staat die al-Qaeda wil stichten, alle andere islamitische groeperingen 
zal verbannen. De Verenigde Staten zal er daarom naar streven om de 
terroristische groeperingen te elimineren en de bevriende landen en bondgenoten 
te versterken om om te gaan met het terrorisme, door advies te geven door 
middel van het opzetten van informatiesystemen, analysen en rapporten. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
202 Enkele opvattingen van Angel Rabasa: “De strijd in de islamitische wereld vandaag de dag is een 
ideologische strijd.” … “Er is geen strijd tussen beschavingen, en de Islaam staat in deze strijd niet 
tegen het westen. Wat werkelijk gebeurd is een interne strijd in de Islaam om de identiteit te 
bepalen.” … “Als buitenlands niet-islamitisch land kunnen wij ons niet bemoeien om de ideologie van 
de radicalen te weerstaan…het is aan de moslims om deze taak te volbrengen. Wij kunnen wel een 
basis leggen voor het versterken van de gematigden.” … “De gematigden zijn geen voorstaanders van 
geweld…de radicalen gebruiken geweld op elk moment dat zij de mogelijkheid daartoe krijgen om 
zodoende hun ideeën op te leggen. De gematigden vormen de meerderheid en de radicalen 
beschuldigen hen van bedrog en dat ze een verlenging zijn van het westen, en betwijfelen daardoor 
hun Islaam. Zij bedreigen hen met de dood wat ertoe geleid heeft dat velen onder hen zwijgen, zich 
schuil houden of hun landen verlaten.”  



 

► Het rapport van RAND van het jaar 2007 
 
RAND Corporation gaf eind maart 2007 een rapport uit met als titel: “Het 
opbouwen van gematigde moslimnetwerken. - Building Moderate Muslim 
Networks,” wat een vervolg is op de vele rapporten die het onderzoeksinstituut 
heeft uitgeven, om zo de ideologische richtlijnen voor te schrijven om de 
islamitische wereld te weerstaan in de periode na de gebeurtenis van 11 
september. Het nieuwe van dit rapport is dat het specifieke en duidelijke 
aanbevelingen aanreikt aan de Amerikaanse regering; dat deze gebruik dient te 
maken van de opgedane ervaringen in de Koude Oorlog in het verzet tegen de 
communistische beweging en dat deze ervaringen gebruikt moeten worden in de 
strijd tegen de islamitische beweging in de wereld. 
 
Daarnaast adviseert het rapport de Amerikaanse regering om netwerken te 
ondersteunen die de seculiere, liberale en moderne Islaam in de islamitische 
wereld vertegenwoordigen, zodat deze netwerken de ideologieën van de 
islamitische bewegingen, die het verslag als ‘radicaal en extremistisch’ beschrijft, 
tegengaan. Daarnaast benadrukt het rapport dat het begrip ‘gematigdheid’ 
volgens de Amerikaanse en westerse richtlijnen dient te zijn en niet volgens de 
islamitische richtlijnen, en dat er een test afgelegd moet worden zodat de 
Amerikaanse politiek kan bepalen of een persoon/groep gematigd is of niet, en 
zodoende bepaalt met wie zij samenwerkt en steunt om de strijd te voeren tegen 
degenen waarnaar zij streven om hun successen op verschillende vlakken te 
doven.  
 
Het rapport “Het opbouwen van gematigde moslimnetwerken” is opgesteld door 
een groep Amerikaanse deskundigen die in dienst zijn bij RAND Corporation. 
Zoals eerder aangegeven is een van hen is Angel Rabasa 203. Het rapport, dat in 
217 pagina’s is uitgebracht en dat in een inleiding, 9 hoofdstukken en een 
conclusie is onderverdeeld, geeft de aard weer van de ideologische strijd tussen 
de Islaam en het westen, zodat deze strijd een andere wending krijgt tussen de 
islamitische wereld enerzijds en de westerse wereld anderzijds. De link met de 
Koude Oorlog wordt heel duidelijk gelegd, waarbij er een strijd was tussen twee 
kazernes, de oosterse en de westerse.  
 
