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fragment uit Shaykh ul-Islām Ibn Taymiyyah’s magnum opus 

‘Minhādj al-Sunnah al-Nabawiyyah’  
Bayʿah (eed van trouw), Khurūdj (opstand), Imāmah (leiderschap),  

en de positie van Ahl as-Sunnah m.b.t historische fitan (oproer) 

 

Inleiding vertaler 

 
et werk van Ibn Taymiyyah “Minhādj al-Sunnah al-Nabawiyyah fī Naqḍ Kalām ash-

Shīʿah al-Qadariyyah” was een uitgebreide reactie op een bekende Rāfiḍī geleerde 

uit zijn tijd genaamd Djamāluddīn Abū Manṣūr Ibn al-Muṭahhir al-Ḥillī. Deze al-

Muṭahhir al-Ḥillī was een student van de beruchte Abū Djaʿfar Naṣīruddīn al-Ṭūsī 

(gest.1274), die medeverantwoordelijk was voor de val van Baghdād (Bagdad) door de 

Mongolen. Deze Naṣīruddīn al-Ṭūsī reed samen met Hulagu1 aan het hoofd van de 

Mongolen hordes richting Baghdād (Bagdad), en onder hun toezicht vond de slachting 

plaats van ontelbare onschuldige moslims in Baghdād (Bagdad). De Sjiitische 

hoofdminister (wazīr), Ibn al-ʿAlqamī, speelde ook een grote rol in dit tragedie.  

 

In de tiende eeuw van de Hidjrah was er de Mongoolse koning van de Ilkhaniden Ghiyath 

al-Din Muhammad Khodabandeh Öljaitü die heerste over Tabriz (Iran) van 1304 tot 1316. 

Hij was bekeerd naar het Sjiisme mede door beïnvloeding van Ibn al-Muṭahhir al-Ḥillī. 

Ibn al-Muṭahhir al-Ḥillī schreef hiervoor een boek die bekend stond onder de naam 

‘Minhādj al-Karrāmah’, Ibn Taymiyyah zelf noemt in zijn werk de auteur (al-Ḥillī) niet bij 

naam, hij zegt slechts enkel steeds “De Rāfiḍī zei”, en beantwoord dan vervolgens de 

woorden van al-Ḥillī. Ook het boek wordt door Ibn Taymiyyah niet bij naam genoemd, 

 
1 Vertaler: De Mongolen invasie van Djengiz Khan in het eerste gedeelte van de 13e eeuw n.Chr, bespoedigde het 

verval van het Abasside dynastie. Toen Mangu de grote Khan werd van de Mongolen in 1251 n.Chr, veroverde hij 

Tibet, Perzië en Syrië. Zijn broer, Hulagu, veroverde Bagdad in 1258 n.Chr, hij slachtte haar mensen en bracht een 

einde aan de Abbasiden dynastie en het Islamitische Kalifaat in het Oosten. De geleerden van Egypte kwamen 

toen bij elkaar en zij kozen de Mammeluk generaal, Qutuz, als Sultan van Egypte. Sultan Qutuz met behulp van 

zijn Mammeluk commandant, Beybars, versloeg de Mongoolse veroveraar Hulagu in de legendarische strijd van 

ʿAyn Djālūt. ( ʿAyn Djālūt is een stad vlakbij Nablus in Palestina). Zie meer hierover in het door mij vertaalde werk 

‘De Fata Morgana in Iran’, van Dr. Aḥmad al-Afghānī. https://www.sahieh.nl/wp-content/uploads/2020/07/Fata-

morgana-in-iran-klaar.pdf  

 

H 

https://www.sahieh.nl/wp-content/uploads/2020/07/Fata-morgana-in-iran-klaar.pdf
https://www.sahieh.nl/wp-content/uploads/2020/07/Fata-morgana-in-iran-klaar.pdf
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maar in zijn inleiding benoemt hij wel expliciet de reden voor het schrijven van zijn boek 

‘Minhādj as-Sunnah an-Nabawiyyah’. Hij geeft aan dat er een groep van Ahl as-Sunnah wa 

al-Djamāʿah naar hem toekwam die het boek onder zijn aandacht brachten. En zij 

vertelden hem dat het geschreven was door een aantal geleerden van de Rāfiḍah voor de 

Ilkhaniden koning Khodabandeh om hem uit te nodigen naar het Imāmiyyah Sjiisme. 

Onderzoekers, zoals o.a. de specialist van de Ibn Taymiyyah’s werken Dr. Muḥammed 

Rashād Sālim, hebben aangetoond dat het boek van Ibn Taymiyyah een weerlegging is 

op het boek ‘Minhādj al-Karrāmah’, van Ibn al-Muṭahhir al-Ḥillī. Dit vanwege de 

quotaties die Ibn Taymiyyah vernoemd in zijn werk welke precies terug te herleiden zijn 

naar dat werk.2 

 

In dit werk behandeld Ibn Taymiyyah vele kwesties, waaronder de kwestie van wat 

leiderschap inhoudt bij Ahl as-Sunnah wa al-Djamāʿah, en dat de leiders door hen niet 

gezien worden als onfeilbare personen, iets wat wel het geval is bij de Imāmiyyah Sjiieten 

die geloven in 12 onfeilbare imaams.3  

 

In het beantwoorden van deze kwestie bespreekt Ibn Taymiyyah verschillende 

concepten, zoals wat al-Imāmah (leiderschap) inhoudt, wat de kenmerken zijn van 

leiderschap, wat de correcte positie zou moeten zijn in de omgang met de leiders, in het 

specifiek wanneer zij onrechtvaardig zijn. Wat de bayʿah (eed van trouw) inhoudt die 

afgelegd dient te worden door de onderdanen bij de leider van de moslims.  Hij bespreekt 

historische fitan (mv. fitnah), zoals de fitnah4 van ibn al-Ashʿath, de fitnah tussen al-Ḥasan 

 
2 Vertaler: Zie voor meer info de inleiding van Dr. Muḥammed Rashād Sālim in zijn nagekeken uitgave van 

‘Minhādj al-Sunnah al-Nabawiyyah’,  welke is uitgebracht in 4 delen (Dar al-Faḍīlah, 1e druk, 1424H), en waar hij 

zich gebaseerd heeft op alle beschikbare manuscripten van het werk 
3 Vertaler: Zie meer hierover in het door mij vertaalde werk ‘De Fata Morgana in Iran’, van Dr.Ahmad al-Afghānī. 

https://www.sahieh.nl/wp-content/uploads/2020/07/Fata-morgana-in-iran-klaar.pdf  
4 Vertaler: Fitnah kan veel verschillende betekenissen omvatten, afhankelijk van de context. Fitnah in de 

Arabische taal betekent 'beproeving' en 'getest worden', De Arabieren zeggen:  " َفَتََن الصائُِغ الذَهَب" "De goudsmid testte 

het goud" wanneer hij het goud in een gloeiend heet vuur plaatst om de kwaliteit van het goud te testen. Met 

fitnah worden ook het uitbreken van onlusten en oproer bedoeld, en wat ermee gepaard gaat aan chaos en 

ellende, in deze tekst gebruikt Ibn Taymiyyah het voornamelijk in deze betekenis. Ook een conflict tussen twee 

personen wordt een fitnah genoemd, ook in die betekenis gebruikt Ibn Taymiyyah het. Het is aan de lezer om dit 

woord eigen te maken en te snappen wat de betekenis is in de desbetreffende context. Uiteindelijk zijn al deze 

betekenissen een beproeving voor de moslim, handelt de moslim conform de Islamitische voorschriften en 

doelstellingen wanneer hij zich in een fitnah bevindt? Of volgt men andere gedachtegangen, en laat men zich 

leiden door de begeerten.  

https://www.sahieh.nl/wp-content/uploads/2020/07/Fata-morgana-in-iran-klaar.pdf
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en Muʿāwiyah, de fitnah tussen  al-Ḥussein, ‘Abdullah b. al-Zubayr en Yazīd, de fitnah van 

al-Ḥurrah, en andere fitan, en welke gevolgen deze hebben gehad aan verderf en schade 

voor de maatschappij en de moslims.  

 

Kortom, ondanks het feit dat het van origine een antwoord was op een Rāfiḍī, kunnen er 

uit zijn antwoord ontzettend veel algemene profijten en leerstellingen getrokken 

worden. 

 

Het is een tekst die wellicht niet door de gemiddelde moslim makkelijk begrepen kan 

worden, en daarom heb ik getracht om zoveel mogelijk verklarende woorden in de tekst 

toe te voegen, om het enigszins begrijpelijker te maken voor de lezer. Ook is de stijl van 

Ibn Taymiyyah niet altijd even makkelijk om te zetten naar het Nederlands, Ibn 

Taymiyyah kan gebruik maken van hele lange zinnen, waarin hij soms lange zijpaden 

neemt, om vervolgens weer tot het beginpunt terug te komen. Maar dit is de stijl waar 

Ibn Taymiyyah bekend om is geworden, en wat mij persoonlijk een grote bewonderaar 

heeft gemaakt van hem. Hij neemt je namelijk mee in een wereld van diepgang, waarin 

hij je dwingt tot nadenken, en waar hij je talloze fundamentele leerstellingen meegeeft 

waar je bij andere onderwerpen veel baat van zult hebben. 

 

Ik laat de lezer nu over aan de woorden van Ibn Taymiyyah, moge Allāh zijn daden zwaar 

laten wegen op de Weegschaal, en moge zijn graf verruimd en verlicht worden, en gevuld 

met de geuren van Het Paradijs. Ik vraag Allaah de Verhevene, de Barmhartige om deze 

kleine inzet van mij te accepteren, en om mijn zondes te vergeven en te bedekken, en om 

mijn ouders te leiden naar het licht van de Islām. En moge het profijt brengen aan de 

lezer. 

 

Abū Ḥudhayfah Mūsā ibn Yūsuf  

11 Dhu l-Qiʿdah 1442/21 juni 2021 

 

 

 



Minhādj al-Sunnah al-Nabawiyyah ‖ 4/518-550 

 

 4  

 

Vertaling fragment uit ‘Minhādj al-Sunnah al-Nabawiyyah’5
 

 

“[…] wat betreft de geleerden van Ahl al-Sunnah wa al-Djamāʿah, van degenen aan wiens 

uitspraak waarde gehecht wordt, dan is er geen een van hen die de overtuiging had dat 

Yazīd en soortgelijke (gezaghebbers) als hij behoren tot de rechtgeleide kaliefen en de 

correct geleide Imāms (leiders), zoals Abū Bakr, ʿ Umar, ʿ Uthmān, en ʿ Alī  (dat waren). 

Integendeel, Ahl al-Sunnah spreken met de ḥadīth die vermeld is in de Sunan: 

 

“De Khilāfah op de Profetische weg zal dertig jaar duren,  

vervolgens zal het overgaan in koningschap” 

 

Indien hij6 bedoelt met (zijn woorden) ‘hun overtuiging van de imāmah (recht van 

leiderschap) van Yazīd’, dat zij (d.w.z. Ahl al-Sunnah) de overtuiging hebben dat hij de 

koning was over de meeste moslims, dat hij het khaliefaatschap bekleedde in zijn tijd, 

dat hij de opperbevelhebber was van de gewapende macht (Ṣāḥib al-Sayf), zoals andere 

als hem dit ook waren van de kaliefen van de Banī Umayyah (de Omajjaden) en de Banī 

al-ʿAbbās (de Abbasiden), dan is dit een welbekende zaak die voor iedereen bekend is, 

en wie dit betwist is een arrogante ontkenner. Want aan Yazīd werd, na de dood van zijn 

vader Muʿāwiyah, de eed van trouw afgelegd, en dus werd hij de bestuurder van de 

mensen van ash-Shām (de levant), Miṣr (Egypte), al-ʿIrāq (Irak), en Khorasān7, en de 

andere plaatsen van de moslims.  

