
31 
 

6. Betekenis van al-B
geleerden 
 

6.1 Voorwoord :  
 

De beste omschrijving die ik ooit ben tegengekomen vind ik de omschrijving die al-Imaam 

ash-Shaatibie al-Maalikiyy heeft gegeven in zijn Boek al-  

in de religie, welke concurreert met de wetgevende (weg), waarbij met het bewandelen ervan  

overdrijving in de aanbidding van Al    

 
 

 
 wat duidt op een daad of handeling welke geen oorsprong kent in de 

weg

wordt, dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks.  

 
 

Doordat de handeling een blijvend fenomeen wordt, wat uiteindelijk uitgevoerd wordt 

door meerdere mensen, waardoor het gaat gelijken op iets wat onderdeel is van de Islaam, 

hierdoor gaat het concurreren met de voorgeschreven weg welke gestoeld is op de 

Soennah van de Profeet . Totdat mensen het zelfs gaan toeschrijven aan de Soennah. 

 

Een verrichter van ah zegt eigenlijk met zijn uitvoering ervan en het vasthouden eraan, 

dat hetgeen waarmee de Profeet  gekomen is aan uitspraken en handelingen, niet 

voldoende is om tot Allaah te komen. En dat er extra zaken bij verzonnen moeten worden 

om dichter tot Allaah te komen.  

Dit is in het kort mijn beschrijving van al- h geïnspireerd door de woorden van al-Imaam 

ash-Shaatibiyy al-Maalikiyy 
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6.2 Mijn reflectie op de verschil van inzicht tussen de geleerden over het 
concept van al-  
 

6.2.1 Voorwoord 
 

Als het gaat om het onderwerp al-Bi waar het 

concept op gebouwd is, dan is het belangrijk om eerst kort een kleine introductie neer te 

zetten. Als we dit niet doen is het concept lastig te vatten, en snapt men ook de oorzaak 

van de meningsverschillen niet. 

Om deze kwestie te begrijpen dienen we terug te keren naar het terrein wat men noemt 

Oesoel al- fahm´ (begrip). Oesoel betekent 

(fundamenten/bronnen). Deze wetenschap laat ons dus de bronnen begrijpen. 

Een belangrijk onderwerp van de wetenschap van Oesoel al-Fiqh is het hoofdstuk wat gaat 

over al- aam   ) het is ontzettend belangrijk om dat te snappen om zodoende de 

oorzaak van het meningsverschil omtrent de overleveringen over al-  

seel, algemeen geldend. 

De Oesoeliyyoen geven aan dat er drie categorieen zijn te onderscheiden als het gaat om 

(1) 

waarmee er met zekerheid al- elt wordt. (2) 

waarmee er met zekerheid al-Khoesoes (bijzondere algemeenheid) bedoelt wordt. (3) 

 

I : De eerste is al-

specificering van de algemene betekenis uitsluit. Zoals in het vers in Surah Hud vers 6, en 

Surah al-Anbiyaa vers 30 

 

Er is geen levend wezen op aarde, of aan Allaah is het onderhoud ervan 

 

En dat Wij alle levende dingen uit het water maakten 
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De roodgemaakte woorden behoren tot de indicatoren die kans op specificering van de 

algem maa

duiden op al-  (alles omvattende algemeenheid). 

II : De tweede is al- ezeld wordt met een indicatie die het blijven op de 

omvattende algemeenheid uitslui  

 

 

En Allaah heeft voor de mensen de bedevaart verplicht gesteld 

 (al-Insaan) is een algemeen woord en slaat op de gehele mensheid, maar de 

bedoeling is specifiek de moekallafin19,  want kleine kinderen, en geestelijke gehandicapten 

zijn niet moekallaf (belast) zoals dit bekend is zowel rationeel als vanuit andere teksten uit 

de openbaring. Dit maakt dat de algemeenheid gespecificeerd wordt en dat de 

omvattende algemeenheid wordt uitgesloten. Het is dan nog steeds algemeen omvattend 

alleen over de gespecificeerde groep van Moekallafin. 