Het rapport benadrukt dat de strijd die vandaag de dag gevoerd wordt, een 
ideologische strijd is. Daarnaast is het ook een defensieve - en een wapenoorlog. 
De strijd tegen terrorisme is niet alleen op het gebied van veiligheid en wapens, 
maar men streeft ernaar om een nog belangrijker doel te realiseren, waarbij de 
islamitische ideologische visie wordt verslagen – wat door het rapport als ‘radicaal 
en extremistisch’ wordt omschreven. Het rapport besteedt een volledig hoofdstuk 
aan het vermelden van de opgedane ervaringen in de geschiedenis, voornamelijk 
in de ideologische strijd met het communistische bewind tijdens de Koude Oorlog.  
 
RAND adviseert de Amerikaanse politiek om hier gebruik van te maken en te 
zoeken naar de succesfactoren in deze strijd, om deze wederom te gebruiken en 
te gieten in nieuwe middelen, strategieën en projecten om de strijd met de 
islamitische bewegingen te bepalen. 
 
 
Een vergelijking tussen de ideologische strijd tegen het communisme en 
de huidige strijd in het Midden-Oosten (tegen de Islaam) 

                                                 
203 Angel Rabasa: een academisch onderzoeker die verschillende functies in de Amerikaanse politiek 
heeft vervuld. Hij heeft o.a. bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie hoge 
functies vervuld. Hij heeft zijn dr. titel behaald aan de universiteit van Hartford. Rabasa heeft 
verschillende boeken en onderzoeken geschreven over de islamitische wereld.  
 



 

 

 
 

 
 
Het rapport hecht er belang bij om de uitleg van de Islaam uit handen van de 
islamitische organisaties en bewegingen te nemen en deze te ‘corrigeren’ (!) 
zodat deze past binnen de hedendaagse waarden en normen in de wereld en 
zodat deze samengaat met de internationale wetgevingen op het gebied van 
democratie, mensenrechten en vrouwenrechten. 
 
Het rapport hecht er belang bij om de uitleg van de Islaam uit handen van de 
islamitische organisaties en bewegingen te nemen en deze te ‘corrigeren’ (!) 
zodat deze past binnen de hedendaagse normen en waarden in de wereld en 
zodat deze samengaat met de internationale wetgevingen op het gebied van 
democratie, mensenrechten en vrouwenrechten. 
 
Het rapport benadrukt heel sterk het belang om een duidelijke en specifieke 
definitie te geven voor gematigde Islaam en dat het definiëren dient te 
geschieden volgens maatstaven van het westen en dat deze definitie het middel 
wordt om te bepalen wie als gematigd benoemd mag worden in de moslimwereld, 
voornamelijk onder degenen die beweren gematigd te zijn en waarvan hun 
gematigdheid niet gepaard gaat met de beschrijving van gematigdheid volgens de 
Amerikaanse en westerse normen. 
 
Het rapport geeft aan dat de beschrijving van de gematigdheid het belangrijkste 
is dat het rapport aanbeveelt om de Amerikaanse politiek ten dienste te zijn, en 
dat Amerika slechts organisaties en personen dient te steunen die onder dit 
begrip - volgens de Amerikaanse interpretatie - vallen. 
 
Het rapport adviseert de Amerikaanse regering om netwerken op te zetten en te 
ondersteunen die sympathiseren met het seculiere, liberale en moderne 
gedachtegoed waarop de voorwaarden van gematigdheid, die de Amerikaanse 
interpretatie heeft opgesteld, van toepassing zijn en dat deze netwerken gebruikt 
worden in het bestrijden van de islamitische bewegingen. Het rapport geeft de 
aanbeveling om niet samen te werken of ondersteuning te bieden, op welke 
manier dan ook, aan niet-gematigde netwerken, ongeacht of deze bewegingen 
uitnodigen tot dialoog en saamhorigheid, participatie in de samenleving en 
geweld afkeuren.  