 

Wat betreft al-Ḥussein  dan stierf hij als martelaar op de Dag van ʿĀshūrāʾ in het jaar 

61H, wat het eerste jaar van het koningschap van Yazīd was. En al-Ḥussein stierf de 

martelaarsdood nog voordat hij ook maar over iets van het land heerser werd.  

 
 

5 Vertaler: Minhādj al-Sunnah al-Nabawiyyah, Dar al-Faḍīlah, 1e druk, 1424H, Dr. Muḥammed Rashād Sālim, Deel 

3, blz. 153-172. Wat correspondeert met  Deel 4 van de originele gangbare uitgave van Minhādj al-Sunnah, blz. 518-

550 
6 Vertaler: Met ‘hij’ wordt de persoon bedoeld waar Ibn Taymiyyah op reageert, de Rāfiḍī Djamāluddīn Abū 

Manṣūr Ibn al-Muṭahhir al-Ḥillī.) 
7 Vertaler: een benaming voor een historische regio in Centraal-Azië die delen van de huidige staten Iran, 

Afghanistan, Tadzjikistan, Oezbekistan, en Turkmenistan omvatte. Ze grensde in het westen aan de Kaspische 

Zee en in het oosten aan de Hindoekoesj. De naam Khorasān is Oud-Perzisch en betekent 'Land van de rijzende 

zon'. Bekende oude steden in deze voormalige regio zijn: Samarqand, Bukhārā, Herat, Balkh, Kabul, Mashhad, 

Tūs, Merv en Nisjapoer. 
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Daarna had je Ibn al-Zubayr, en wat er zich aan fitnah afspeelde aan gebeurtenissen 

tussen Yazīd en hem, en degenen die hem (d.w.z. Ibn al-Zubayr) volgden van degenen 

die hem volgden van de mensen van Mekka, al-Ḥidjāz8 en andere plekken dan deze. En 

zijn proclamatie om het gezag voor zichzelf te claimen gebeurde (pas) na de dood van 

Yazīd, en vanaf dat moment werd hij Amīr al-Muʾminīn (leider van de gelovigen) 

genoemd. Alle regio’s (in het Islamitische rijk) gaven vervolgens aan hem de eed van 

trouw, behalve de mensen van ash-Shām. Daarom werd de bestuurderspositie (wilāyah) 

pas na de dood van Yazīd aan hem toegekend. Wat betreft (de periode) tijdens het leven 

van Yazīd, dan weigerde hij in de eerste instantie om de bayʿah (eed van trouw) af te 

leggen aan hem, vervolgens daarna deed hij (alsnog) zijn best om de eed bij hem af te 

leggen, maar Yazīd was hier toen niet langer tevreden mee behalve als hij zich als 

gevangene zou aanbieden aan Yazīd. Dus ontstond er tussen hen een fitnah, en liet Yazīd 

hem belegeren in Mekka, vervolgens stierf Yazīd terwijl hij (i.e. ibn al-Zubayr) belegerd 

was. Toen Yazīd stierf was er een groep van onder de mensen van ash-Shām en al-ʿIrāq 

en anderen, die bij Ibn al-Zubayr de eed van trouw aflegden.  

 

Na Yazīd kwam zijn zoon Muʿāwiyah b. Yazīd aan het bestuur, maar zijn periode van 

bestuur was niet lang, integendeel hij bestuurde enkel veertig en nog wat dagen. Hij was 

een persoon met goedheid en zuhd (ascetisme) en hij wees niemand aan als zijn 

opvolger.  

 

Na hem nam Marwān (b. al-Ḥakam) het bestuur van ash-Shām over, en zijn periode (van 

bestuur) was niet lang. Vervolgens na hem kwam zijn zoon aan de macht, ‘Abd al-Malik, 

en hij vertrok richting Muṣʿab b. al-Zubayr, de gemachtigde vertegenwoordiger van zijn 

broer (d.w.z. Abdullāh b. al-Zubayr) over al-ʿIrāq, en hij doodde hem waardoor hij de 

machthebber werd van al-ʿIrāq. Toen zond hij al-Ḥadjādj naar ibn al-Zubayr en hij 

belegerde hem en bevocht hem totdat hij ibn al-Zubayr doodde, en hiermee kwam het 

uiteindelijke bestuur in handen van ‘Abd al-Malik (b. Marwān) en daarna bij zijn zonen 

na hem. 

 

In de regeerperiode (van de Marwanieten) werd Bukhārā geopend en andere plaatsen 

van Transoxanië9, door Qutaybah b. Muslim, de gouverneur van al-Ḥadjādj b. Yūsuf, (die 

 
8 Vertaler:  Gebied in het westen van het huidige Saudi Arabië, de grootste stad is Jeddah, en de belangrijkste 

steden zijn Mekka en Medina.  
9 Vertaler: het gebied wat door de Arabieren ‘bilād mā warāʾ an-Nahr’ genoemd werd, ‘het land achter de rivier’. 

En de rivier die hier bedoelt wordt is de Jaiḥun rivier, ook wel bekend als de Amu Darja. In het Nederlands staat 
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op zijn beurt weer) de gouverneur was van ‘Abd al-Malik b. Marwān in al-ʿIrāq, dit (soort 

futuḥāt10 gebeurden allemaal) desondanks de onrechtvaardige kanten die hij (ook) bezat.  

 

De moslims bevochten (onder het bestuur van de Marwanieten) de (ongelovige) Turkse 

koning Khāqān, en zij vernietigden hem (en zijn rijk), en namen hem en zijn kinderen 

als krijgsgevangenen. Zij openden ook ‘Bilād as-Sind’11, en zij openden ook Andalusië, en 

zij voerden veldslagen tegen Constantinopel en belegerden het voor een periode, en zij 

waren gewoon om ghazawāt (veldtochten) te voeren, in elk winterseizoen en 

zomerseizoen12.  

 

Vervolgens, toen het bestuur overging naar de Banī l-ʿAbbās (de Abbasiden), bestuurden 

(de moslimgezaghebbers) de gebieden van al-ʿIrāq, ash-Shām, Miṣr, al-Ḥidjāz, al-Yemen, 

Khorasān, en andere gebieden die eerder onder de Banī Umayyah (de Omajjaden) vielen, 

behalve de gebieden van al-Maghrib. Want al-Andalus werd bestuurd door de Banī 

Umayyah, en de gebieden van al-Qayrawān (Tunesië) was een staat tussen deze twee in. 

 

Dus Yazīd, in zijn positie als gezaghebber, was één van deze koningen van de koningen 

van de moslims, de hoeders van de aarde, maar hij stierf en Ibn al-Zubayr en degenen die 

de eed van trouw aan hem aflegden in Mekka, hadden zich onttrokken aan zijn 

gehoorzaamheid (khāridjūna ʿan ṭāʿatihi), (dus) hij heerste niet over alle gebieden van de 

moslims. Net zoals dat de kinderen van al-ʿAbbās (d.w.z. de Abbasiden) niet heersten 

over alle gebieden van de moslims. Dit i.t.t. ʿAbd al-Malik en zijn kinderen, zij heersten 

 

dit gebied bekend onder de naam ‘Transoxanië’, Oxus is de klassieke Griekse benaming voor de rivier Amu Darja, 

en in het Perzisch draagt het de benaming Farārūd ‘buiten de (Amu Darya) rivier’. Transoxanië omvat het deel 

van Centraal-Azië wat ongeveer overeenkomt met hedendaags Oezbekistan, Tadzjikistan, het zuiden van 

Kirgizië, en het zuidwesten van Kazachstan. Geografisch gezien is het gebied tussen de Amu Darya en de Syr 

Darya rivieren. 
10 Vertaler: Futuḥāt (openingen), is de benaming die werd gegeven door de moslims bij de ‘veroveringen’ van 

nieuwe gebieden, dit omdat zij deze landen openden voor het licht van de Islām, en zij deze landen openden voor 

rechtvaardigheid, beschaving en goedheid. Natuurlijk wil dit niet zeggen dat het altijd rozenkleur en maneschijn 

was vanuit historisch perspectief, en dat er nooit onrecht plaatsvond. Maar vanuit Islamitisch perspectief werd 

het wel als zodanig beschouwd, dat de landen geopend werden voor het licht van de Islam. In veel gevallen bracht 

de komst van de moslims historisch gezien ook daadwerkelijk verbeteringen met zich mee voor het gebied, en 

een duidelijke vooruitgang. 
11 Vertaler: Grote provincie van het Indische Subcontinent 
12 Vertaler: Dit was het gebruik bij de Banī Umayyah (Omajjaden), om elk winter en zomerseizoen Djihād te 

voeren. 
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over alle gebieden van de moslims, en zo ook de drie rechtgeleide kaliefen, en Muʿāwiyah 

heerste ook over alle gebieden van de moslims, en ʿAlī  heerste niet over alle 

gebieden van de moslims.13 

 

Het feit dat zij Imāms (leiders) zijn, in de betekenis van dat zij: de macht hadden, en zij 

het zwaard met zich hadden (i.e. militaire macht), zij (ambtenaren) benoemden (in 

overheidsfuncties) en (ambtenaren) onthieven (uit functies), zij (financiële) uitgaven 

(deden uit de staatskas) en (financiën) onthielden, zij oordeelden (als rechterlijke macht) 

en (opdracht gaven tot) de ten laste legging (van de rechterlijke beslissingen), zij de 

strafbepalingen ten uitvoer brachten, djihād voerden tegen de ongelovigen, de 

bezittingen verdeelden. Dan is dit (alles) een bekend feit, iets wat mutawātir14 is 

overgeleverd,  iets wat niet ontkent word. En dát is de betekenis (bij Ahl al-Sunnah) van 

hun Imām (leider) zijn, en van kalief zijn, en sultan zijn. Net zoals dat de Imām van het 

gebed, degene is die het gebed leidt voor de mensen, wanneer wij een man het gebed zien 

leiden van de mensen, dan is de uitspraak dat hij een Imām (leider) is een welbekende 

uitspraak, en is dat iets wat ervaren wordt, het is onmogelijk om dit te ontkennen. Maar 

dat hij goed of zondig kan zijn, gehoorzaam of ongehoorzaam (aan Allāh), dat is een 

andere kwestie. 

 

Dus Ahl as-Sunnah, wanneer zij de overtuiging hebben van het Imāmschap van een van 

deze leiders: Yazīd, ʿAbd al-Malik, al-Manṣūr, of anderen dan hen, dan is het met deze 

(eerdere genoemde) bedoeling. En wie dit ter discussie stelt dan gelijkt hij op degenen 

 
13 Vertaler: Hier ziet men dat historisch gezien er dus periodes waren dat er meerdere moslimleiders tegelijkertijd 

gezag uitoefenden over verschillende gebieden van de Islamitische wereld. Waarbij de moslims, vanuit ʿAqīdah 

én Fiqh oogpunt, dus meerdere gezaghebbers erkenden als leiders. En in de ʿAqīdah en Fiqh werken, door de 

eeuwen heen, wordt nergens melding gemaakt dat dit Islamitisch gezien niet door de beugel kan, of dat deze 

gezaghebbers niet beschouwd kunnen worden als geldige leiders voor de moslims, en dat er perse alleen één 

situatie toegestaan is, namelijk de situatie van één Kalief voor alle moslims. Dat dit het Islamitische ideaal is dat 

is een andere discussie, maar het laat zien hoe ongegrond, onwetenschappelijk en ahistorisch deze claim is van 

sommige hedendaagse bewegingen, die het bestaan van verschillende gezaghebbers voor de moslims verwerpen. 
14 Vertaler: Mutawātir is een Arabisch woord dat is afgeleid van het woord tawātur, wat betekent 

achtereenvolgend, het een na de ander. In de Sharīʿah terminologie is het een overlevering die is overgeleverd 

door een groep, waarvan het onmogelijk is dat zij samengekomen zijn op een leugen, van een soortgelijke groep, 

en dat gebaseerd is op wat zij zagen of hoorden. Zie Nuzhat al-Nadhr fī Tawḍīḥ Nukhbah al-Fikr(p.57) van al- 

Ḥāfidh Ibn Ḥadjar. In dit geval wil Ibn Taymiyyah dus duidelijk maken dat dit gegeven van meerdere leiders in 

één periode, en wat er verstaan wordt onder Imāmschap/leiderschap bij Ahl al-Sunnah, een alom bekend feit was 

onder de moslims en hun geleerden, en dat het iets is wat nooit verworpen is. 
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die het leiderschap ter discussie stellen van Abū Bakr, ʿUmar en ʿUthmān, en van koning 

Kisrā (van Perzië), Caesar (van Rome) en an-Nadjāshi (van Ethiopië), en anderen dan hen 

van de koningen. 

