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De bestrijding van afgoderij en innovaties  
 

l 
In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle 

 

Shaykh ʿAbd ar-Raḥmān b. Ḥasan, de kleinzoon van Shaykh al-Islām Muḥammad b. ʿAbd                     

al-Wahhāb, zei: 

 

▪ De toename van afgoderij in deze gemeenschap1 

 

Toen afgoderij in deze gemeenschap toenam, zoals het bij hen (d.w.z. Quraysh en de Arabieren) 

was toegenomen, en er moskeeën werden gebouwd op de graven en deze aanbeden werden en er 

graftomben gebouwd werden, die de namen kregen van de vromen waarvoor ze gebouwd werden, 

en deze aanbeden werden, bleven zij ‘Lā ilāha illā Allāh’ [Er is geen aanbedene met recht op 

aanbidding, behalve Allah] zeggen, terwijl afgoderij zich al in hun harten had gevestigd en zij het 

als religie hadden genomen. Dus zij bevestigden dat wat deze uitspraak verwerpt, dat wil zeggen: 

‘Het aanbidden van een ander dan Allah’, en zij verwierpen dat waar het op duidt, dat wil zeggen: 

‘Zuiverheid van de aanbidding.’ 

 

Zij keerden de betekenis van deze geweldige uitspraak om, door afgoderij te bevestigen terwijl dit 

verworpen werd door deze uitspraak. Zij verwierpen dat wat deze uitspraak bevestigt, namelijk de 

zuiverheid van de aanbidding: het recht dat Allah bezit over Zijn dienaren. Zij zeggen: ‘Lā ilāha 

illā Allāh’, terwijl zij het tegenovergestelde geloven van waar het op duidt. Dit is het toppunt van 

onwetendheid en dwaling. Ze zeggen iets dat verwerping en bevestiging omvat, terwijl zij niet 

weten wat het verwerpt en wat het bevestigt. 

 

Dit terwijl zij, vanwege wat zij lezen in en voorlezen uit hun Madhāhib (wetscholen) en de 

wetenschappen waar zij zich mee bezig houden, niet onwetend zijn over zoiets. Velen van hen zijn 

erg bedreven in de wetenschap van logica. Dus Subḥān Allāh! Hoe kunnen zij onwetend zijn over 

datgene waar de boodschappers naar uitnodigden, zoals de Tawḥīd van Allah en het verwerpen 

van de afgoderij, die zij hun gemeenschappen verboden. Zoals duidelijk is in de Qurʾān. Het is 

niet onbekend voor degene die ook maar een klein beetje begrip heeft, als hij wordt geleid naar 

het begrip ervan. Zij plaatsten afgoderij op de plaats van Tawḥīd, met acceptatie en handeling en 

zij plaatsten Tawḥīd op de plaats van afgoderij, met het afkeuren van degene die er naar uitnodigt 

en het tonen van vijandigheid tegen hem. 

 

 
1 De tussenkopjes zijn toegevoegd door de vertaler. [AJ] 
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Hiermee wordt voor jou de betekenis duidelijk van wat de Profeet  heeft gezegd: 

 

 (( َكَما َبَدأَ   َبَدأَ اإِلْسالُم َغرِيًبا، َوَسيَ ُعوُد َغرِيًبا ))
De Islam is begonnen als iets vreemds, en het zal terugkeren als iets vreemds, zoals het begonnen is.2 

 

Er is geen vreemdheid voor de Islam groter dan deze vreemdheid, waar de meesten zich op 

bevinden in deze latere tijden. De geleerden van Ahl as-Sunna wa-l-Jamāʿa hebben datgene 

vermeld, met betrekking tot de betekenis van Lā ilāha illā Allāh en de verduidelijking van wat het 

verwerpt en wat het bevestigt, wat zekere kennis geeft over diens betekenis. Allah heeft het 

verplicht gesteld om deze betekenis te leren kennen alsmede de verwerping en de bevestiging die 

het behelst.3 

 

▪ De uitnodiging van Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya 

 

De extreme vreemdheid van de Islam wordt duidelijk door de vijandigheid die de koningen, de 

rechters en de leiders hadden tegenover Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya4. Hij werd door hen 

gevangengezet en extreem berispt - toen hij hen uitnodigde naar Lā ilāha illā Allāh, naar wat het 

betekent en wat het omvat -. Zij weerlegden hem met zwakke misvattingen en extreme dwalingen. 