 

 
Het rapport geeft de aanbeveling om met geen enkele islamitische beweging om 
te gaan afgezien van de gematigde netwerken die opgebouwd dienen te worden 
en die sympathisanten moeten zijn van het seculiere, liberale gedachtegoed. Dit 
wordt als de meest belangrijke conclusie en aanbeveling van het rapport gezien.  
 
Waarom moeten we niet samenwerken met islamisten 
 
Het tweede argument is dat zelfs al zullen de islamisten op korte termijn 
effectiever zijn in het afraden van potentiële sympathisanten van de 
djihadistische beweging om terroristische daden uit te voeren (wat in beginsel 
een twijfelachtige kwestie is), officiële erkenning en ondersteuning zal hun 
geloofwaardigheid verhogen en hen in staat stellen om effectiever in hun 
gemeenschap mensen te bekeren. Op lange termijn zullen de maatschappelijke 
kosten van de verspreiding van de selefie-beweging onder de massa heel hoog 
zijn.” 204 
 
► Wat is het begrip van de gematigde Islaam volgens de Amerikaanse 
visie? 
 
Het rapport dat door ‘Rand’ is uitgegeven 205 wijst ernaar dat de prioriteit waar de 
Verenigde Staten aandacht aan moet besteden bij het opbouwen van het 
gematigde netwerk van moslims, het bepalen van de identiteit van deze moslims 
is. In deze context verwijst het onderzoek ernaar dat het mogelijk is om de 
moeilijkheid van het bepalen van de identiteit van de gematigden te overbruggen 
is door het opstellen van een maatstaf. Andere onderzoeken, uitgevoerd door een 
aantal onderzoekers van ‘Rand’ hebben deze maatstaven dan ook verduidelijkt. 
 
Het onderzoek van ‘Rand’ heeft daarom een aantal aandachtspunten 
weergegeven waaruit de gematigdheid van moslims bepaald kan worden. De 
belangrijkste daarvan zijn: 
 
1. Acceptatie van democratie: het accepteren van de waarden en normen van 

de westerse democratie is een belangrijk punt om te bepalen wie de 
gematigden zijn. Er zijn moslims die het westerse exemplaar van democratie 
aanvaarden, maar aan de andere kant zijn er ook mensen die slechts enkele 
principes van democratie aanvaarden die in overeenstemming zijn met de 
islamitische principes, voornamelijk het principe van shoeraa 206, waarin een 
soortgelijke vorm terug te vinden is in de westerse democratie. Het geloven in 
het principe van democratie kan niet verwezenlijkt worden behalve door het 
afwijzen van het streven naar het vormen en behouden van islamitische 
waarden en normen. 
 

2. Het aanvaarden van andere bronnen om de wetgeving op te stellen: 
het onderzoek verwijst hiermee naar een essentieel verschil tussen de 
“radicale” en gematigde moslims en wel in het toepassen van de islamitische 
wetgeving (sharie’ah). Het onderzoek benadrukt dat de traditionele 
interpretatie van de islamitische wetgeving niet samen kan gaan met de 
democratische principes en dat deze de mensenrechten niet respecteert. Het 
onderzoek verwijst hier naar een artikel van de Soedanese schrijver 
‘Abdoellaah ibn Na’iem waarin hij aangaf dat mannen en vrouwen, gelovigen 

                                                 
204 Building Moderate Muslim Networks, pagina 111.  
205 Algemene informatie over het rapport - titel: Building Moderate Muslim Networks - auteur: Angel 
Rabasa, Cheryl Benard, Lowell H. Schwartz, Peter Sickle - aantal pagina’s: 217 - grote: 17 cm x 24 
cm - uitgever: the RAND Corporation - ISBN 978-0-8330-4122-7 -  http://www.rand.org/ - 
http://www.rand.org/pubs/monographs/2007/RAND_MG574.pdf 
206 Shoeraa: onderlinge beraadslaging, overleg.  