 

Maar (de overtuiging) dat één van hen beschermd is van fouten (maʿṣūm), dan heeft geen 

één van de ʿUlamāʾ (geleerden) van de moslims deze overtuiging.(!?)  

 

Zo ook (de overtuiging) dat hij (d.w.z. de leider) rechtvaardig is in al zijn zaken, 

gehoorzaam is aan Allāh in al zijn daden, dan heeft niemand van de Imāms (d.w.z. de 

geleerden)15 van de moslims deze overtuiging. Hetzelfde geldt voor de verplichting om 

hen in alles te gehoorzamen wat zij bevelen, zelfs wanneer dit zondigheid jegens Allāh 

inhoudt, dit is de overtuiging van niemand van de Imāms (d.w.z. de geleerden) van de 

moslims. 

 

Maar de Madhhab (leerschool) van Ahl as-Sunnah wa al-Djamāʿah is dat: er met hen 

wordt meegedaan in de zaken van gehoorzaamheid aan Allāh, dus de vrijdaggebeden en 

de twee ʿĪd gebeden worden achter hen gebeden, en andere gebeden dan deze die zij 

verrichten. Want als er niet (meer) achter hen gebeden wordt (omdat zij zondaars, 

onrechtplegers zijn) dan leidt dit tot de ondermijning ervan. En we bestrijden met hen 

de ongelovigen, en we verrichten met hen de Ḥadj (pelgrimage) naar Bayt al-ʿAtīq (het 

Oude Huis, m.a.w. de Kaʿbah), en er wordt gebruik gemaakt van hun ondersteuning in 

het gebieden van het goede en het verbieden van het slechte, en het uitvoeren van de 

Ḥudūd (strafwetten). Want de mens, wanneer het voor hem bepaald is dat hij 

genoodzaakt is om de Ḥadj te verrichten met een gezelschap wat zondigt, dan schaadt 

hem dit in niets. Zo ook (geld dit voor) de veldtochten (d.w.z. oorlogsmissies) en andere 

goede werken, wanneer een rechtvaardige persoon ze verricht en een zondige persoon 

participeert met hem hierin, dan schaadt hem dit geheel niet. Laat staan (in de situatie) 

wanneer het verrichten van deze daden niet mogelijk zijn enkel op deze wijze (van het 

mixen met zondaren). Hoe dan als de kwestie zodanig is dat het de leider is die in deze 

zaken (van goede werken) zondes verricht?!  

 

 
15 Vertaler: Ibn Taymiyyah gebruikt de term Imām/Imāms, soms voor politieke gezaghebbers, zoals koningen, 

sultans etc., en soms in de betekenis van geleerden. Hier bedoelt hij te zeggen dat geen een Sunni geleerde van 

mening is dat de moslimleiders onfeilbaar zijn, iets wat de Imāmiyyah Sjiieten wel als geloofsdoctrine hebben.  

De Muʿtazilah hebben samen met de Khawāridj de eis dat een leider geen grote zondes mag hebben, wanneer hij 

deze wel heeft dan is het gerechtvaardigd en verplicht om tegen hem in opstand te komen.  
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Tevens is het zo dat er op hen (d.w.z. de leiders) een beroep wordt gedaan voor 

gerechtigheid bij rechtspraak en verdelingsrecht,  en het is onmogelijk voor de 

verstandige persoon om te betwisten dat zij in de meeste gevallen rechtvaardigheid 

waarborgen in hun (gerechtelijke) oordelen en het verdelen van de rechten,  en dus 

worden zij gesteund in al-Birr (goedheid) en at-Taqwā (godsbesef), en niet in zonde en 

overtreding. En onder de mensen (van kennis) is er een meningsverschil betreffende de 

details in deze kwestie, en het is nu niet de plek om daarover uit te wijden.  

 

Zoals de kwestie van het uitvoeren van het oordeel van een zondige leider, wanneer zijn 

oordeel rechtvaardig is. En zoals de kwestie van het verrichten van het gebed achter een 

(openlijke) zondaar. Dient het gebed (daarna) opnieuw verricht te worden of niet? En 

het correcte omvattende standpunt in deze kwestie is dat wanneer iemand met 

rechtvaardigheid oordeelt, of met rechtvaardigheid (de rechten) verdeelt, dat zijn 

oordeel en verdeling dan wordt uitgevoerd. En dat degene die het goede gebiedt en het 

slechte verbiedt hierin gesteund dient te worden, zolang het nadeel hierin niet sterker is 

(dan het voordeel).  

 

En het is noodzakelijk dat het vrijdaggebed en de gemeenschap in stand worden 

gehouden, en indien het mogelijk is om een (goede) leider aan te stellen dan is het niet 

toegestaan om een fādjir (losbandige persoon) aan te stellen, of een mubtadiʿ (innovator 

in de religie) die zijn innovatie kenbaar maakt. Want het is verplicht, naar gelang de 

mogelijkheid, om deze zaken (van losbandigheid en het verspreiden van innovatie) af te 

wijzen bij hen, en het is niet toegestaan om hen aan te stellen als leiders. Wanneer zich 

echter de situatie voordoet dat men verplicht is om te kiezen tussen twee mannen, die 

beiden bidʿah (religieuze innovatie) en fudjūr (losbandigheid) met zich hebben, dan is 

het verplicht om diegene te kiezen die het meest geschikt is voor de aanstelling (als 

leider). Zo ook, wanneer het bij de aanstelling van een leider voor een veldtocht niet 

mogelijk is behalve om te kiezen tussen twee mannen: de ene is religieus maar is zwak in 

het voeren van de djihād, en de andere is profijtvol in het voeren van de djihād maar hij 

heeft zonden, in zo een geval is het aanstellen van degene die het meest profijtvol is voor 

de moslims beter dan degene aanstellen wiens leiderschap (in de djihād) schadelijker is 

voor de moslims.  

 

Wanneer het niet mogelijk is om het vrijdaggebed te verrichten, en andere 

(gemeenschappelijke) daden behalve achter de fādjir (losbandige) of de mubtadiʿ 

(innovator in de religie), dan wordt er gewoon achter hen gebeden, en het gebed hoeft 
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niet opnieuw verricht te worden. En wanneer het mogelijk is om achter iemand anders 

te bidden, en het verlaten van het gebed achter hem werkt als een (effectieve) boycot van 

hem, waardoor hij en soortgelijken zoals hem daarmee hun bidʿah en fudjūr zullen laten, 

dan dient dit gedaan te worden. Maar wanneer er in het verlaten van het gebed achter 

hem geen religieus voordeel zit, dan dient er gewoon achter hem gebeden te worden, en 

het is voor niemand nodig om het gebed twee keer te verrichten. 

 

Dus algemeen gezien is het zo dat Ahl as-Sunnah wa l-Djamāʿah zich inzetten om Allāh 

te gehoorzamen en Zijn Boodschapper naar gelang de mogelijkheden, zoals Allāh de 

Verheven zegt: 

 

َ َما ٱْسَتَطْعُتمْ  ﴿      ﴾   فَٱتَُّقوا ٱَّللَّ  

“En vrees Allāh naar gelang jullie vermogen” 

al-Taghābun 16 

 

En de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei: “Wanneer ik jullie beveel met een zaak, voer het dan uit naar gelang 

jullie vermogen” En (Ahl as-Sunnah) weten dat Allāh de Verhevene Muḥammed  ملسو هيلع هللا ىلص 

gestuurd heeft met datgene wat goed is voor de dienaren in hun reilen en zeilen. En dat 

hij deugdelijkheid heeft bevolen en verderf heeft verboden, en wanneer een bepaalde 

daad zowel deugdelijkheid als verderf met zich meebrengt, dan verkiest men de meest 

geschikte van de twee daden. Wanneer de deugdelijkheid meer is dan het verderf, wordt 

het verrichten ervan verkozen boven het niet verrichten ervan. Wanneer het verderf 

meer is dan de deugdelijkheid, dan wordt het laten ervan verkozen boven het verrichten 

ervan. Want voorzeker is het zo dat Allāh de Verhevene Zijn Boodschapper ملسو هيلع هللا ىلص heeft 

gestuurd om de deugdelijkheid te bewerkstelligen en te vervolmaken, en om het verderf 

op te heffen en te verminderen.  

 

Dus wanneer een plaatsvervanger (khalīf) van onder de plaatsvervangers (khulafāʾ) aan 

het bestuur komt, zoals (de type leiders als) Yazīd, en ʿAbd al-Malik, en al-Manṣūr en 

anderen dan hen, dan zegt men (bij de aanstelling van dat soort type leiders) ofwel: dat 

het verplicht is om hem te weerhouden van het bestuur en dat hij bevochten dient te 

worden totdat iemand anders het bestuur krijgt. Zoals (dit) gedaan is door degenen die 

van mening waren dat het zwaard opheffen (tegen hen) de juiste weg was, dan is dit een 

valse opinie. Want de mafsadah (het nadeel) is groter dan de maṣlaḥah (het voordeel).  
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Want de kwestie is zo dat degenen die (in het verleden) in opstand kwamen tegen een 

leider met macht, dan waren de slechtheden die deze daad teweegbrachten groter dan 

de goedheid die het teweegbracht. Zoals degenen die in opstand kwamen tegen Yazīd in 

Medīnah, en zoals Ibn al-Ashʿath die in opstand kwam tegen ʿAbd al-Malik in al-ʿIrāq, en 

zoals Ibn al-Muhallab die in opstand kwam tegen zijn vader in Khorasān, en zoals Abī 

Muslim, de prediker, die ook tegen hem in opstand kwam in Khorasān, en zoals degenen 

die in opstand kwamen tegen al-Manṣūr in al-Medīnah en al-Baṣrah, en soortgelijke 

voorbeelden (van opstanden uit de islamitische geschiedenis).  

 

Het eindresultaat van dit soort mensen is dat zij ofwel overwinnen ofwel overwonnen 

worden, maar waarbij hun macht (uiteindelijk) alsnog verdwijnt  en waarbij zij geen 

blijvend effect bewerkstelligen. Dit was het geval bij ʿAbdullāh b. ʿAlī en Abū Muslim, die 

beiden grote groepen mensen hadden gedood, en beiden werden (uiteindelijk alsnog) 

gedood door Abū Djaʿfar al-Manṣūr. En wat betreft de mensen van al-Ḥurrah en Ibn al-

Ashʿath en Ibn al-Muhallab, dan werden zij en hun compagnons vernietigd. En zij hadden 

(met hun strijd) geen (profijt voor de) religie gevestigd en ook het wereldse (profijt) is 

niet bereikt.  

