
De drie niveaus van Tajahhum 
 

Vraag: Zijn de Jahmiyya beperkt tot drie categorieën (of niveaus) zoals Shaykh al-Islām Ibn 

Taymiyya heeft vermeld: de extreme Jahmiyya, de Muʿtazila en de Ashāʿira, of zijn er andere sekten 

uit voortgekomen? 

 

Antwoord: Shaykh al-Islām (Ibn Taymiyya) zegt: Al-Jahmiyya heeft drie categorieën (of niveaus): 

De Ashāʿira Jahmiyya, de Muʿtazila Jahmiyya en de loutere Jahmiyya. De Ashāʿira en de Muʿtazila 

zijn Jahmiyya, omdat zij een vorm van Tajahhum in zich hebben. Tajahhum houdt in dat men de 

leerstelling aanhangt van Jahm b. Ṣafwān en dat is: het ontkennen van de eigenschappen (van 

Allah). De Muʿtazila hebben Tajahhum in zich omdat zij de eigenschappen ontkennen en de 

namen bevestigen. De Ashāʿira hebben Tajahhum in zich omdat zij zeven eigenschappen 

bevestigen en de rest van de eigenschappen ontkennen, en zij bevestigen de namen. En de loutere 

(Jahmiyya) ontkennen de eigenschappen én de namen.1 Zij zijn degenen die ongelovig verklaard 

zijn door de geleerden en de Imams. ʿAbd Allāh b. al-Mubārak zei zelfs: “Zij behoren niet tot de 

tweeënzeventig sekten. Zij vallen buiten de tweeënzeventig sekten.”2 Ibn al-Qayyim heeft vermeld 

dat vijfhonderd geleerden hen ongelovig hebben verklaard.3 De Muʿtazila daarentegen worden 

door sommige geleerden ongelovig verklaard en door sommigen tot innoveerders. De meerderheid 

is van mening dat zij innoveerders zijn. Wat betreft de Ashāʿira, zij zijn innoveerders. 

 

Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz b. ʿAbd Allāh ar-Rājiḥī 
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1 Zie: Ibn Taymiyya, Al-Fatāwā al-kubrā VI (Beiroet 1408 AH) 370-372. 
2 Zie: Ibn Taymiyya, Majmūʿ al-fatāwā III (Medina 1425 AH) 350. Dit is een verwijzing naar de bekende overlevering 

betreffende de opsplitsing van de moslimgemeenschap in drieënzeventig groeperingen, waarvan tweeënzeventig in de 

Hel zullen zijn en één gered zal zijn. Degenen die hier buiten vallen behoren niet tot de moslimgemeenschap. [AJ] 
3 In zijn gedicht Al-Kāfiya ash-Shāfiya fī al-intiṣār li-l-firqa an-nājiya (versregel 633) waar hij zei: ‘En alreeds stelden 

hun ongeloof vast, vijftig keer – tien van de geleerden in de landen.’ 
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