 

en ongelovigen, geen evenredige rechten hebben in de islamitische 
wetgeving. 

 
3. Het respecteren van de (westerse) vrouwenrechtennorm en de 
religieuze minderheden: in deze context verwijst het onderzoek ernaar dat 
de gematigden meer acceptatie en respect dienen te hebben voor vrouwen en 
religieuze minderheden. Zij vinden dat de verschillen tussen mannen en 
vrouwen en religieuze minderheden die in de Qor-aan worden genoemd 
herzien moeten worden omdat de huidige omstandigheden verschillen van de 
omstandigheden in de tijd van de profeet Moh’ammed �. 

 
4. Het afkeuren van terrorisme en niet-legitiem geweld: het onderzoek 

benadrukt dat de gematigde moslims geloven – zoals de meeste religies 
betreft – in het idee van de rechtvaardige oorlog. Men dient wel een 
standpunt in te nemen betreffende het gebruiken van geweld wanneer dit 
legitiem en niet legitiem is. Het legitimeren en niet legitimeren van oorlog en 
geweld dient hier echter te geschieden om de Amerikaanse belangen te 
behartigen, en alles wat tegen de Amerikaanse belangen ingaat behoort tot 
het terrorisme.  

 
► De test om te bepalen wie gematigd is! 
 
In deel 5 van het rapport worden een aantal vragen opgesomd die als maatstaf 
gelden voor het bepalen van gematigdheid onder de moslims. Het antwoord op 
deze vragen bepaalt of een persoon/groep gematigd genoemd kan worden of 
niet. Het rapport waarschuwt ervoor en geeft aan dat de islamitische 
groeperingen soms beweren dat zij gematigd zijn, maar wel volgens een eigen 
uitleg van gematigdheid.  
 
Een lijst met geselecteerde vragen kan de bepaling van gematigdheid helpen. De 
Amerikaanse overheid bepaalt vervolgens aan de hand van deze vragenlijst wat 
de werkelijkheid is van de intenties van personen en groepen die beweren 
gematigd te zijn of vragen om behandeld te worden als zijnde gematigd. 
Gematigdheid dient slechts te gelden – volgens het rapport – voor degenen die 
de test met goed resultaat afronden. 
 
Het rapport noemt 11 vragen die de Amerikaanse overheid dient aan te nemen bij 
het bepalen van de gematigdheid. De vragen die het rapport genoemd heeft, zijn: 
 
- Legitimeert desbetreffende persoon of groepering geweld en leveren zij een 

bijdrage hieraan? In geval zij het momenteel niet accepteren of steunen, 
hebben zij er vroeger dan wel aan deelgenomen of het geaccepteerd? 
 

- Steun je de democratie? Als dit het geval is, accepteer je de definitie van 
democratie in de ruimste zin des woords met betrekking tot de rechten van 
individuen? 
 

- Onderstreep je de mensenrechten die internationaal erkend zijn?  
 

- Maak je hierin uitzonderingen (voor bijvoorbeeld de vrijheid van godsdienst?) 
 

- Geloof je dat het veranderen van religie een individueel recht is? 
 

- Geloof je dat de staat de islamitische wetgeving (sharie’ah) moet toepassen in 
het strafrecht? 
 

- Geloof je dat de staat de islamitische wetgeving moet toepassen in het 
burgerlijk recht? Of vind je daarentegen dat er mogelijkheden moeten zijn die 



 

niet gerelateerd zijn aan de islamitische wetgeving, voor degenen die er de 
voorkeur aan geven om kwesties met betrekking tot het burgerlijk recht te 
beoordelen middels een seculiere wetgeving? 
 

- Geloof je dat religieuze minderheden dezelfde rechten moeten krijgen als 
moslims? 
 

- Geloof je dat een vertegenwoordiger van de religieuze minderheden een 
belangrijke politieke functie kan bekleden in een land met een islamitische 
meerderheid? 
 