 

En Allāh de Verhevene gebiedt niet datgene wat geen verbetering brengt voor de religie 

en geen verbetering brengt voor het wereldse, ook al behoort degene die dit (soort 

handelingen) onderneemt tot de godvrezende dienaren van Allāh, en tot de mensen van 

al-Jannah. Want niemand is beter in status dan ʿAlī en ʿĀʾishah en Talḥah en al-Zubayr 

en anderen dan hen, en toch worden zij niet geprezen voor hetgeen zij gedaan hebben 

aan het strijden (in fitan).16 Terwijl zij de hoogste aanzien hebben bij Allāh en zij hadden 
 

16 Vertaler: En toch zien we hedendaagse revolutionaire en activistische groepen en personen deze fitan als 

argument aanhalen voor het legitimeren van opstanden, het plegen van coupes, en het ophitsen van de bevolking 

tegen de leiders. Wanneer er met hen gesproken wordt hierover komen zij met dezelfde argumenten, dat men de 

religie hiermee wil dienen en de rechten van de mensen wil waarborgen. Uiteindelijk zien we, zoals Ibn 

Taymiyyah ook stelt, dat zij noch profijt voor de religie hebben gevestigd, noch de maatschappelijke situaties van 

de mensen hebben verbeterd. De Arabische “lente” is daar een zeer recent voorbeeld van. Sommigen komen ook 

met het voorbeeld van Abū Ḥanīfah, en dat hij opstanden gesteund zou hebben, men zegt dan dat dit 

overgeleverd is van de grote Ḥanafī geleerde al-Djasās. Maar dit verhaal omtrent Abū Ḥanīfah is een dubieuze 

kwestie, aangezien het inderdaad is overgeleverd dat hij hielp met geld en steun voor de opstand van Zayd b. ‘Alī 

b. al-Ḥusayn. Maar dit werd: (1) Afgewezen van hem als een foute idjtihād door grote imaams van ḥadīth, zoals 

al-Awzāʿī die zei: “Wij verdroegen van Abū Ḥanīfah alles totdat hij tot ons kwam met het zwaard, dat verdroegen wij 

niet”. En dit is óók wat de grote Ḥanafī geleerde al-Djasās overlevert van al-Awzāʿī in Aḥkām al-Qurʾān, dus het 

klopt dat al-Djasās dit verhaal overlevert van Abū Ḥanīfah, maar hij leverde dus ook de afwijzing ervan over van 
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betere intenties dan anderen dan hen. Hetzelfde geldt voor de mensen van al-Ḥurrah, er 

waren onder hen veel mensen van kennis en religie, en zo ook onder de compagnons van 

Ibn al-Ashʿath waren er veel mensen van kennis en religie, moge Allāh hen allen 

vergeven. 

 

Er werd gezegd tegen ash-Shaʿbī betreft de fitnah van Ibn al-Ashʿath: “Waar was jij oh 

ʿĀmir?” Hij zei: “Ik was zoals de dichter het beschreef: 

 

 عوى الذئُب فاستأنسُت بالذئِب إذ عوى * وصَوَت إنساٌن فكدُت أطيُر 

 

De Wolf huilde, en ik voelde verbondenheid met de wolf wanneer hij huilde 

en de mens riep en ik vluchtte ervan weg 

 

We werden getroffen door een fitnah waarin wij niet godvrezend en rechtschapen waren, en 

ook geen krachtige zondaren.” 

 
 

imaams van de Sunnah. Ook ‘Abdullāh b. Aḥmad ibn Ḥanbal wijst het af van Abū Ḥanīfah in Kitāb as-Sunnah. En 

ook ʿAbdullāh ibn al-Mubārak. (2) Het is in tegenstrijd met wat uiteindelijk de muʿtamad (het gangbare 

standpunt) is geworden  van de Madhhab al-Ḥanafī en waar de Aṣḥāb van de Madhhab al-Ḥanafī zoals Abū Yūsuf 

en anderen op zijn. En het is ook in tegenstrijd met was is overgeleverd van hem in de Fiqh al-Akbar en Fiqh al-

Absat dat hij al-Khurūdj afwijst en dat hij gevraagd werd over degenen die al-Amr bi l-Maʿrūf en al-Nahī ʿani l-

Munkar willen verrichten en hierin veel aanhang van de mensen krijgen en dan vervolgens khurūdj doen, wat is 

het oordeel hierover? Waarop hij dit afwees en zei dat dit meer kapot maakt dan dat het verbeterd, en dat hiermee 

veel bloedvergiet wordt en vernietiging van eer en bezittingen. Zie Fiqh al-Absat 44-48. En het is in tegenstrijd 

met wat Abū Dja’far at-Ṭaḥāwī al-Ḥanafī, in zijn legendarische ʿAqīdah werk waarin hij de ʿAqīdah van Abū 

Ḥanīfah en zijn Aṣḥāb overlevert, vermeld over deze kwestie. En tegenstrijdig met wat grote Ḥanafī Imams die 

later het werk van at-Ṭaḥāwī uitlegden hebben overgeleverd als het standpunt van de Madhhab, zoals Ibn Abī sh-

Sharīf al-Ḥanafī en Zaynuddīn Qāsim ibn Qatlūbgha al-Ḥanafī, al-Bazdawi, ibn al-Hamām. Er wordt aangegeven 

door geleerden dat Abū Ḥanīfah waarschijnlijk later op dit standpunt is gekomen nadat hij gezien heeft wat de 

Khurūdj van Zayd kleinzoon van Ḥusayn en de twee kleinzonen van al-Ḥasan, teweeg hebben gebracht aan grote 

mafāsid (slechtheden, verderf) . Dit lijkt logisch aangezien Abū Ḥanīfah zowel de Banī Umayyah als de Banī 

‘Abbās periode heeft meegemaakt. En de fitnah van khurūdj was tegen het einde van Banī Umayyah periode. Hoe 

dan ook, historische gebeurtenissen en de idjtihād van bepaalde geleerden tijdens fitan zijn geen bewijs voor de 

Sharīʿah en daar wordt ‘Aqīdah niet op gebouwd. Wel op de teksten uit de openbaring en de Idjmāʿ (consensus) 

van de Selef en waar de Imaams van de Dien op uitgekomen zijn, en wat zij hebben vastgesteld in de 

moederboeken van ʿAqāʾid (geloofsfundamenten), en waar de Madhhāʾib (de Sunni leerscholen) daarna op 

uitgekomen zijn. 
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En al-Ḥasan al-Baṣrī zei: “Voorzeker al-Ḥadjādj is een bestraffing van Allāh, en de 

bestraffing van Allāh wordt niet tegengehouden met jullie handen, integendeel het is aan 

jullie om je nederig op te stellen (tot Allāh) en jullie zelf te onderwerpen (aan Allāh). Want 

Allāh de Verhevene zegt:  

 

ِِهْم َوَما َيَتََضَُّعونَ  ﴾  َخْذنَـُٰهم بِٱلَْعَذاِب َفَما ٱْسَتََكنُوا لَِرب 
َ
      ﴿  َولََقْد أ

“En voorzeker, Wij hebben hen met de bestraffing getroffen, maar zij 

stelden zich niet nederig op naar hun Heer en richtten zich niet 

onderdanig tot Hem” 

al-Muʾminūn 76 

 

En Ṭalq b. Ḥabīb heeft gezegd: “Bescherm jezelf van al-Fitnah met at-Taqwā”. Er werd 

tegen hem gezegd: “Leg ons uit wat at-Taqwā is?” Hij zei: “Dat je handelt volgens de 

gehoorzaamheid van Allāh met de Nūr (licht) van Allāh, verlangend naar de Raḥmah 

(barmhartigheid) van Allāh, en dat je het zondigen bij Allāh verlaat met de Nūr van Allāh, 

vrezend voor Zijn bestraffing”. Overgeleverd door Aḥmad en Ibn Abī ad-Dunyā. 

 

En de vooraanstaanden van de moslims waren gewoon om het in opstand komen af te 

wijzen, en het strijden in al-Fitnah, zoals ʿAbdullāh b. ʿUmar en Saʿīd b. al-Musayyib, en 

ʿAlī b. al-Ḥusayn en anderen dan hen (van de geleerden van de Ṣaḥābah). In het jaar van 

(de fitnah van) al-Ḥurrah wezen zij het af om khurūdj te verrichten tegen Yazīd. Net zoals 

dat al-Ḥasan al-Baṣrī  en Mudjāhid en anderen dan hen het afwezen om khurūdj te 

verrichten in de Fitnah van Ibn al-Ashʿath. Hierdoor is de kwestie bij Ahl as-Sunnah 

geconsolideerd op (het standpunt van) het laten van het meevechten in fitnah, 

vanwege authentieke bevestigde overleveringen van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص. En begonnen zij het 

te vermelden in hun (boeken van) ʿaqāʾid (geloofsfundamenten)17, en zij bevolen om 

geduld te hebben tegen de tirannie van de leiders, en het stoppen met het bestrijden van 

hen, ondanks dat vele mensen van kennis en religie mee vochten in dit soort 

calamiteiten. 

 
17 Vertaler: Gezaghebbende ʿAqīdah werken zoals: Fiqh al-Akbar van Abū Ḥanīfah, Uṣūl as-Sunnah van al-Imām 

Aḥmad, Kitāb as-Sunnah van ʿAbdullāh ibn Aḥmad, Kitāb as-Sunnah van Ḥarb al-Kirmāni, Sharḥ as-Sunnah van 

al-Berbehārī, ash-Sharīʿah van al-Ādjūrī, al-Ibānah van Ibn Battah, Lumʿah al- Iʿtiqād van Ibn Qudāmah, al-

ʿAqīdah at-Ṭaḥāwiyyah van Abu Dja’far al-Ṭaḥāwī, al-Ḥudjah fī Bayân al-Maḥadjah van Qawwām as-Sunnah al- 

Aṣbahāni en ga zo maar verder. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van talloze boeken die de ʿ Aqīdah en de Idjmāʿ 

(consensus) van de Selef voor ons hebben vastgelegd.  
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En het onderwerp (in de boeken van ʿAqīdah en Fiqh) van het bestrijden Ahl al-Baghī 

(misdadigers, onruststokers) en al-Amr bi l-Maʿrūf wa al-Nahī ʿani l-Munkar (het goede 

gebieden en het slechte verbieden) wordt verward met het strijden in al-Fitnah, en dit is 

nu niet de plaats om hierover uit te wijden.  

 

Wie de authentieke overleveringen van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص over dit onderwerp overpeinst, en 

tevens de inzichten van de mensen van inzicht in ogenschouw neemt, zal te weten 

komen dat hetgeen waar de Profetische teksten mee gekomen zijn, het beste is van alle 

zaken. Daarom was het zo dat toen al-Ḥusayn b. ʿAlī  wilde vertrekken naar de 

mensen van al-ʿIrāq, nadat zij hem veelvuldig brieven hadden geschreven18, dat de 

vooraanstaande mensen van kennis en religie hem adviseerden om niet te gaan, zoals 

Ibn ʿUmar, Ibn ʿAbbās, en Abī Bakr b. ʿAbd al-Raḥmān b. al-Ḥārith b. Hishām. Zij hadden 

een sterk vermoeden dat hij gedood zou worden, in zoverre dat sommigen van hen zelfs 

zeiden: “Vaarwel, God zij met jou martelaar”. En sommigen zeiden: “Als het niet voor de 

Shafāʿah was, dan had ik jou vastgegrepen en jou tegengehouden om te vertrekken”.  

 

En zij wensten hem slechts te adviseren en hadden het goede met hem voor en met de 

moslims, en Allāh en Zijn Boodschapper ملسو هيلع هللا ىلص bevelen slechts datgene wat tot verbetering 

leidt en niet datgene wat tot verderf lijdt, maar de persoonlijke opinie is soms correct en 

soms fout. 