III : De derde 

categorieën. Dus uit de bewoordingen zelf wordt niet meteen duidelijk of het onder de 1e 

of 2e 

bewijs zorgt ervoor dat de bedoeling duidelijk wordt waar het op slaat.20 

6.2.2 Reflectie eerste artikel : Het inzicht van Saalih al-Fawzaan 
 

Als we nu na deze introductie de twee artikelen gaan bekijken door een Oesoel al-Fiqh bril, 

dan wordt het duidelijk dat wij twee benaderingen kunnen onderscheiden wanneer het 

gaat om de bekende overlevering van de Profeet  : 

 

                       

    

                                                           
19 Een moekallaf is iemand die belast is met het uitvoeren van de verplichtingen die voor hem/haar gelden vanuit de 
wetgeving 
20 Zaydan, Abd al-Hakim, al-Wajdiez fie Oesoel al-Fiqh blz 305-325 
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Mohammed, en de slechtste zaken zijn de nieuw geïntroduceerde zaken (in de religie), en elke 

nieuwe zaak is elke innovatie is een dwaling, en elke dwaling leidt 

 

De eerste benadering is die uit het artikel van Saalih al-Fawzaan. Het is duidelijk dat hij de 

Koelloe  terugvoert naar de eerste categorie van al-

als eerste uitgangspunt. Dit vanwege de aanwezige indicatie welke behoort tot de 

indicatoren die duiden op al- val is dit het 

woord Elke  koelloe  

Men zou kunnen stellen dat dit dan ook de taalkundige betekenis van al-

smartphones daar ook onder vallen? Maar deze conclusie kan niet getrokken worden, niet 

vanuit de ratio en niet vanuit de Noesoes wanneer wij deze allen samen nemen.  

Ten eerste vanuit de ratio : Als we zouden zeggen het slaat op elke soort innovatie, zowel 

religieus en niet religieus, dan zouden we aan de Profeet  iets belachelijks toeschrijven, 

en dit is uitgesloten. Want dan overblijft is religieuze innovaties. Als we dan vervolgens 

zouden zeggen maar niet alle religieuze innovaties vallen hieronder, dan zou de 

woordkeuze van de Profeet  en nutteloze keuze zijn geweest, en 

woorden in de arabische taal welke al-

welbespraaktheid van de Profeet . 

Ten tweede vanuit het samennemen van alle teksten : En dan vinden wij teksten zoals de 

(Bukhari 2697, Muslim 1718) Deze tekst, en anderen 

dan deze, specificeren innovatie naar een religieuze innovatie. 

En deze twee invalshoeken samengenomen maken de betekenis duidelijk dat het hier gaat 
e elke religieuze 

 

Dus al-Fawzaan bekijkt het vanuit de 2e categorie en dat wordt duidelijk uit zijn woorden 

Degene die deze onderverdeling maakt heeft hier geen bewijs voor want alle innovaties zijn 
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slecht dt duidelijk uit 

Want de verboden innovatie is de innovatie die wordt omschreven in de 

 

6.2.3 Reflectie tweede artikel - inzicht van Nuh Ha Mim Keller 
 

Ik heb gekeken naar het inzicht en argumentatie uit het tweede artikel van Nuh Ha Mim 

Keller, en ik kon niet echt mijn vinger erop leggen vanuit welk inzicht hij deze kwestie 

benadert, behalve dan dat hij van mening is dat innovaties in de religie onderverdeeld 

kunnen worden in goede en slechte innovaties. Wanneer ik zijn argumenten bekijk vanuit 

dezelfde bril als waar ik het inzicht van het voorgaande artikel door bekeek dan vallen er 

Het gebruik van het 

eralgemening aan. Er zijn namelijk vele 

voorbeelden van zulke veralgemeningen in de Koran en Sunnah die niet zonder beperkingen 

 

 

 in deze overlevering niet duidt op al-

-Fiqh 

behoort tot de woorden die vanuit de basis al-

vele voorbeelden van zulke veralgemeningen in de Koran en Sunnah zijn

voorbeeld en dat voorbeeld is juist een argument tegen hem i.p.v. voor hem, en de rest van 

de verzen die hij aandraagt ondersteunen niet zijn stelling. 