- Geloof je in het recht van individuen van religieuze minderheden ten aanzien 
van het organiseren en bouwen van religieuze gebouwen om hun religie te 
beoefenen (zoals kerken en synagogen) in landen met een islamitische 
meerderheid? 
 

- Accepteer je een systeem van wetgeving dat zich niet fundeert op religieuze 
wetgevingen? 

 
Degene die deze lijst met vragen doorneemt weet gelijk dat de definitie van 
gematigdheid volgens de Amerikaanse visie alleen maar de belangen van Amerika 
dient. Het heeft slechts het doel om de moslims ver te laten afdwalen van de 
Islaam. Middels deze sluwheid willen deze denkers het begrip van gematigdheid 
naar een wereldwijd concept omzetten.  
 
Wij bevinden ons in een hevige strijd waarbij getracht wordt om gematigdheid 
van binnenuit, vanuit de moslimsamenleving, te veranderen waarbij deze niet 
meer gefundeerd zal worden op het principe van barmhartigheid en gematigdheid 
die de islamitische wetgeving aandraagt. Men streeft ernaar om deze principes 
om te zetten naar een aantal westerse concepten die aan de wereld aangedragen 
worden als zijnde de internationale norm. 
 
Er is een grote verwachting dat na goedkeuring van dit concept het door 
beleidsmakers geïntegreerd zal worden in de internationale ideologische strijd. Op 
dat moment zal er een verbod komen op het weigeren van dit concept en het 
leveren van kritiek hierop zal gekenmerkt worden als het afwijzen van 
internationale mensenrechten en wetgeving, zoals het geval was met het 
invoeren van de bestaande regelgeving die opgesteld werd rondom de 
mensenrechten. Een kenmerk van deze rechten is dat het de laatste jaren slechts 
gebruikt wordt om de belangen van afwijkende groepen te behartigen, zoals 
homo’s en andere “rechten” die tegen de gezonde universele waarden en normen 
en culturen ingaan.  
 
Wat de aandacht van de lezer trekt is dat het rapport het verbannen van de 
islamitische teksten uit het islamitisch culturele erfgoed benadrukt zodat het 
Amerikaanse voorstel van gematigdheid gemakkelijk te implementeren zal zijn. 
Daarnaast moeten de nieuwe (liberale) uitnodigers gebruikt worden om dit 
veranderingsproces te realiseren.  
 
Het rapport geeft de aanbeveling om de uitnodiging tot gematigdheid buiten de 
moskeeën om te laten plaatsvinden en dat bij het realiseren van dit doel 
televisieprogramma’s gebruikt moeten worden alsook die personen in te zetten 
die een media-acceptatie hebben en een achterban vertegenwoordigen. 
 
Het rapport geeft ook de aanbeveling om de traditionele soefistische bewegingen 
te gebruiken in het tegengaan van de opmars van de selefie-methodiek. De 
traditionele beweging in het rapport is gedefinieerd als: “De beweging die in 
mausoleums gebeden verricht – wat door “al-Wahhabiyyah” sterk wordt 



 

afgewezen – en neigt naar extreem fanatisme in het volgen van één bepaalde 
fiqh-school en naar het veronachtzamen van idjtihaad (persoonlijke juridische 
beredenering 207) in de religie.” Het rapport benadrukt dat het westen een 
principe moet hebben van een duidelijke samenwerking met soefistische 
traditionele bewegingen om zodoende andere islamitische bewegingen tegen te 
gaan. 
 
Het rapport benadrukt het belang van de samenwerking tussen de Amerikaanse 
politiek en de gematigden – volgens de methodiek die het rapport aandraagt – 
vanuit de moslimwereld, waarbij extra aandacht gevestigd wordt op de volgende 
bevolkingsgroepen: 
 

- Academici en denkers van onder de secularisten en modernisten. 
- De “gematigde” nieuwe uitnodigers 
- Actieve vertegenwoordigers van bevolkingsgroepen 
- Feministische organisaties  
- Journalisten, schrijvers en denkers. 

