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De oorsprong van elke valse interpretatie 

Door: Imam Ibn al-Qayyim 
 
 


Wanneer je de fundamenten van de verdorven stromingen overpeinst dan zul je zien dat hun 
leiders deze hebben afgeleid vanuit de volgende twee fundamenten: een slechte intentie en 
een slecht begrip. Zij werden hiertoe aangespoord door concurrentiedrang en rivaliteit met 
betrekking tot leiderschap, geld of het verkrijgen van andere wereldse zaken die geambieerd 
worden en waar men zijn nek voor uitsteekt. 
 
Zodoende is er bij de dienaar misvatting en begeerte aanwezig. Deze twee zaken zijn de bron 
van al het kwade, en de oorsprong van elke valse interpretatie. Allah heeft degene die de 
vermoedens volgt en datgene volgt waar de zielen naar verlangen reeds misprezen.1 Met de 
vermoedens worden de misvattingen bedoeld en datgene waar de zielen naar verlangen zijn 
de begeerten. Allah heeft deze twee (ook) vermeld in Sūra al-Barāʾa. De Verhevene zei: 
 

 خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 ىي خيمي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن  من

 َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ  ٰى ٰر ٰذ يي

 
(Zij zijn) zoals degenen vóór jullie. Zij waren sterker in kracht dan jullie en hadden meer 
bezittingen en kinderen. Zij hebben van hun aandeel (in deze wereld) genoten, dus genieten 

                                                            
1 Zoals Allah zei in Zijn Volmaakte Openbaring: Zij volgen niets anders dan vermoedens en datgene waar de 
zielen naar verlangen. [Sūra an-Najm (53): 23]. [AJ] 
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jullie (ook maar) van jullie aandeel, zoals degenen vóór jullie van hun aandeel hebben 
genoten. En jullie stortten je (in het wereldse leven), zoals zij zich (daarin) stortten. Zij zijn 
degenen van wie de daden in deze wereld en in het hiernamaals verloren zullen gaan. En zij 
zijn de verliezers. [Sūra at-Tawba (9): 69] 
 
Het genieten van het aandeel betekent het genieten van de begeerten. Het is hun aandeel dat 
zij prefereerden in deze wereld boven hun aandeel in het hiernamaals. En het storten (in het 
wereldse leven) is het volgen van de misvattingen. Dus zij genoten van de begeerten en 
stortten zich in het volgen van de misvattingen. Uit deze twee zaken ontstond de 
afkeurenswaardige vorm van opsplitsing. Allah heeft de personen van deze opsplitsing 
misprezen in Zijn Boek. Hij heeft Zijn gelovige dienaren verboden om hen te imiteren. Hij zei: 
 

 مث هت مت خت حت جت  مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي  ُّٱ

 َّ محجخ  جح مج حج

 
En wees niet zoals degenen die uit elkaar zijn gegaan en (onderling) verdeeld raakten, nadat 
de duidelijke bewijzen tot hen waren gekomen. Voor hen is er een geweldige bestraffing. Op 
de Dag waarop (sommige) gezichten wit zullen worden en (andere) gezichten zwart. [Sūra Āl 
ʿImrān (3): 105-106] 
 
Ibn ʿAbbās zei: ‘De gezichten van de mensen van de Sunna en eenheid worden wit en de 
gezichten van de mensen van verdeeldheid en opsplitsing worden zwart.’  
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