Hij weerlegde hen in Minhāj as-Sunna, Iqtiḍāʾ aṣ-ṣirāṭ al-mustaqīm en het boek Al-Istighātha fī 

ar-radd ʿalā al-Bakrī. Hij weerlegde alle innoveerders, de filosofen en de Mutakallimīn5, zoals de 

Jahmiyya6, de Muʿtazila7 en de Ashā ʿira8. 

 
2 Overgeleverd door Muslim in zijn Ṣaḥīḥ (nr. 146) op gezag van Ibn ʿUmar .  
3 Ad-Durar as-Saniyya (2/215-216). 
4 Ibn Taymiyya: Volledige naam: Aḥmad b. ʿAbd al-Ḥalīm b. ʿAbd as-Salām b. ʿAbd Allāh b. al-Khiḍr b. Muḥammad 

al-Khiḍr b. ʿAlī b. ʿAbd Allāh b. Taymiyya al-Ḥarrānī, vervolgens ad-Dimashqī, al-Ḥanbalī, Shaykh al-Islām Taqī 

ad-Dīn Abū al-ʿAbbās. Hij stond bekend om het uitblinken in uiteenlopende wetenschappen. Hij werd geboren in 

661 AH en hij overleed in 728 AH. Bekende werken van hem zijn onder andere: Al-Fatāwā, Minhāj as-Sunna, etc. 

Zie: Muḥammad al-Juwayr, Juhūd ʿulamāʾ as-Salaf fī al-qarn as-sādis al-hijrī fī ar-radd ʿalā aṣ-Ṣūfiyya (Riyad 1428 

AH) 41, voetnoot 8. 
5 Al-Mutakallimūn (mv. van al-Mutakallim): Beoefenaars van ʿIlm al-Kalām. (ʿIlm) al-Kalām: Letterlijk: (de 

wetenschap van) het discours. Wordt ook wel vertaald als: scholastieke theologie. 
6 Al-Jahmiyya: Een sekte die wordt toegeschreven aan al-Jahm b. Ṣafwān (o. 128). Zij ontkennen de eigenschappen 

van Allah, geloven in fatalisme en hangen de stelling aan dat al-Īmān slechts de bevestiging van het hart is. Zie: 

Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn, Sharḥ lumʿat al-iʿtiqād (Riyad 1995) 162. 
7 Al-Muʿtazila: Zij zijn de volgelingen van Wāṣil b. ʿAṭāʾ, die zich afzonderde van de bijeenkomst van al-Ḥasan al-

Baṣrī en verklaarde dat de zondaar zich bevindt in een positie tussen twee posities, hij is geen gelovige noch een 

ongelovige en hij zal voor eeuwig in het Hellevuur zijn. ʿAmr b. ʿUbayd volgde hem daarin. Zij ontkennen de 

eigenschappen van Allah en zij ontkennen de diviene voorbestemming. Zie: Ibidem, 163. 
8 Al-Ashāʿira: Een sekte die zich toeschrijft aan Abū al-Ḥasan al-Ashʿarī (260-330), terwijl Abū al-Ḥasan zelf 

uiteindelijk is teruggekeerd naar de weg van de Salaf. De aanhangers van deze sekte bevestigen slechts zeven 

eigenschappen van Allah. Zij beweren dat het verstand op deze zeven duidt. De rest van de eigenschappen 

interpreteren zij foutief. Zie: Ibidem. 
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Hij stelde dat niemand van hen allen, ook al hadden ze vele onderzoeken en schrijfwerken, de 

betekenis kende van de uitspraak Lā ilāha illā Allāh. Zij kenden de Tawḥīd niet, die er in wordt 

bevestigd, noch kenden zij de Shirk, die er in wordt verworpen. Dit is de betekenis van zijn 

uitspraak. Zijn leerling, de grootgeleerde Ibn al-Qayyim9, heeft vele profijtvolle schrijfwerken ter 

verduidelijking van de categorieën van Tawḥīd en ter weerlegging van Ahl al-Bidaʿ (de aanhangers 

van innovaties). De beste van deze (schrijfwerken) zijn: Ighāthat al-lahfān, en het boek Aṣ-Ṣawāʿiq 

al-mursala fī ar-radd ʿalā al-Jahmiyya wa-l-Muʿaṭṭila. 