 
Het rapport geeft aan dat de Verenigde Staten dienen te bepalen wie van de 
genoemde organisaties onder het begrip van Amerikaanse Islaam valt en 
welke organisaties en personen gesteund moeten worden, en dat de 
Amerikaanse politiek een belangrijke rol moet spelen in het vormen van 
organisaties die de gematigde beweging volgens het Amerikaanse begrip 
steunt. Deze inzet dient een bijdrage te leveren aan het vormen van een 
culturele, maatschappelijke en ideologische omgeving die het tot stand komen 
van deze organisaties zou moeten steunen alsook dat meer van dit soort 
organisaties (die de Amerikaanse belangen behartigen) opgericht worden. Het 
ontstaan van deze organisaties dient gestimuleerd te worden en zij dienen een 
vergemakkelijking te ondervinden in het oprichten van hun organisaties om 
zodoende een tegenpool te zijn van andere islamitische bewegingen.  
 
Het rapport geeft de aanbeveling om invloed uit te oefenen op alle 
organisaties, personen en instituten die in contact staan met de sleutelfiguren 
binnen de da’wah as-Selefiyyah (de geleerden en gezagdragers). Wanneer 
deze organisaties, personen en instituten rondom de sleutelfiguren beïnvloed 
worden dan zal dit leiden tot een onmiskenbare druk op de sleutelfiguren. 
Aldus is een krachtige aanval om as-Selefiyyah te ontwrichten ingezet. Tevens 
benadrukt het rapport het belang van het gebruiken van vertalingen en de 
media om de ideologieën te veranderen en om druk op voorgenoemde 
personen, organisaties en instituten uit te oefenen om zodoende een druk uit 
te oefenen op de sleutelfiguren. 
 
Het rapport geeft verschillende voorbeelden van organisaties en personen die 
als ‘gematigd’ worden gekwalificeerd en die gesteund en gefinancierd moeten 
worden om hun doelstellingen te realiseren. De voorbeelden die het rapport 
als gematigd ziet zijn een triest concept: zoals een magazine dat in Zuidoost 
Azië wordt uitgegeven dat een fictieve dialoog heeft gevoerd met de profeet � 
(dat verschillende beledigingen bevat). Een ander voorbeeld is een 
Pakistaanse vrouw die in Noorwegen verblijft en als komediante werkt en die 

                                                 
207 Idjtihaad (meervoud: idjtihadaat): het proces om tot beredeneerde beslissingen te komen die 
passen bij nieuwe omstandigheden, en de beslissingen zelf. Ook wel qiyaas genoemd: analogische 
gevolgtrekking; uitspraken en oordelen gegeven door de islamitische religieuze geleerden. Deze 
worden gegeven volgens de volgende bewijzen, respectievelijk: (A) van de Qor-aan, (B) van de 
Soennah van de profeet �, (C) van het unaniem geaccepteerde oordeel (idjmaa’) van de 
moedjtahidoen, (D) qiyaas: d.w.z. het oordeel gegeven door een moedjtaahid die een bepaalde 
aangelegenheid gelijkwaardig beschouwt aan een aangelegenheid beoordeeld door de profeet �. 
Qiyaas vindt niet plaats behalve als het oordeel van de aangelegenheid niet gevonden kan worden in 
de eerste drie bovenvermelde bewijzen, A, B en C.  



 

optreedt terwijl zij de boerqo’ 208 draagt en grappen over de Islaam en de 
moslimvrouw maakt en vervolgens de boerqo’ uittrekt waarna zij in een 
galajurk te zien is. Het rapport is van mening dat dit een belangrijke vorm van 
gematigdheid is dat gestimuleerd dient te worden. Het rapport noemt tevens 
een ander voorbeeld van een Saoedische website die de authenticiteit van 
overleveringen m.b.t. ondermeer het martelaarschap ontkent en het uit de 
boeken van de Soennah wil verwijderen. 
 