Zo komt hij met een vers uit surat an-Najm : 

 

 van Tafsier geplaatst onder de derde categorie, de 

van dit vers wordt gespecificeerd door andere verzen en bewijzen. Zoals de bewijzen dat 
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Keller noemt deze uitzonderingen zelf ook dus waarom vergelijkt hij het met de hadieth 

s qua bewoording in een ander categorie van al-

Andere geleerden geven aan dat dit vers zelfs mansoekh is. Dit is dus geen voorbeeld van 

 

Het tweede vers wat Keller aanhaalt als argument is het vers : wat jullie 

 -

een 

algemene uitdrukking is, terwijl er geen twijfel over bestaat dat Jezus (vrede zij met hem), zijn 

 

Koelloe maa

algemene uitdrukkingen zijn?  

In het Arabisch wordt er gezegd :  

 
Het woordje (  maa (wat) in het Arabisch slaat op zaken welke geen aql (verstand) 

hebben, dus zielloze voorwerpen. En het woordje (  men (wie) slaat op schepselen die 

-

algemeenheid). Dit vers spreekt de veelgodenaanbidders aan in Mekka, die beelden 

oeder, 

of engelen m.a.w. schepselen met een verstand. Daarom wordt er in dit specifieke vers 

maa men

elke i  niet slaat 

op alle elke afgod die de 

veelgodenaanbidders uit Mekka aanbaden sommige afgoden. Net zoals de 

elke innovatie in de religie sommige innovaties in de religie.  

Vervolgens als laatste voorbeeld het argument van Keller met het vers : 

vergaten waarmee zij gewaarschuwd waren, openden Wij voor hen vervolgens de poorten 

 -  
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Hoewel de deuren van barmhartigheid niet voor hen geopend werden

de poorten naar alle zaken

niet de poort van ar-Rahmah in al-Aakhirah voor hen geopend.  

Terwijl het vers verder gaat en zegt : 

openden Wij voor hen vervolgens de poorten naar alle zaken, zozeer dat, toen zij blij waren 

met wat hun geschonken was  

De hele siyaaq21 (context) van het vers spreekt duidelijk over het wereldse leven, en dat 

aan hen de poorten van het wereldse leven geopend werden, de poorten van rizq in de 

dunya, welke vallen onder de algemene Rahmah die Allaah heeft voor alle schepselen in 

het wereldse leven, en niet de specifieke Rahmah die Hij enkel geeft aan de gelovigen in 

het hiernamaals22 -

ke op khoesoes (specificiteit) duidt. Dus alle poorten van rizq en rahmah van de 

dunya en niet al- alle 

niet buiten de religie. 

Als we nu terug gaan naar de overlevering van de Profeet  betreffende al-bid ah, dan zien 

wij aan de bewoording dat het valt onder al-

bewoording van de Profeet  is er een indicator welke duidt op al- oemoem in de eerste 

 de ratio en andere noesoes laten zien dat 

uitgesloten zijn, en dus blijft de religieuze betekenis over, en is dit een geval van 
e categorie.23 