 

En al-Hāfiẓ Ibn ʿAbd al-Hādī10 heeft (het boek) Aṣ-Ṣārim al-munkī fī ar-radd ʿalā as-Subkī 

(geschreven). Zij hadden vele volgelingen die van hen kennis hadden genomen. Toen een lange 

tijd voorbijging na hen, kwamen hun boeken terecht in de handen van onwetende mensen, en in 

de gesloten boekenmagazijnen. Zij schonken er geen aandacht aan. Zo keerden zij terug naar 

hetgeen waarop de innoveerders zich bevonden vóór hen. Afgoderij nam toe in de dorpen en de 

steden. Zij kenden van de Tawḥīd alleen maar dat wat de Ashāʿira claimden, zoals het verdraaien 

en schenden van de Eigenschappen van de Heer. Zo geschiedde met hen, totdat de kennis werd 

vergeten en de afgoderij en innovaties gewoon werden, tot aan het midden van de twaalfde eeuw. 

Op dat moment was er geen geleerde bekend die afgoderij of innovatie afkeurde wat gebeurde in 

de laatste tijd van deze gemeenschap. 

 

▪ De uitnodiging van Shaykh al-Islām Muḥammad b. ʿAbd Al-Wahhāb 

 

Op dat moment verruimde Allah de borst van onze Shaykh (Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb)11, 

uit gratie en uit een enorme gunst van Allah, die Hij schonk aan het einde van deze tijd. De 

 
9 Ibn al-Qayyim: Volledige naam: Abū ʿAbd Allāh Muḥammad b. Abī Bakr b. Ayyūb az-Zurʿī ad-Dimashqī al-

Ḥanbalī, bekend als Ibn Qayyim al-Jawziyya. Hij was één van de uitzonderlijke studenten van Shaykh al-Islām Ibn 

Taymiyya. Hij overleed in het jaar 781 AH. Zie: ʿAbd Allāh as-Sanad, Ārāʾ al-Murjiʾa fī muṣannafāt Shaykh al-Islām 

Ibn Taymiyya. ʿArḍ wa-naqd (Riyad 1428 AH) 24-25, voetnoot 6. 
10 Al-Hāfiẓ Ibn ʿAbd al-Hādī: Volledige naam: Muḥammad b. ʿImād ad-Dīn Abū al-ʿAbbās Aḥmad b. ʿAbd al-Hādī 

b. ʿAbd al-Ḥamīd b. ʿAbd al-Hādī b. Yūsuf b. Muḥammad b. Qudāma al-Maqdisī al-Jammāʿīlī, vervolgens aṣ-Ṣāliḥī 

ad-Dimashqī al-Ḥanbalī. Hij staat bekend als Ibn ʿAbd al-Hādī, een toeschrijving aan zijn voorvader ʿAbd al-Hādī b. 

Yūsuf. Hij werd geboren ergens tussen 704 en 706 AH te aṣ-Ṣāliḥiyya, een wijk in Damascus in het huidige Syrië. 

Hij groeide op in een gezin dat bekend stond om kennis. Vele familieleden behoorden tot de geleerden. Hierdoor 

verwierf hij al op jonge leeftijd veel kennis. Hij was een student van onder anderen Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya en 

al-Ḥāfiẓ al-Mizzī. De Shaykh overleed in het jaar 744 AH. Zie: Ibn ʿAbd al-Hādī, Aṣ-Ṣārim al-munkī fī ar-radd ʿalā 

as-Subkī, ed. Ṣafiyya at-Tuwayjirī e.a. (Al-Manṣūra 2014) 103-126. 
11 Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb (1115-1206 AH/1703-1792): Volledige naam: [Shaykh al-Islām] Muḥammad b. 