► Voorstellen hoe de moslims om moeten gaan met dit rapport, en het 
voorstel waarmee het rapport gekomen is om het begrip betreffende 
gematigdheid te veranderen. 
 
Deze verhandeling is slechts een kennismaking met dit belangrijke rapport. Er 
zijn verschillende onderwerpen die het rapport naar voren heeft geschoven 
waarover de moslim zich moeten buigen om het te bestuderen en vervolgens 
te bedenken hoe om te gaan met deze kwesties. Het is belangrijk te 
vermelden dat de aanbevelingen van ‘Rand’ in verschillende landen worden 
ingevoerd. Wat dit rapport betreft geven wij de volgende aanbevelingen: 
 

- Het vertalen en bestuderen van het rapport door verschillende islamitische 
organisaties en het ontleden van de belangrijke aandachtspunten die erin 
zijn opgenomen en deze voorleggen aan geleerden en moslimdenkers. De 
aanbevelingen van de Amerikaanse politiek worden wereldwijd 
geïmplementeerd in een strijd die ‘de strijd tegen het terrorisme’ wordt 
genoemd, zonder dat daar grenzen aan gesteld zijn. 

 

- Het vastleggen en verspreiden van de wetenschappelijke islamitische visie 
ten aanzien van het begrip gematigdheid, en het waarschuwen voor het 
misbruiken en verdraaien van islamitische begrippen door aanhangers van 
het secularisme en liberalisme in zowel de Arabische als Westerse wereld. 
Geleerden en mensen met kennis dienen een nadruk te leggen in hun 
voorstellingen, lezingen, onderzoeken en artikelen ten aanzien van het 
begrip gematigdheid. Dit dient uitdrukkelijk volgens de islamitische 
methodiek verduidelijkt te worden.  

 

- In vele landen geldt er een scheiding tussen religie en staat. Moslims 
dienen te benadrukken dat de overheden zich niet moeten bemoeien met 
religieuze zaken. Daarnaast moeten moslims de islamitische gematigdheid 
steunen en volgen, en geen ruimte geven aan de golf van seculiere en 
liberale ideeën in het onderdrukken en censureren van islamitische 
begrippen en het bederven van het verstand van de jongeren en ouderen, 
vrouwen en mannen. 

 

- Men dient het belang van dit rapport in moslimkringen te benadrukken 
vanwege de politieke strategische opzet die Amerika en haar volgelingen 
hanteren tegen de moslims. Daarnaast dient blootgesteld te worden 
waarom de westerse media geen aandacht heeft besteed aan dit rapport. 
Is dit vanwege de grote duidelijkheid waarmee deze is gekomen of 
vanwege een vervolg dat nog zal komen? Het is van groot belang te weten 
dat vele landen al bezig zijn met het invoeren van dit Amerikaanse concept 
en ook hun steun hebben uitgesproken tegenover degenen die zij ‘de 
gematigden’ noemen. Deze gematigden bevinden zich overigens in zowel 
het Westen als de Arabische wereld. Er is een duidelijk zichtbare beweging 
van slapende elite soefi’s en liberalen die een steeds sterker wordende 
stem krijgen en die steeds zichtbaarder wordt. 

 

- Aangeven dat de ideologische strijd begonnen is door de westerse denkers, 
organisaties en denktanks met als doel het vernietigen van de da'wah as-

                                                 
208 Ook wel burka genoemd. 



 

Selefiyyah. Helaas zijn er vele islamitische organisaties en individuen die 
zich met volle overgave inzetten voor het zoeken van de dialoog en het 
samenleven zonder dat zij zich realiseren dat de tegenpartij in 
werkelijkheid geen dialoog of samenleven. 