 

Hiermee is het duidelijk geworden dat de kwestie was zoals dat zij (de vooraanstaande 

van de Ṣaḥābah) zeiden, er zat in de Khurūdj geen voordeel voor de religie en geen 

voordeel voor het wereldse. Integendeel, het zorgde ervoor dat deze 

grensoverschrijdende onrechtplegers de overhand kregen over het nageslacht van de 

Boodschapper van Allāh ملسو هيلع هللا ىلص totdat zij hem doodden, als een gedupeerde martelaar. En de 

verderfelijke nadelen die voortkwamen uit zijn khurūdj en uit het doden van hem zouden 

niet gebeurd zijn als hij in zijn land was gebleven. En er is niets bereikt van hetgeen hij 

 
18 Vertaler: Waarin de Sjiieten van Irak beloofden hem de eed van trouw te geven en hem te steunen tegen Yazid 

en voor het innemen van het leiderschap. De Sjiieten uit die periode waren niet hetzelfde als wat zich later ging 

ontwikkelen tot een aparte religie naast de Sunni Islam. Het begon in de eerste instantie meer als een politiek 

standpunt, waarbij de Sji’ah ‘Ali (de partij van ‘Ali) van mening waren dat de Khilāfah aan ‘Ali toebehoorden en 

aan zijn zonen en kleinzonen. Uiteindelijk toen al-Ḥusayn aankwam in Irak hebben zij hem verraden en niet 

geholpen, dit is een van de redenen dat de huidige Sjiieten zichzelf kastijden op ‘ʿĀshūrāʾ, door hunzelf tot 

bloedens toe te verwonden met zwaarden.  
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wenste te bereiken aan goedheid en het tegenhouden van het slechte, integendeel het 

slechte werd vermeerderd door zijn khurūdj en door zijn dood. Het goede werd 

verminderd hierdoor en het werd een oorzaak voor een enorm kwaad. Het doden van al-

Ḥusayn leidde tot fitan (politieke onrust), net zoals de dood van ʿUthmān leidde tot fitan 

(politieke onrust). 

 

Dit alles verduidelijkt dat hetgeen wat de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص beveelt, van het hebben van al-Ṣabr 

(geduld) met het onrecht van de leiders, en het laten van het bevechten van hen en het 

niet in opstand komen tegen hen, behoort tot dat wat de meeste verbetering aanbrengt 

in de aangelegenheden van de mensen en in hun reilen en zeilen. En dat degenen die dit 

tegengaan, opzettelijk of door een fout (in inzicht), geen verbetering bereiken met deze 

daad, integendeel men bereikt verderf. En daarom prees de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص al-Ḥasan met zijn 

uitspraak:  

 

“Voorzeker deze zoon van mij is een sayyid en Allāh zal doormiddel van hem vrede 

stichten tussen twee grote partijen van de moslims” 

 

En hij heeft nooit iemand geprezen voor het strijden in een fitnah en niet voor het in 

opstand komen tegen de leiders, en niet voor het onttrekken aan de gehoorzaamheid, en 

voor het afsplitsen van de gemeenschap. 

 

En de overleveringen van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص die bevestigd zijn in de Ṣaḥīh, allen duiden zij 

hierop. Zoals vermeld is in Ṣaḥīh al-Bukhārī van de overlevering van al-Ḥasan al-Baṣrī:  

“Ik hoorde Abū Bakrah  zeggen; “Ik hoorde de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص zeggen, terwijl hij op de 

preekstoel was met al-Ḥasan aan zijn zijde, kijkend naar hem en (daarna) naar de mensen:  

 

“Voorzeker deze zoon van mij is een sayyid (nobel, van hoge status) en Allāh zal 

doormiddel van hem vrede stichten tussen twee grote partijen van de moslims”  

 

Dus de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص heeft ons geïnformeerd dat hij een Sayyid is, en wat de Profeet  ملسو هيلع هللا ىلص 

voorspelde is gebeurd, dat Allāh middels hem vrede stichtte tussen twee grote 

moslimgroepen. 

 

Dit verduidelijkt dat het vrede stichten tussen twee partijen van de moslims een geliefde 

zaak is, een prijzenswaardige zaak, waar Allāh en Zijn Boodschapper van houden. En 

hetgeen wat al- Ḥasan hiermee deed behoort tot zijn grootste nobele eigenschappen, die 
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geprezen zijn door de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص. En als het strijden een verplichte zaak zou zijn of een 

aanbevolen zaak dan zou de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص niemand prijzen voor het nalaten van iets wat 

verplicht is of aanbevolen. Daarom heeft de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص niemand geprezen in wat er 

plaatsvond aan strijd op de Dag van de Kameel en met (de strijd van) Ṣiffīn, laat staan 

wat er plaatsvond in al-Medīnah op de Dag van al-Ḥurrah, en wat er plaatsvond in Mekka 

van de belegering van Ibn al-Zubayr, en wat er gebeurde tijdens de fitnah van ibn al-

Ashʿath en ibn al-Muhallab en andere fitan.  

 

Maar als het gaat om het bestrijden van de ketterse Khawāridj, degenen die bestreden 

werden door de leider der gelovigen ʿAlī b. Abī Ṭālib   bij Nahrawān, nadat zij khurūdj 

tegen hem verrichtten bij Ḥarūrah. Als het om hun soort ging, (d.w.z. de Khawāridj) dan 

duiden de Sunan van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص op een bevel om hen te bestrijden. Toen ʿAlī hen 

bestreed was hij verheugd in het bestrijden van hen, en quoteerde hij de overlevering 

betreffende hen, en de Ṣaḥābah hadden overeenstemming betreffende het bestrijden van 

hen, en zo ook de Imāms van Ahl al-‘Ilm (de mensen van kennis) na hen. Het bestrijden 

van hen (d.w.z. de Khawāridj) werd door hen (d.w.z. de geleerden) niet op dezelfde 

manier bekeken als het strijden van Ahl al-Djamal (d.w.z. degenen die streden op de Dag 

van de Kameel) en bij Ṣiffīn, en andere veldslagen dan deze. Waar geen enige prijzing 

voor terug te vinden is, in geen enkele geopenbaarde tekst, noch consensus, noch 

(bestaat er) enige prijzing (achteraf) van de vooraanstaanden die erin geparticipeerd 

hadden, integendeel zij hadden spijt ervan en keerde erop terug.  

 

Deze overlevering behoort tot de wonderbaarlijke tekenen van Profeetschap van onze 

Profeet Muḥammed ملسو هيلع هللا ىلص gezien het feit dat hetgeen wat hij vermelde over al-Ḥasan, en zijn 

prijzing voor hem, dat dit dertig jaar later tot uiting kwam in de werkelijkheid. Want de 

vrede die Allāh sloot via al-Ḥasan, tussen de twee moslimpartijen, was in het jaar 41 na 

de Hidjrah, en ʿAlī  stierf de martelaarsdood in de Ramaḍān in het jaar 40 van de 

Hidjrah. Toen de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص stierf was Ḥasan 7 jaar, dus hij was geboren in het 3e jaar van 

de Hidjrah, en Abū Bakrah werd moslim in het jaar van (de opening van) aṭ-Ṭāʾif, en hij 

was een kamelenherder en dus werd er tegen hem gezegd “Vader van Kamelen”. En (de 

opening van) aṭ-Ṭāʾif was ná de opening van Mekka, dus deze overlevering van de Profeet 

 waarin hij dit zei over al-Ḥasan was 8 jaar na de Hidjrah. En de Profetische Khilāfah ملسو هيلع هللا ىلص

zou na de dood van de Profeet 30 ملسو هيلع هللا ىلص jaar lang voortduren,  dus het kan niet anders dan 

dat er meer dan 30 jaar voorbij moet zijn gegaan, en hij ملسو هيلع هللا ىلص zei dit (over al-Ḥasan) vóór zijn 

dood.  
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En wat hiermee overeenkomt is wat authentiek is bevestigd in de ṣaḥīh, de overlevering 

van Sulaymān at-Taymī van Abī ‘ʿUthmān an-Nahdī van Usāmah b. Zayd  van de 

Profeet ملسو هيلع هللا ىلص dat hij hem en al-Ḥasan vastnam en toen zei: “Oh Allāh ik hou van hen beiden 

dus houdt U van hen beiden”. Dus in deze overlevering combineerde hij al-Ḥasan én 

Usāmah samen  en liet hij weten dat hij van hen beiden houdt, en verrichtte hij een 

smeekbede bij Allāh om van hen beiden te houden. Zijn liefde voor hen beide komt ook 

voort uit andere authentieke overleveringen, zoals de overlevering in de ṣaḥīḥayn van de 

overlevering van Shuʿbah, van ʿAdī b. Thābit, die zei; ik hoorde al-Barāʾ b. ʿĀzib dat hij  

  zei: “Ik zag de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص en al-Ḥasan ibn ‘Alî was op zijn schouder en hij zei: ‘Oh Allāh 

ik hou van hem, houdt U (ook) van hem’.19 

 

En het is overgeleverd in de ṣaḥīḥayn (d.w.z. al-Bukhārī en Muslim) van al-Zuhrī van 

ʿUrwah van ʿĀʾishah  dat de Quraysh zich bekommerden over de zaak van een vrouw 

van de Makhzūmiyyah stam, die gestolen had. Zij zeiden: “Wie gaat voor haar bemiddelen 

bij de Boodschapper van Allāh ملسو هيلع هللا ىلص ?” Waarop er gezegd werd: “Wie is er geliefder bij hem dan 

Usāmah b. Zayd, de geliefde van de Boodschapper van Allāh ملسو هيلع هللا ىلص ?”  

 

En in Ṣaḥīh al-Bukhārī van ʿAbdullāh b. Dīnār die zei: “Op een dag keek Ibn 'Umar, terwijl 

hij in de moskee was, naar een man die zijn kleding aan het slepen was terwijl hij door een 

van de hoeken van de moskee liep. Hij zei: "Kijk wie dat is. Ik wou dat hij dicht bij me was." 

Iemand zei toen (tegen Ibn ʿUmar): "Ken je hem niet, O Abu ʿAbd al-Raḥmān? Hij is 

Muḥammed b. Usāmah. " Daarop boog Ibn 'Umar zijn hoofd en groef de aarde met zijn 

handen en zei toen: "Als Allah's Boodschapper ملسو هيلع هللا ىلص  hem had gezien, zou hij van hem hebben 

gehouden." 

 

En hij (d.w.z. de Profeet) bracht hen beiden samen in het liefhebben van hen, en vroeg 

Allāh om van hen beiden te houden, en hij maakt zijn liefde voor hen bij hen beiden 

persoonlijk kenbaar, en beiden hadden zij het standpunt om niet te strijden in deze 

oorlogen. Sterker nog, Usāmah hield zich afzijdig in de strijd op de Dag van Ṣiffīn, hij 

streed met geen een van de partijen. 

 

Zo ook al-Ḥasan, hij adviseerde altijd zijn vader en zijn broer om het strijden (tijdens 

Fitan)  te laten, en toen de kwestie van het strijden bij hem terecht kwam (als keuze) liet 

 
19 Al-Bukhārī, Kitāb Fadhāʾil Aṣḥāb an-Nabī, Hoofdstuk Manāqib al-Ḥasan wa l-Ḥusayn, #26, Muslim, Kitāb 

Fadhāʾil as-Ṣaḥābah, Hoofdstuk Fadhāʾil al-Ḥasan wa l-Ḥusayn, #1883 
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hij de strijd, en (hierdoor) bracht Allāh middels hem vrede tussen de twee strijdende 

partijen. 

 

En voor ʿAlī   werd het aan het einde ook duidelijk dat de Maṣlaḥah (profijt) van het 

achterwege laten van het strijden groter was dan het verrichten ervan. 

 

En zo ook al-Ḥusayn  werd niet gedood behalve als een martelaar aan wie onrecht is 

aangedaan, terwijl hij (uiteindelijk) de claim voor het leiderschap had losgelaten, en hij 

verzocht had om terug te mogen keren: (Hij vroeg) ofwel om terug te mogen keren naar 

zijn gebied, of om gestuurd te worden naar (het front in) ath-Taghr, of naar de leider van 

de mensen Yazīd. 

 

En als iemand (die zich tegen deze feitelijkheden verzet) zegt: “ʿAlī en al-Ḥusayn 

weerhielden zichzelf enkel van het vechten omdat zij de mogelijkheid niet meer hadden, 

aangezien zij geen ondersteuners meer hadden, en dan zou het een strijd worden waarin de 

zielen worden gedood zonder dat dit de gezochte Maṣlaḥah (profijt) bewerkstelligd.”  