ʿAbd al-Wahhāb b. Sulaymān b. ʿAlī b. Muḥammad b. Aḥmad b. Rāshid b. Burayd b. Muḥammad b. Musharraf b. 

ʿUmar van (al-)Wuhaba, (een substam) van de stam Tamīm. Hij werd geboren in een dorp genaamd al-ʿUyayna in 

het jaar 1115 AH, in de streek Najd (gelegen in het huidige Saoedi-Arabië). De Shaykh groeide op in een huis van 

kennis, geloof en eer. Hij reisde veel rond om kennis op te doen. In de tijd van de Shaykh waren innovaties, 

bijgelovigheden en duidelijke Shirk aan de orde van de dag. De Shaykh nam het op zich om deze te bestrijden en uit 

te nodigen naar de correcte geloofsovertuiging van Ahl as-Sunna wa-l-Jamāʿa. Hij heeft vele goede profijtvolle boeken 



4 
 

Shaykh kende de waarheid die Shaykh al-Islām [Ibn Taymiyya] en zijn volgelingen ook kenden, 

door de eenduidige verzen te overpeinzen, alsmede de twee Ṣaḥīḥ-boekwerken: al-Bukhārī en 

Muslim, de Sunan12, de Masānīd13 en de overleveringen, en het kennen van datgene waar de 

Boodschapper van Allah r zich op bevond, alsmede de Tābiʿūn (opvolgers van de metgezellen), 

en hun volgelingen, en datgene waar de Salaf (voorgangers) van deze gemeenschap zich op 

bevonden, en haar Imams, de Imams van Ahl al-Ḥadīth, de Imams van Tafsīr, de juristen, zoals 

de vier Imams, en degenen die van hen kennis namen. De Tawḥīd en de Sunna waren voor hem 

duidelijk geworden, alsook wat het tegengaat. 

 

Hij nodigde de mensen van zijn dorp en daar om heen uit om te stoppen met het aanbidden van 

de overledenen in de graven en de Ṭawāghīt14, te stoppen met het aanbidden van de bomen en de 

stenen, met het offeren voor de Jinn, en dergelijke. Al deze zaken vonden plaats in de dorpen van 

Najd en daarbuiten, zoals de bedoeïenen in de woestijn. Toen hij deze zaken afkeurde, hekelden 

zij dat van hem. De mensen van zijn dorp joegen hem weg uit Huraymila. Hij begon in al-ʿUyayna 

(zijn geboortedorp) uit te nodigen naar de religie van al-Islām, en (hij begon) afgoderij, het 

aanbidden van de afgoden te verbieden. Een groep onder hen accepteerde dat, evenals een groep 

uit het dorp Diriyah. Vervolgens werd het domein van de Emir van al-ʿUyayna beperkt, toen hij 

zag dat vele mensen zijn woorden afkeurden. De inwoners van de dorpen en de steden, de 

stedelingen en de nomaden toonden zich vijandig tegen hem. Hij (de Emir) droeg hem op om te 

verhuizen uit zijn land. 

 

Hij kwam vervolgens terecht in Diriyah, bij Muḥammad b. Saʿūd15, zijn zonen en zijn broers, en 

een aantal notabelen van zijn groep. Zij accepteerden deze uitnodiging en bleven geduldig met de 

 
geschreven, waaronder: Al-Uṣūl ath-Thalātha, Kashf ash-Shubuhāt, Masāʾil al-Jāhiliyya en Kitāb at-Tawḥīd. In het jaar 