 

 Deze ideologische strijd dient weerstand te krijgen van de moslims, van 
zowel de denkers alsook predikers, en deze weerstand dient een aanhang 
te krijgen onder de moslims. Het is van groot belang dat de moslimwereld 
wakker blijft en beseft dat er grote bewegingen in de internationale politiek 
zijn. Het is dan ook een plicht voor de moslims om elkaar te steunen en 
een eenheid te vormen tegen deze extreme stemmen en dat zij zich 
moeten houden aan de religieuze islamitische voorschriften in het bieden 
van weerstand tegen deze radicale en extreme elementen in de 
samenlevingen.  

 

- Het ernaar streven om de organisaties, personen en instituten rondom de 
sleutelfiguren van de da'wah as-Selefiyyah te beschermen opdat de 
sleutelfiguren niet ten prooi vallen aan de Amerikaanse begeerten en 
verlangens. 

 

- Het afstand nemen van emotionele, fanatieke en kortzichtige reacties die 
niet bijdragen aan de weerstand tegen deze radicale ideeën.  

 

- Het stimuleren en steunen van de werkelijk gematigde moslims (volgens 
het islamitische begrip ‘gematigd’) om zich in te zetten in het 
samenwerken met neutrale media om een weerwoord te bieden en het 
verdedigen van de principes van de religie. 

 

- Het is van groot belang dat de moslims gaan beseffen dat hun loyaliteit 
volledig aan de Islaam moet zijn in het beschermen en verdedigen van de 
religie in de samenlevingen waarin zij verblijven en dat hun loyaliteit 
jegens de Islaam een prooi is geworden. Deze loyaliteit kan overigens niet 
geschieden door zichzelf uit te laten lokken om geweld te gebruiken. 
Integendeel, het zal alleen maar een slecht effect op de moslims hebben. 
De oemmah moet nuchter zijn in het bieden van ideologische weerstand 
aan de opmars van de liberale en seculiere stem onder de moslims en het 
teniet doen van de strategieën om het Woord van Allah een halt toe te 
roepen. 

 
“Zij (de ongelovigen, joden en christenen) willen Allah’s licht (de Islaam) 
doven met hun monden (valse argumenten en leugens 209), maar Allah zal 
dit niet toestaan en Hij zal Zijn licht volledig laten schijnen, ook al haten 

de ongelovigen het. 210” 211
 

                                                 
209 Zaken die tegen de profeet � en de Islaam gebruikt worden, zijn veelal gebaseerd op verzonnen of 
zwakke overleveringen, of betrouwbare overleveringen in een verkeerde context. Prof. Norman 
Daniels, PhD, een Amerikaanse filosoof, ethicus en bio-ethicus op Harvard, schreef op p. 267 van zijn 
Islam and the West: “Het gebruik van bedrieglijk bewijs om de Islam aan te vallen was vrijwel 
algemeen...” Hoe gevat had Thomas Carlyle - een Schots schrijver en historicus, wiens werk grote 
invloed had in het Victoriaanse tijdperk - meer dan 150 jaar geleden, over zijn christelijke broeders 
gezegd: “De leugens die door welmenend ijver zijn opgehoopt rond deze man (Moh’ammed �) zijn 
alleen een schande voor onszelf.” Zie voor voorbeelden: “Zij zijn de hoogvliegende kraanvogels”, 
“Varkens, apen en ezels?”, “Een antwoord op de leugen over ‘Oemar ibn al-Khattaab en Faatimah” en 
“De islamitische en christelijke visie aangaande God/Allah” op www.uwkeuze.net. 
210 Het voorbeeld van de ongelovigen en de mensen van het Boek is het voorbeeld van iemand die het 
licht van de zon of de maan wil doven door ernaar te blazen, of die elektrisch licht wil uitblazen als 
een kaars! Waarlijk, een dergelijke persoon zal nooit tot stand brengen wat hij probeerde te bereiken. 
Zo ook zal het licht waarmee de boodschapper Moh’ammed � gezonden werd zeker schijnen en 
verspreiden. (Tefsier Ibn Kethier.) 
211 Soerat at-Tawbah (9), aayah 32.  


