
 

  

HET VERHULLEN VAN DE 

IDENTITEIT VAN AUTEURS 
 

Geschreven door:  

Shaykh dr. Muḥammad Taqī ad-Din al-Hilālī  
  

321 

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle 

 

“Ik had een commentaar samengesteld op het boek Kashf ash-Shubuhāt van Shaykh 

al-Islām Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb. Deze had ik gedrukt en uitgegeven. Met 

betrekking tot het vermelden van de naam van de auteur gebruikte ik een methode 

die in de wetenschap van ḥadīth Tadlīs ash-Shuyūkh (het verhullen van de Shuyūkh) 

wordt genoemd. Dit is toegestaan en zelfs goed wanneer er een profijt mee wordt 

beoogd. Het houdt in dat een Shaykh twee namen heeft, met de ene naam staat hij 

bekend en met de andere naam staat hij niet bekend. Dus de overleveraar vermeldt 

hem met de naam waarmee hij niet bekend staat, vanwege een voordeel daarin. Maar 

wanneer het gedaan wordt om de mensen wijs te maken dat de keten hoger is dan 

hij werkelijk is, om de mensen wijs te maken dat de overlevering niet lager is en van 

iemand gelijk aan hem, vanwege zijn jonge leeftijd of dat hij niet bekend is of iets 

dergelijks van de begeerten van de aansporende ziel, dan is het afkeurenswaardig. Ik 

noemde de Shaykh: Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb b. Sulaymān ad-Dirʿī. Ik 

schreef hem toe aan zijn grootvader en vervolgens schreef ik hem toe aan Ad-
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Dirʿiyya. Dat is correct, want het is zijn (geboorte)dorp maar hij staat er niet om 

bekend. De zaak werd nog onduidelijker aangezien er in Marokko een district 

bestaat dat Darʿa (Draa) genoemd wordt, en de toeschrijving daaraan is Darʿī. Ik 

slaagde dus in mijn doel om het boek te verspreiden. Ik had er duizend exemplaren 

van gedrukt en binnen korte tijd verkocht. 

Niemand had dat doorzien. Zelfs Shaykh Aḥmad b. Ṣadīq, met zijn brede 

kennis, zijn grote vastberadenheid in het onderzoeken en het grote aantal boeken 

dat in zijn bibliotheek stond, was in de war geraakt. Hij ging zoeken naar de 

geschiedenis van degenen die aan Darʿa werden toegeschreven, maar hij kon 

niemand vinden met deze naam, noch was dit boek aan hem overgeleverd. Daarom 

stuurde hij iemand naar mij toe om mij te vragen wie deze auteur was. Dus ik 

vertelde hem de waarheid. Toen de befaamde en edele grootmoefti van het 

Koninkrijk Saoedi-Arabië, de Shaykh van diens Shuyukh, Shaykh Muḥammad b. 

Ibrāhīm (Āl ash-Shaykh) – moge Allah hem genadig zijn – kennis had genomen 

van deze daad, waardeerde hij het enorm.  

Ik deed dit slechts omdat de latere machthebbers van het Ottomaanse Rijk 

de kwaadwillige geleerden in alle Islamitische landen hadden opgehitst om de 

reputatie van Shaykh Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb aan te tasten. Zij vertelden 

leugens over hem en maakten hun volgelingen wijs dat hij met een nieuwe religie 

was gekomen. Dat hij afbreuk deed aan de status van de Edele Profeet en dat hij de 

moslims ongelovig verklaarde. En andersoortige leugens. Voor de meeste mensen is 

het echter duidelijk geworden dat deze claims vals zijn. Zij waren er van overtuigd 

dat Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb behoorde tot de grote hervormers. Allah heeft 

middels hun uitnodiging de ogen van blinden en de oren van doven geopend. Zij 

waren er van overtuigd dat hij het handelen volgens het Boek van Allah en de Sunna 

van Zijn Boodschapper deed herleven in het Arabische schiereiland nadat het bijna 

was uitgestorven. Tot nu toe zijn er nog steeds enkele kraaien die krijsen door hem 
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te beledigen, zoals de kraai die eerder werd vermeld. Maar dat deert de Shaykh niet. 

Indien zij moslims zijn dan zal het beledigen van hem hun goede daden in zijn blad 

plaatsen. Indien zij afgodendienaren zijn, dan zal Allah hun bestraffing 

vermeerderen.   

Toen dit boek was gedrukt waren de gravenaanbidders en de aanhangers van 

de Soefi-orden woedend. Vele Imams van de moskeeën predikten de 

vrijdagmiddagpreek en attendeerden de luisteraars op wat dit boek, volgens hun 

bewering, bevatte aan dwaling. Want de Tawḥīd van Allah is bij hen de grootste 

dwaling, maar niemand luisterde naar hen. Wat betreft de verifiërende geleerden, 

zoals professor Muḥammad aṭ-Ṭanjī en de professor, de Mujāhid, ʿAbd as-Salām al-

Murābiṭ en de briljante professor ʿAbd Allāh Guennoun, zij verwelkomden de druk 

van dit boek en prezen het boek, de auteur en de uitgever. Het geblaf van de honden 

deert de wolken niet.  

 

Het deert de volle maan van de hemel in de horizon niet dat naar hem blaffen  

De zwarte honden, terwijl de volle maan rustig (in zijn baan) blijft lopen  

  

Vervolgens drukte ik de verhandeling Ziyārat al-Qubūr (Het bezoeken van de 

graven), met kleine voetnoten, van Shaykh al-Islām Aḥmad b. ʿAbd al-Ḥalīm b. 