1206 AH overleed hij, na een lang leven van bijna 91 jaar - moge Allah hem genadig zijn. Zie: Ṣāliḥ al-Fawzān, Uitleg 

van de vier stelregels (Antwerpen 2017) 14-21. 
12 As-Sunan: Meervoud van as-Sunna. Dit zijn de boeken waarin de auteurs Aḥādīth verzamelen over de 

jurisprudentie en de regelgevingen, geordend op de verschillende hoofdstukken van de jurisprudentie. Voorbeelden 

hiervan zijn: Sunan Abī Dāwud, Sunan at-Tirmidhī, Sunan an-Nasāʾī en Sunan Ibn Māja. Zie: M. Al-Khayr Ābādī, 

Muʿjam muṣṭalaḥāt al-ḥadīth wa ʿulūmihi (Amman 2009) nr. 381, blz. 74. 
13 Al-Masānīd: Meervoud van al-Musnad. Deze benaming wordt voornamelijk gebruikt voor elk boek waarin de 

auteur de aḥādīth verzameld en ingedeeld heeft op de namen van de Metgezellen. Een voorbeeld hiervan is de Musnad 

van Imam Aḥmad. Zie: Ibidem, nr. 775, blz. 140. 
14 Ṭawāghīt: Meervoud van Ṭāghūt: Afgeleid van (het woord) aṭ-Ṭūghyān, dat het overschrijden van de grens 

betekent. Dus alles dat aanbeden wordt buiten Allah, terwijl degene die aanbeden wordt tevreden is met deze 

aanbidding, is een Ṭāghūt. De meest omvattende definitie komt van Ibn al-Qayyim, die het als volgt beschreef: ‘Alles 

waarmee de dienaar zijn grens overschrijdt ten opzichte van het gehoorzaamde, de aanbedene of het gevolgde.’ Zie: 

Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn, Al-Qawl al-mufīd ʿalā Kitāb at-Tawḥīd I (Riyad 1994) 23; Ṣāliḥ b. Fawzān al-

Fawzān, Al-Mulakhaṣ fī sharḥ Kitāb at-Tawḥīd (Riyad 2001) 11. 
15 Muḥammad b. Saʿūd Volledige naam: Muḥammad b. Saʿūd b. Muḥammad b. Muqrin b. Markhān b. Ibrāhīm b. 

Mūsā b. Rabīʿa b. Māniʿ. Het is niet bekend wanneer hij exact is geboren. Hij was de Emir (prins) van ad-Dirʿiyya in 

Najd op het moment dat hij een alliantie aanging met Shaykh al-Islām Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb. Hij stichtte 
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vijandigheid van de mensen, zowel van dichtbij als veraf. Iedereen wilde oorlog voeren tegen hen. 

Allah maakte hen standvastig terwijl ze met weinig waren en veel tegenstanders hadden. Een 

aantal van hun notabelen werden gedood, maar zij bleven geduldig. Ze bevochten elkaar met 

afwisselend succes. Allah beschermde hen en versterkte hun harten. Wat plaatsvond tussen hen 

en hun vijanden staat vermeld in de geschiedenisboeken. 

 

Allah manifesteerde deze religie in Najd en omgeving. Tot het punt dat er niemand meer was die 

geschilde en twistte. Allah had elke misvatting vernietigt middels datgene wat deze Shaykh aan 

het licht had gebracht, middels zijn verduidelijking en zijn schrijfwerken, die terecht zijn gekomen 

in de handen van de moslims. Zijn uitnodiging verspreidde zich in de bewoonde gebieden. 

Weinigen van hen accepteerden het. Alleen degene die wat hem baat in aanmerking neemt, in 

tegenstelling tot degene die er geen aandacht aan besteedt en de leiding van Allah niet accepteert, 

en dat is de meerderheid. Dus alle lof is aan Allah voor deze geweldige gunst. O, wat een geluk 

voor degene die geleid wordt naar het kennen van de essentie van de Religie van de Islam en die 

het dan volgt.16 
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de eerste Saoedische staat en is de naamgever van de Saudische dynastie. Hij overleed in het jaar 1179 AH (1765). 

Zie: Az-Zirikilī, Al-Aʿlām VI (Beiroet 2002) 138. 
16 Ad-Durar as-Saniyya (2/219-221). Vertaling: drs. ʿĪsā al-Hūlandī (Abū Junayd). 
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