  

Dan wordt er tegen hem gezegd: “Dit is precies de Ḥikmah (wijsheid) die de Wetgever  ملسو هيلع هللا ىلص 

wil bereiken met zijn afwijzing van het in opstand komen tegen de leiders, en waarom hij had 

bevolen om het strijden in al-Fitnah te laten, ook al zijn degenen die opstand willen komen 

van mening dat hun doel het gebieden van het goed is en het verbieden van het slechte, zoals 

degenen die in opstand kwamen bij al-Ḥurrah en bij (de strijd van) Dayr al-Djamādjim tegen 

Yazīd en al-Ḥadjādj en anderen dan hen.”  

 

Maar als de munkar (het slechte) niet verwijderd wordt behalve met datgene wat een 

grotere munkar is, dan is het verwijderen ervan op die manier een munkar (op zichzelf). 

 

En het was op deze manier dat de Khawāridj het zwaard toegestaan maakten op de 

Mensen van de Qiblah (d.w.z. de gebedsrichting naar Mekka), totdat zij ʿAlī bestreden en 

anderen van de moslims. Zo ook degenen die met hen overeenkomen in het verrichten 

van khurūdj tegen de leiders in het algemeen met het zwaard, van de Muʿtazilah20 en de 

 
20 Vertaler: De Mu’tazilah kunnen omschreven worden als de eerste rationalisten vanuit de moslimhoek, maar zij 

waren niet pure rationalisten zoals de Griekse filosofen. De Muʿtazilah namen de Qurʾān wel als uitgangspunt 

voor de vorming van hun ‘worldview’ en zij vertrokken dus niet vanuit een puur agnostische positie. Wat de 

Muʿtazilah deden was de methode van de Griekse filosofen gebruiken om daarmee het eigen wereldbeeld te 
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Zaydiyyah en de Fiqh geleerden en anderen dan hen, zoals degenen die khurūdj 

verrichtten met Muḥammed b. ‘Abdullah b. Ḥasan b. Ḥussein en zijn broer Ibrāhīm b. 

ʿAbdullāh b. Ḥasan b. Ḥusayn, en anderen dan hen. Dus de religieuze mensen onder hen, 

zij hadden enkel als doel om hetgeen te bereiken van de religie wat zij dachten te kunnen 

bereiken (met khurūdj). 

 
 

verdedigen. Ondanks dat de Muʿtazilah wel vanuit openbaring (Qurʾān) probeerden te opereren gaven zij bij de 

interpretatie hiervan een grote voorrang aan hun ratio die hevig beïnvloed werd door de Griekse filosofie, met 

name de filosofie van Aristoteles. Hierdoor werden zij al snel bekritiseerd en regelmatig verketterd door de meer 

traditionelere geestelijke orde die veel minder happig waren om zich in te laten met de nieuwe Griekse invloeden, 

met name de Hanbalitische school waren zeer prominent in hun kritiek. De traditionalisten beschouwden de 

Muʿtazilah als een ketterse groep die waren verdronken in de filosofie en daardoor de Islām geen dienst 

verleenden. Ondanks dat de Muʿtazilah zich als moslims definieerden zagen zij een soort van synthese voor ogen 

tussen de Islām en de Filosofie. Hierdoor werden zij door de traditionalisten beschouwd als filosofen. De 

Muʿtazilah zijn de volgelingen van Wāṣil ibn ʿAṭāʾ en ʿAmrū ibn ʿUbayd, degenen die de Namen van Allāh 

bevestigden, en de Eigenschappen ontkenden. En zij zeggen; “De dienaar schept zelf zijn eigen daden...” Zie: ‘Kitāb 

as-Sharḥ wal-Ibānah ʿalā Uṣūl al-Sunnah wa al-Diyānah’ van Ibn Battah, A.ar-Rādjiḥī. Zij zijn een van de sektes in 

oppositie met Ahl as-Sunnah wal-Djamāʿah, en aan het hoofd van deze sekte staat Wāṣil ibn ʿAṭāʾ al-Ghazāl, hij 

was een student in de kenniskringen van al-Ḥasan al-Baṣrī, vervolgens opperde hij de uitspraak van ‘al-Manzilah 

bayna al-Manzilatayn’ (de positie tussen de twee posities), dat de grote zondaar niet een muʾmin (gelovige) is en 

niet een kāfir (ongelovige) maar zich bevindt in een positie tussen deze twee. En ʿAmrū ibn ʿUbayd sloot zich bij 

hem aan en vervolgens trokken zij zich terug (Iʿtazala) uit de kenniskringen van al-Ḥasan, en daarom worden zij 

al-Muʿtazilah (de terugtrekkers) genoemd. En zij worden ook betiteld met al-Qadariyyah, door dat zij de 

handelingen van de dienaren toeschrijven aan hen (m.a.w. dat zij hun eigen daden scheppen) en al-Qadr (de 

Voorbeschikking van Allaah) erin ontkennen. Zie: Sharḥ al-ʿAqīdah al-Wāsiṭiyyah, S. aal-ash-Shaykh. En deze vijf 

fundamenten van de Muʿtazilah houden het volgende in: 1- at-Tawḥīd; en zij bedoelen hiermee het ontkennen 

van de Ṣifāt, en zij zien degenen die de Ṣifāt bevestigd als een Mushrik (polytheist). 2- al-ʿAdl (rechtvaardigheid); 

en zij bedoelen hiermee het ontkennen van al-Qadr (de Voorbeschikking van Allaah), want zij zeggen: “Het 

bevestigen van al-Qadr is onrechtvaardig en onrecht, en al-ʿAdl (rechtvaardigheid) is verplicht voor Allaah’. 3- al-

Amr bi l-Maʿrūf wa an-Nahī ‘ani l-Munkar (het goede gebieden en het slechte verbieden); en zij bedoelen hiermee 

het in opstand komen tegen de leiders van de moslims, wanneer zij zonden hebben die geen kufr (ongeloof) 

inhouden. En hierin gelijken zij op de Khawāridj. 4- al-Manzilah bayna al-Manzilatayn (de positie tussen de twee 

posities) : En dit is hun oordeel over de pleger van grote zonden dat hij uit de Islām is getreden, maar niet in al-

Kufr is getreden. 5- Infādh al-Waʿīd (de realisatie van de bedreiging (van het hellevuur)); en hiermee bedoelen zij, 

dat degene die sterft op zonden minder dan ash-Shirk, dan verblijft hij voor eeuwig en altijd in het Vuur, dus zij 

komen overeen met al-Khawāridj als het gaat om de eindbestemming in het Hiernamaals, en zij verschillen met 

al-Khawāridj dat hij zich begeeft (in het wereldse leven) in een positie tussen de twee posities in.” Zie mijn 

publicatie: ‘Geschiedenis van ‘Ilm al-Kalām en Aristoteles invloed op de ʿAqīdah van de moslims’ blz. 6. 

 



Minhādj al-Sunnah al-Nabawiyyah ‖ 4/518-550 

 

 20  

 

Maar zij zijn op twee manieren in de fout gegaan: 

 

De eerste is: Hetgeen wat zij als (van de) religie zagen behoort niet tot de religie, zoals de 

opinie van de Khawāridj en anderen dan hen van Ahl al-Ahwāʾ (de mensen van 

begeerten), want zij dragen een opinie als overtuiging die fout is en een innovatie, en 

vervolgens gebaseerd daarop bestrijden zij de mensen. Sterker nog, zij verklaren degenen 

die hen hierin tegengaan als ongelovigen. Dus zij schreiden voort met hun strijd, hun 

takfīr (excommuniceren) en hun vervloeking tegen degenen die met hen verschillen, 

terwijl zij fout zijn in hun opinie. En dit is de situatie bij alle Ahl al-Ahwāʾ (mensen van 

begeerten) […] 

 

De tweede is: Wie strijdt gebaseerd op een overtuigde opinie, welke uitnodigt naar het 

tegengaan van de Sunnah en de Djamāʿah, zoals de mensen van al-Djamal en Ṣiffīn, en 

al-Ḥurrah en al-Djamādjim en andere (veldslagen). Maar zij dachten dat aan de hand van 

het strijden de verzochte maṣlaḥah (profijt) bereikt zou worden, maar het is niet bereikt 

met strijden, integendeel het heeft de mafsadah (slechtheid) enkel groter gemaakt dan 

daarvoor, en tegen het einde van de zaak werd het voor hen pas duidelijk waar de 

Wetgever  vanaf het begin al op wees. 

 

Onder hen zijn er personen bij wie de teksten van de Wetgever (over deze zaak) hen niet 

hebben bereikt, of het was niet met zekerheid bevestigd bij hen (als zijnde correct), en 

onder hen zijn er degenen die het als mansūkhah (d.w.z. een afgeschafte regelgeving) 

beschouwden, zoals Ibn Ḥazm. En onder hen zijn er die het allegorisch uitleggen (taʾwīl), 

zoals gebeurd is bij vele van de mudjtahidīn bij veel teksten.  

 

Door deze manieren liet men het achterwege om te handelen conform  sommige teksten 

van de openbaring, ofwel omdat men niet de overtuiging heeft dat ze authentiek aan de 

Profeet ملسو هيلع هللا ىلص toegeschreven kunnen worden, of omdat men de overtuiging heeft dat ze niet 

duiden op de kwestie die beargumenteerd moet worden, of omdat zij het als mansūkhah 

beschouwden. 

 

Wat wenselijk is om te weten is dat er gedeelde oorzaken zijn in deze fitan, want de 

harten kunnen blootgesteld worden aan gebeurtenissen die ervoor zorgen dat de harten 

belemmerd worden in het begrijpen van de waarheid en haar doelstelling. Hierdoor 
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komen zij (i.e. de harten) op het level van al-Djāhiliyyah21, en als het gaat om (de situatie 

van) al-Djāhiliyyah, dan is de waarheid en haar doelstelling daarin niet te vatten. En de 

Islām is gekomen met profijtvolle kennis, en goede daden, met het begrip van de 

waarheid en haar doelstelling.  

 

Er kan gesteld worden dat er sommige leiders zijn die onrecht plegen door anderen te 

bevoorrechten, en vervolgens hebben de ego’s (van de mensen) geen Ṣabr (geduld) met 

zijn onrecht, en men is niet in staat om zijn onrecht tegen te houden behalve met hetgeen 

wat een groter verderf bevat. Maar door toedoen van de liefde die de mens heeft om zijn 

recht te willen halen, en om onrecht bij zichzelf weg te houden, ziet men niet het algehele 

verderf (voor de maatschappij en de gemeenschap) welke veroorzaakt wordt door zijn 

daad (van het in opstand komen). 