                                                           
21 Daarom geven geleerden van tafsier aan dat men dient te kijken naar de sibaaq (dat wat voorafgaat) en naar de lihaaq 
(dat wat erna komt) om zo te komen tot de siyaaq (de hele context) 
22 Dit is de betekenis van de basmalah bij elke surah in de Qoeraan behalve één. Ar-Rahmaan is zijn algemene rahmah 
welke Hij schenkt aan iedereen in de dunyaa gelovige of ongelovige. En ar-Rahiem duidt op Zijn specifieke Rahmah, welke 
Hij alleen schenkt aan de gelovigen in het hiernamaals. 
23 En deze uitspraak van de Profeet  behoort tot een langere tekst, welke bekend staat als de khoetbah al-haajah  De 
gelegenheidspreek, en deze preek gebruikte de Profeet  bij bijna alle gelegenheden, zoals bij het trouwen van mensen, bij 
de vrijdagspreek en talloze andere aangelegenheden. 
waarschuwen over iets wat niet bestaat in zijn tijd? Geleerden hebben aangegeven dat dit duidt op het grote belang hiervan 
en het grote gevaar van al- uwen hoe de voorgaande volkeren, zoals de Joden en de 
Christenen, aan de hand van vernieuwingen hun religies hebben veranderd van de oorspronkelijke religie, de originele religie 
die de Boodschappers en de Profeten aan hen hadden doorgegeven. 
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De rest van de voorbeelden welke door Keller aangehaald worden zijn allemaal 

voorbeelden van gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens het leven van de Profeet  en 

behoren dus tot de categorie van zijn Soennah, welke men Soennah al-Taqrieriyyah 

(instemming). Dat wil zeggen zaken die tijdens het leven van de Profeet  hebben 

plaatsgevonden en waar hij mee ingestemd heeft. Er zijn namelijk ook voorbeelden uit 

overleveringen waarbij de Metgezellen bepaalde zaken uitvoerden waarbij de Profeet  

niet instemde daarmee. Dus waarom noemt Keller niet die voorbeelden er ook bij? Na de 

dood van de Profeet  is de openbaring gestopt en is de religie vervolmaakt, en is de 

Profeet niet langer in ons midden om voor ons zaken te bevestigen of mee instemmen qua 

religieuze handelingen. 

al-Imaam ash-Shaatibie aangegeven dat het een contradictio in terminis is , een argument 

die zelf ondermijnend is : 

 classificatie is geïnnoveerd en er is geen enkel bewijs vanuit de wetgeving wat hierop 

duidt. Integendeel, het is zelf-ondermijnend, want de realiteit van al-

wetgevend bewijs erop duidt. Niet vanuit de teksten van de wetgeving noch vanuit haar 

principes. Want als er iets zou zijn in de wetgeving wat zou duiden op haar verplichting 

(woedjoeb), aanbevelingswaardigheid (istihbaab) of toegestaandheid (ibaahah), dan zou 

het gee e daden die 

bevolen zijn of waarin een persoon een keuze heeft. Derhalve, het combineren tussen deze 

zaken die innovaties zijn en dat er bewijzen zouden zijn die duiden op de verplichting ervan, 

de aanbevelingswaardigheid of de toelaatbaarheid ervan, is (in werkelijkheid ) het trachten 
24  

Dit vindt ik heel logisch, en laat de zwakte van het argument zien. 

Verder is het zo dat bij veel geleerden die deze 5 categorieën hanteren, zij hiermee de 

taalkundige betekenis van al-

wordt duidelijk a.d.h.v. al hun woorden over dit onderwerp, zij worden vaak onterecht 

geschaard onder degenen die 

                                                           
24 Al- am 1/321 
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Bid'ah

Elke religieuze bid'ah is 
een dwaling. Wereldse 

bid'ah onderhevig aan de 
5 Fiqh categorieën 

Elke innovatie, religieus en 
niet religieus, verdeelt men 

onder in de 5 Fiqh 
categorieën

slaat het dus op alle nieuwe wereldse uitvindingen, innovaties, ontdekkingen en 

ontwikkelingen. Het is dan logisch dat men dit bekijkt vanuit de 5 categorieën. 

Dit was mijn reflectie op de verschillende inzichten die geleerden hebben over dit 

onderwerp. En men kan op basis daarvan de volgende onderverdeling maken qua verschil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