 

En daarom zei de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص: “Voorzeker jullie zullen na mij blootgesteld worden aan 

nepotisme, dus wees geduldig hiermee totdat jullie mij ontmoeten bij de Ḥawḍ 

(waterbassin)”22 

 

En er is vermeld in de Ṣaḥīh van de ḥadīth van Anas b. Mālik, en Usayd b. Ḥuḍayr  

dat een man van de Anṣār zei: ‘O Boodschapper van Allāh, waarom benoemd u mij niet net 

zoals u zus en zo benoemd hebt? Hij  ملسو هيلع هللا ىلص zei: “Jullie zullen na mij blootgesteld worden aan 

nepotisme, dus wees geduldig totdat jullie mij ontmoeten bij de Ḥawḍ.”23 

 

En in de overlevering van Yaḥyā b. Saʿīd  al-Anṣārī die Anas b. Mālik hoorde zeggen, toen 

hij met hem naar al-Walīd vertrok; “De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص  vroeg de Anṣār om het grondgebied van 

Bahrein te verdelen onder hen” Waarop zij zeiden: ‘Nee, behalve als jij voor onze broeders 

van de Muhādjirīn een zelfde gedeelte (van de grond) toebedeeld’. Waarop hij ملسو هيلع هللا ىلص zei; “Zo 

 
21 Vertaler: al-Djāhiliyyah, slaat op de periode vóór de komst van de Profeet en de Islam, het is een periode van 

onwetendheid, waar de openbaring van Allaah en de leiding van de Profeet niet in aanwezig was. Het was een 

periode waarin de mensen handelden volgens hun eigen inzichten en begeerten, niet conform openbaring en 

leiding. Wat Ibn Taymiyyah wil duidelijk maken is dat in tijden waar chaos, onrust en onlusten hoogtij vieren, de 

waarheid wordt vertroebeld, en het onduidelijk wordt wie correct is en wie fout, waar het onduidelijk wordt wat 

nou wijsheid is om te doen in zo een periode. Wie moet je steunen en wie juist niet? Zo een situatie wordt door 

Ibn Taymiyyah beschreven als een fitnah, en de Profetische leiding in dit soort situaties is dat men niet gaat mee 

participeren in de strijd.  
22 Al-Bukhārī 5/33, Muslim 3/1474   
23 Al-Bukhārī 5/33, Muslim 3/1474  
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niet, wees dan geduldig tot jullie mij ontmoeten (bij de Ḥawḍ), want jullie zullen na mij 

blootgesteld worden aan nepotisme’24 

 

Zo ook is het bevestigd van hem in as-Ṣaḥīh dat hij zei: “Het is aan de moslim om te 

luisteren en te gehoorzamen, in voorspoed en tegenspoed, in het aangename en in het 

onaangename, en wanneer hij getroffen wordt door nepotisme”25 

 

En in de Ṣaḥīh van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص overgeleverd door ʿUbādah, die zei: “De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص nam 

van ons de eed van trouw af, dat wij zullen luisteren en gehoorzamen, in tegenspoed en 

voorspoed, wanneer wij het aangenaam vinden en wanneer wij het onaangenaam vinden, 

en wanneer aan andere voorrang verleend word over ons, en dat wij niet het bestuur gaan 

betwisten van de machthebbers, en dat wij pal voor de waarheid staan of het zullen 

uitspreken, waar we ook zijn, en dat wij omwille van Allah de verwijten van de verwijters niet 

zullen vrezen.26 

 

Dus de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص heeft de moslims bevolen om geduldig te zijn met het misbruik wat zij 

te verduren hebben van hen, en om hun gezaghebbers te gehoorzamen, ook al 

misbruiken zij hen, en om niet hun gezag te betwisten. Velen van degenen die tegen hen 

in opstand komen, of de meesten van hen, zij komen slechts in opstand om hun gezag te 

betwisten vanwege het misbruik wat zij hebben te verduren van hen. Zij hebben geen 

geduld met het misbruik. Vervolgens kan het ook zo zijn dat die gezaghebber nog andere 

zondes heeft, waardoor de reeds aanwezige woede over zijn misbruik deze zondes 

uitvergroten. Waardoor de bestrijder (d.w.z. de opstandeling) van hem in de 

veronderstelling blijft dat hij hem bestrijdt zodat er geen fitnah meer zal zijn en zodat de 

godsdienst enkel en alleen voor Allāh zal zijn. En wat behoort tot de meest voorkomende 

redenen wat hem (d.w.z. de opstandeling) tot beweging brengt tegen hem (d.w.z. de 

gezaghebber) is het zoeken van zijn (eigen persoonlijke) doelstellingen, ofwel (het 

verkrijgen van) leiderschap, ofwel (het verkrijgen van) bezittingen. 

 

Zoals Allah de Verhevene zei: 

 

َّْم ُيْعَطْوا ِمنَْهآ إِذَا ُهْم يَْسَخُطونَ  ﴿ ْعُطوا ِمنَْها رَُضوا ِإَون ل
ُ
﴾    فَإِْن أ  

 
24 Al-Bukhārī 5/33,34 
25 Al-Bukhārī 1/348 
26 Al-Bukhārī 1/73 
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“Als hen dan ervan wordt gegeven, dan zijn zij tevreden, maar wanneer hen er niet 

van wordt gegeven, zie, dan zijn zij boos” 

at-Tawbah 58 

 

En (het is overgeleverd)in de Ṣaḥīh van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص dat hij zei: “Drie (personen) zijn het 

waar Allah niet tegen zal spreken en niet naar zal kijken de Dag der Opstanding, en Hij zal 

ze niet reinigen, en voor hen is er een hevige bestraffing: een man die water over heeft en dit 

niet vervolgens weerhoudt voor de reizigers. Allāh zal tegen hem zeggen: Vandaag weerhoud 

ik jou van Mijn gunst zoals jij de gunst (d.w.z. het overtollige water) weerhield welke jouw 

handen niet veroorzaakt hebben. Een man die de eed van trouw aflegt bij een Imām, maar 

dit enkel doet voor de wereldse belangen, als hij hem ervan geeft dan is hij tevreden, en als 

hij het van hem weerhoudt, dan is hij boos. [3] Een man die leugenachtig zweert over (de 

inkoopwaarde van) zijn koopwaar na (de tijd van) al-ʿAṣr, bewerende dat hij het voor een 

hogere inkoopwaarde heeft verkregen dan dat daadwerkelijk zo is.”.27 

 

Aldus, wanneer het zo is dat misvatting en begeerte beide aanwezig zijn bij de ene zijde, 

en begeerte en misvatting beide aanwezig zijn bij de andere zijde, dan kan hieruit (enkel) 

fitnah tot stand komen.  

 

De wetgever beveelt elk mens met datgene wat profijtelijk is voor hemzelf en voor de 

moslims, dus hij beveelt de gezaghebbers met rechtvaardigheid en advies jegens hun 

onderdanen, tot zoverre zelfs dat hij zei: “Er is geen gezaghebber aan wie Allāh gezag 

heeft gegeven over onderdanen, die vervolgens overlijdt op de dag dat hij overlijdt en hij 

was een bedrieger jegens zijn volk, behalve dat Allāh voor hem de geur van het Paradijs 

verboden heeft gemaakt”28 

 

En hij heeft de onderdanen bevolen met gehoorzaamheid en advies jegens hun 

gezaghebbers, zoals dit bevestigd is in de ṣaḥīh ḥadīth:  

 

“De godsdienst is advies (dit werd 3 maal herhaald), toen vroeg men; ‘Voor wie o 

Boodschapper van Allāh?” Hij ملسو هيلع هللا ىلص zei: “Voor Allāh, voor Zijn Boek, voor Zijn 

Boodschapper, en voor de leiders van de moslims en de moslims zelf” 

 

 
27 ṣaḥīh al-Bukhārī 7446 
28 ṣaḥīh al-Bukhārī 9/64 
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Dus (daarom bestaat) het bevel voor het hebben van Ṣabr (geduld) met hun misbruik en 

het verbod om hen te bestrijden, en het verbod om hun gezag te betwisten ook al zijn zij 

onrechtvaardig. Want het verderf wat hieruit voortkomt, van het strijden in de fitnah, is 

groter dan het verderf van de gezaghebbers, en de minste van de twee vormen van verderf 

wordt niet verwijderd met de grootste vorm. 

 

Wie het Boek overpeinst en de authentieke Sunnah die gekomen is van de Boodschapper 

van Allāh ملسو هيلع هللا ىلص en vervolgens dit in ogenschouw neemt en op zichzelf reflecteert, en over 

hetgeen wat men in zichzelf aantreft (aan beweegredenen om in opstand te komen) en 

tevens de verschillende plaatsen in de wereld in ogenschouw neemt, die zal te weten 

komen hoe accuraat de Uitspraak van Allah de Verhevene is: 

 

ۗ َسُُنِيِهْم  ﴿  نَُّه ٱْْلَقُّ
َ
َ لَُهْم أ ٰ يَتََبَّيَّ نُفِسِهْم َحَّتَّ

َ
﴾ َءايَـٰتَِنا ِِف ٱلْـ َافَاِق َوِِفٓ أ  

“Wij zullen Onze Tekenen laten zien, aan de horizonten en in jullie zelf, tot het jullie 

duidelijk zal zijn dat hij (d.w.z. de Qurʾān) de Waarheid is.” 

Fussilat 53 

 

Dus Allah de Verhevene laat aan Zijn dienaren Tekenen zien in de horizonten (d.w.z. de 

regionen van de aarde), en in henzelf, opdat duidelijk zal worden voor hen dat de Qurʾān 

de Waarheid is, want Zijn berichtgeving is waarachtig en Zijn bevel is rechtvaardig: 

 

َل لََِكَِمـٰتِهِۦۚ  ﴿  ِ َِك ِصْدقًا وََعْدًًلۚ  ًلَّ ُمَبد  ْت ََكَِمُت َرب  َوَتمَّ  

ِميُع ٱلَْعلِيمُ  ﴾  وَُهَو ٱلسَّ

“En het Woord van jouw Heer is tot voltooiing gekomen in waarachtigheid en 

rechtvaardigheid. Niemand kan Zijn Woorden veranderen. 

En Hij is de Alhorende, de Alwetende.” 

al-Anʿām 115 

 

En wat verband heeft met dit onderwerp is dat men dient te weten dat een persoon die 

groot is in kennis en godsdienst, (zoals) de Ṣaḥābah en de Tābiʿīn en degenen die hen 

opvolgen tot de Dag der Opstanding, van de Ahl al-Bayt en anderen dan hen. Dat een 

bepaalde vorm van Idjtihād met al-Dhann (sterk vermoeden), en (tevens) een vorm van 

lichte begeerte, bij een van hen kan voorkomen, wat als gevolg kan hebben dat hij met 

iets komt (aan standpunten en/of handelingen) waarvan het niet gewenst is dat hij 

daarin gevolgd wordt, ook al behoort hij tot de Godvrezende Awliyāʾ van Allāh. 
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En dit soort situaties, wanneer zij gebeuren, kunnen tot een fitnah (beproeving) leiden 

voor twee groepen (mensen): 

 

Een groep die hem eren (vanwege zijn hoge status, zoals bij een Ṣaḥābī of een Tābi’ī), en 

daardoor zo een handeling (gebaseerd op een idjtihād waar dhann en/of lichte begeerte 

in kan zitten) goed willen keuren, en men hem daarin wil volgen.  

 

En een groep die hem vanwege deze handeling bekritiseert, en het (d.w.z. de handeling) 

tot een afbreuk maakt voor zijn wilāyah (status van nabijheid tot Allah) en taqwah 

(godsbesef). Sterker nog, zelfs een afbreuk voor zijn rechtschapenheid en dat hij behoort 

tot de mensen van het Paradijs, en nog sterker, (zelfs) voor zijn Īmān (geloof) wat zelfs 

zover gaat dat zij hem verwijderen uit al-Īmān, en beide kanten zijn verkeerd. 

 

De Khawāridj en de Rawāfiḍ en anderen dan hen van degenen die vol zijn van begeerte, 

zij zijn getroffen met deze opvatting. Maar wat betreft degenen die de eerlijke weg 

bewandelen, zij eren degenen die eer toe komt, en zij houden van hem en geven hem 

loyaliteit, zij kennen de rechten toe daar waar ze behoren, zij eren de waarheid, zij zijn 

barmhartig met de schepping, en zij weten dat een persoon goedheid met zich heeft en 

slechtheid, dus hij wordt geprezen en verweten, beloont en bestraft, er wordt van hem 

gehouden vanuit een opzicht en hij wordt gehekeld vanuit een ander opzicht. 

 

Dát is de Madhhab (leerschool) van Ahl as-Sunnah wa al-Djamāʿah, i.t.t. de Khawāridj en 

de Muʿtazilah en degenen die met hen overeenkomen (in gedachtegoed), en dit is reeds 

uiteengezet (eerder in het boek). 

 

Als dit duidelijk is geworden, dan is het spreken over Yazīd net zoals het spreken over 

degenen die op hem lijken van de Kaliefen en de Koningen. Wie met hen instemden in 

het gehoorzamen van Allah de Verhevene, zoals met het gebed, met de Ḥadj, de Djihād, 

het goede gebieden en het slechte verbieden, het uitvoeren van de Ḥudūd (strafwetten), 

dan wordt hij beloond voor zijn daad van het gehoorzamen van Allāh en Zijn 

Boodschapper. Dit is hoe de vrome gelovigen handelden, zoals ʿAbdullāh b. ʿUmar en 

soortgelijken aan hem. 
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En wie hun (d.w.z. de leiders) leugens beaamt, en hen steunt in hun onrecht, dan behoort 

hij tot de ondersteuners in zonde en overtreding, en verdienen zij hiervoor blaam en 

bestraffing. 

 

Daarom waren de Ṣaḥābah gewoon om erop uit te trekken in veldtochten met Yazīd en 

anderen dan hem. Hij ging op veldtocht naar Constantinopel tijdens het leven van zijn 

vader Muʿāwiyah     en Abu Ayyūb al-Anṣārī was met hem in het leger, en dat leger 

was het eerste leger dat Constantinopel aanviel. 

 

In Ṣaḥīh al-Bukhārī is het overgeleverd van Ibn ‘Umar, van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص dat hij zei: 

 

“Het eerste leger wat Constantinopel aanvalt is vergeven (door Allah)”29 

 

Bij alle Kaliefen en Koningen hebben er in hun tijd  fitan plaatsgevonden, zoals wat 

plaatsvond in de tijd van Yazīd b. Muʿāwiyah van de moord op al-Ḥussein, en het voorval 

van al-Ḥurrah, en de belegering van al-Zubayr in Mekka. En wat er heeft plaatsgevonden 

in de tijd van Marwān b. al-Ḥakam, de fitnah van Mardj Raahit tussen hem en al-Nuʿmān 

b. Bashīr, en wat er gebeurde aan fitnah in de tijd van ʿAbd al-Malik met Muṣʿab b. al-

Zubayr en zijn broer ʿAbdullāh b. al-Zubayr en hun belegering, wat ook in Mekka 

plaatsvond. En wat plaatsvond in de tijd van Hishām en de fitnah van Zayd b. ‘Ali, en wat 

plaatsvond in de tijd van Marwān b. Muḥammed en de fitnah van Abī Muslim, totdat het 

gezag bij hen (de Marwanitische Omajjaden) wegviel en overging op de kinderen van al-

ʿAbbās. Vervolgens in de periode van al-Manṣūr, had je de fitnah van Muḥammed b. 

ʿAbdullāh b. al-Ḥasan b. al-Ḥussein, in Medīnah, en zijn broer Ibrāhīm in al-Basrah, en zo 

verder van de fitan (die hebben plaatsgevonden) waarvan het teveel is om het allemaal 

te beschrijven. 

 

En de fitan van elke tijd zijn naargelang (de status) van haar mensen (in die tijd), dus de 

eerste fitnah was de fitnah van de moord op ʿUthmān  , dit was de eerste fitnah en de 

grootste. 

 

Daarom is het vermeld in een ḥadīth marfūʿ, die is overgeleverd door al-Imām Aḥmad in 

al-Musnad en in andere werken: “Er zijn drie (beproevingen), wie ervan gered wordt zal 

 
29 al-Bukhārī  
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gered zijn: (1) Mijn overlijden, (2) de onrechtmatige moord op een onderdrukte kalief, (3) de 

(komst van) de Dadjāl”30 

 

En hierover is de ḥadīth van ʿUmar gekomen, toen hij vroeg over de fitnah die zal komen 

zoals een golf van de zee, waarop Ḥudhayfah tegen hem zei: “Tussen jou en haar (d.w.z. 

die golf van fitnah) is een gesloten deur”. Hij zei: “Wordt die deur gebroken of geopend?” 

Waarop hij zei: “Integendeel, het wordt gebroken”. Waarop hij zei: “Als het geopend werd 

dan kon het ook weer dichtgaan”31. 

 

En ʿUmar was die deur, toen stierf ʿUmar en kwam het leiderschap bij ʿUthmān terecht, 

en tegen het einde van de Kaliefaatschap ontstonden de oorzaken tot de fitnah, totdat hij 

uiteindelijk werd vermoord, en werd de deur van fitnah geopend tot de Dag der 

Opstanding. Dit veroorzaakte de fitnah van al-Djamal en Ṣiffīn, en haar mensen kunnen 

met niemand vergeleken worden (in status), want zij waren beter dan alle mensen die na 

hen kwamen. 

 

Zo ook de fitnah van al-Ḥurrah, en de fitnah van Ibn al-Ashʿath, onder hen bevonden zich 

de besten van de Tābiʿīn, niemand na hen kan aan hen tippen. Niks van deze voorvallen 

van deze fitan, in die periodes, genoodzaakt de gevolgtrekking dat zij hierdoor slechtere 

mensen waren dan anderen. Integendeel, de fitnah van elke tijd is naargelang haar 

mensen. 

 

De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص heeft gezegd: “De generatie is de generatie waarin ik gestuurd ben, 

vervolgens degenen die na hen komen, vervolgens degenen die na hen komen”32 

 

De beproevingen die daarna volgen zullen naargelang haar mensen zijn, en het is 

overgeleverd dat hij zei: “Naargelang hoe jullie zijn zo zal het gezag over jullie zijn”33 

 

En in een andere overlevering zegt Allāh de Verhevene: “Ik ben Allāh, de Koning der 

Koningen, de harten van de Koningen en hun voorhoofden zijn in Mijn Hand, wie Mij 

gehoorzaamt mijn Raḥmah zal over hen zijn, en wie mij ongehoorzaam is, Mijn vloek zal 

 
30 al-Musnad 4/105, 109, 5/33, 288 (Druk al-Halabi) 
31 al-Bukhārī 9/54. Muslim 1/128,130 
32 al-Bukhārī 3/171 
33 Vermeld door al-Suyūṭī in al-Durar al-Munthirah fī al-Aḥādith al-Mushtahirah, blz.162 
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over hen zijn. Bezig jullie zelf dus niet met het uitschelden van de Koningen, en gehoorzaamt 

Mij en ik zal hun harten sympathiek maken jegens jullie”34 

 

En toen de moslims op de Dag van Uḥud faalden (om het bevel van de Profeet op te 

volgen) versloegen de ongelovigen hen. 

 

Allāh de Verhevene zei: 
 

آ  ﴿  َولَمَّ
َ
ٰ َهـَٰذا   أ َّنَّ

َ
ِثْلَيَْها قُلُْتْم أ َصبُْتم م 

َ
ِصيَبٌة قَْد أ َصـَٰبتُْكم مُّ

َ
أ  

نُفِسُكْم 
َ
﴾ قُْل ُهَو ِمْن ِعنِد أ  

 

“En toen een ramp jullie trof(bij Uḥud) hoewel jullie (je vijanden) met een dubbele 

ramp getroffen hebben (bij Badr), (waarom) zeggen jullie dan: “Waar komt dat 

vandaan?” Zeg: “Dat komt van jullie zelf.” 

āl-ʿImrān 165 

 

En de bestraffing voor de zonden wordt opgeheven d.m.v. at-Tawbah (berouw tonen) en 

al-Istighfār (vergeving vragen), en door goede daden die de slechte uitwissen, en door 

rampspoeden die ze (de zonden) verwijderen. 

 

En de gevechten die hebben plaatsgevonden in de Ummah behoren tot datgene waarmee 

Allāh haar zonden verwijderd, zoals dit gekomen is in de ḥadīth. En fitnah is een gevolg 

van al-Djāhiliyyah, zoals al-Zuhrī zei: ‘De fitnah (onlusten en oproer) vond plaats en de 

Metgezellen van de Boodschapper ملسو هيلع هللا ىلص  waren alom aanwezig, en zij waren eensgezind (van 

mening) dat, elke (druppel gegoten) bloed, of (geconfisqueerd) bezit, of (onteerde) opening, 

door toedoen van een (verkeerde) uitleg van de Qurʾān, verspilde inzet is: (en) zij 

classificeerde het (de fitan) als een onderdeel van al-Djāhiliyyah’ 
 

Want het is zo dat Allah de Verhevene Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص gestuurd heeft met de Leiding en 

de Ware godsdienst, en met de Leiding leert men de waarheid kennen, en de ware 

godsdienst heeft (enkel) als doelstelling het (bereiken en veroorzaken) van het goede, en 

dat er met het goede wordt gehandeld. Dus het is noodzakelijk dat men kennis heeft van 

de waarheid, dat men het als doel dient te hebben, en dat men bij machte dient te zijn 

(om het te bewerkstelligen). En fitnah (onlusten en oproer) is hier tegenovergesteld aan, 

 
34 Ibn al-Qayyim vernoemt het in al-Djawāb al-Kāfī, blz.48, van Malik ibn Dinar 
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het weerhoudt het begrijpen van de waarheid, of het bereiken ervan, of het bij machte 

zijn om het te bewerkstelligen. Want daarin (d.w.z. al-Djāhiliyyah) bevinden zich 

shubuhāt (misvattingen) die de waarheid bekleden met valsheid, tot zoverre dat velen 

mensen, of zelfs de meesten van hen, niet langer onderscheid kunnen maken erin (tussen 

waarheid en valsheid). En in deze fitan zijn er begeerten aanwezig en verlangens, die een 

belemmering vormen voor  de doelstellingen en de wil om de waarheid te bereiken, en 

daarin verschijnen de krachten van het kwade die de mogelijkheden van het (bereiken 

van het) goede verzwakken. 

 

Hierdoor verwerpt de mens wat in zijn hart is (aan goedheid) tijdens de fitnah (onlusten 

en oproer), en vindt er datgene plaats in de harten (aan verwarring, misvattingen, 

begeerten, emoties) wat hem weerhoudt om de waarheid en haar doelstellingen te 

vatten. Daarom wordt er ook wel gezegd: ‘Verblindende verstommende fitan (onlusten en 

oproer)’, en wordt er gezegd: “Onlusten en oproer die zo duister zijn als de holst van de 

nacht”. En soortgelijke uitdrukkingen die duidelijk maken dat daarin onwetendheid 

zegeviert, en kennis het onderspit delft.  

 

Daarom zijn de mensen die zich daarin begeven op het niveau van de mensen van al-

Djāhiliyyah, en hierdoor is in dit soort fitan de veiligheid van levens en bezittingen niet 

langer gewaarborgd, want de waarborging (van levens, eer, bezittingen etc.) kan alleen 

afkomstig zijn van iemand die door heeft dat hij onrechtmatig levens en bezittingen van 

anderen aan het vernietigen is. Maar wie dit niet doorheeft, zoals de mensen van al-

Djāhiliyyah van de ongelovigen, en de afvalligen, en de oproerkraaiers, en degenen die 

(de Qurʾān en de Sunnah verkeerd) uitleggen, zij begrijpen het niet, en zij zullen dus de 

veiligheid niet waarborgen. Zoals het ook niet gewaarborgd wordt door degene die weet 

dat hij (wel) rechtmatig een leven neemt, waarbij dit (deze rechtmatige wijze) iets is wat 

beloond wordt en wat correct is (i.t.t. degene die handelt op basis van verkeerd begrip). 

 

Daarom is het zo dat de mensen van al-Djāhiliyyah, ofwel tawbah verrichten voor hun 

gedragingen van onwetendheid (al-Djahālah), en dan worden zij door hun tawbah 

vergeven voor hun Djahālah en wat daarmee gepaard ging. Of zij zullen behoren tot 

degenen die de Bestraffing verdienen voor hun Djahālah, zoals de ongelovigen, waarbij 

de Bestraffing van Allāh met hen zal afrekenen in het Hiernamaals. Of het kan zo zijn dat 

een van hen een verkeerde interpretatie had, vanuit een verkeerde idjtihād35, bij dit soort 

 
35 Vertaler, idjtihād is dat men een inspanning levert om tot een correcte conclusie te komen 
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mensen is het zo dat, mochten zij vergeven worden voor hun fout (in idjtihād), dan 

worden zij ook meteen vergeven voor de gevolgen die uit hun fout zijn voortgekomen” 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