ʿAbd as-Salām Ibn Taymiyya. Ik gaf hem de naam Aḥmad ʿ Abd al-Ḥalīm al-Ḥarrānī. 

Ik vermeldde niet de naam Ibn Taymiyya vanwege de eerdergenoemde reden. Het 

boek verspreidde zich en Allah maakte het profijtelijk voor de moslims. Toen ik van 

beide boeken een exemplaar stuurde naar Shaykh Muḥammad b. Ibrāhīm – moge 

Allah hem genadig zijn – was hij verheugd met de verspreiding van de twee boeken 

en waardeerde hij de methode die ik had gevolgd, vanwege zijn grote inzicht, zijn 

ruime verstand en zijn wijsheid.  
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Ik heb ervaren dat in het noorden en in het zuiden van Marokko het 

verspreiden van boeken over Tawḥīd en het volgen van de Sunna, afhangt van het 

succes van de uitnodiging naar Allah in de moskeeën. Wanneer een uitnodiger een 

boek over Tawḥīd onderwijst, en aan de luisteraars verduidelijkt wat voor schatten 

aan kennis en wijsheid er in zitten dan wensen de luisteraars om dat boek aan te 

schaffen. Door het te lezen wordt hun kennis over de waarheid vergroot, zijn ze 

geruster, versterkt hun Iman, en worden de misvattingen bij hen verdreven.  

Een voorbeeld daarvan is dat ik in de grote moskee het boek Fatḥ al-Majīd 

Sharḥ Kitāb at-Tawḥīd van Shaykh al-Islām Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb 

onderwees. Ik behandelde het gehele boek in die moskee tweemaal. Dus dit boek 

verspreidde zich enorm. Ik verzocht zelfs koning Faisal – moge Allah hem met het 

beste belonen omwille van ons en de moslims – door tussenkomst van Shaykh ʿAbd 

al-Mālik b. Ibrāhīm – moge Allah hem zegenen in zijn leven – om mij te voorzien 

van exemplaren van Fatḥ al-Majīd. Hij gaf de opdracht om 343 exemplaren te sturen 

met het vliegtuig. Het leek mij goed om ze niet gratis te verspreiden, om twee 

redenen: De eerste reden is dat ik niet kan garanderen dat sommige exemplaren in 

de handen zullen vallen van de vijanden van Tawḥīd, die ze dan zullen verbranden. 

Wij hebben hen dat reeds zien doen in het oosten en het westen. Als we zouden 

stellen dat het fanatisme van iemand of enkele personen een punt heeft bereikt dat 

zij het boek gaan kopen en verbranden, dan zal dat ons niet schaden. Want wij 

verzamelen het geld ervan en drukken het dan nog een keer. En er bestaat geen 

twijfel over dat slechts een enkeling van hen dit mogelijk zouden doen. Want de 

mensen zijn geneigd om van geld te houden en gierig te zijn. Ze geven het enkel uit 

aan iets dat geliefder bij hen is dan het geld. De tweede reden: De welbekende 

Engelse schrijver Bernard Shaw zei: ‘Een boek waar niet voor wordt betaald wordt 

niet gelezen.’  
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Dus ik verkocht al deze exemplaren, op een aantal na. Deze gaf ik aan degenen 

die het verdienden. Ik nam niets aan van hen omdat zij arm en eerlijk waren. Ze 

werden in een korte tijd verkocht. Vervolgens was het boek zo goed als onvindbaar. 

Ik verkocht een exemplaar voor slechts zes dirhams. Het werd enkel verspreid in de 

regio’s waarin lessen over Tawḥīd werden gegeven, zoals Meknes, Tetouan en 

Erfoud. Wat betreft Meknes en Erfoud, ik gaf daar lessen over Tawḥīd. Wat betreft 

Tetouan, ik nodigde daar uit naar Tawḥīd, zoals eerder is voorbijgekomen. Nu is 

daar een (andere) uitnodiger, mijn broeder professor Muḥammad al-ʿArabī al-Hilālī. 

In deze omstreken gingen de mensen op zoek naar dit boek om het te kopen voor 

het dubbele van de prijs, maar zij vonden het boek niet. Toen ik dit vermeldde aan 

zijne eminentie Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz b. ʿAbd Allāh b. Bāz – moge Allah de moslims 

behagen met een lang leven voor hem – en ik hem vertelde dat ik van de verkoop 

van deze exemplaren 1850 Saoedische riyals bij elkaar had verzameld, zei hij tegen 

mij: ‘Ik schenk daarbovenop nog eens 600 riyal  en wij gaan hem samen opnieuw 

drukken.’ Het boek wordt op dit moment (i.e. tijdens het schrijven van dit artikel) 

gedrukt. Ik vermeldde dat ook aan de edele geleerde, de overgeblevene van de Salaf, 

ʿUmar b. Ḥasan Āl ash-Shaykh – moge Allah de moslims behagen met een lang 

leven voor hem – en hij beloofde mij om duizend exemplaren aan te schaffen. Hij 

is een genereuze man die zich ongetwijfeld zal houden aan zijn belofte. Dit boek is 

een geweldige ondersteuning voor de verspreiding van de uitnodiging samen met de 

aanwezigheid van een succesvolle uitnodiger. Het blijft wonderbaarlijk. Wat betreft 

het land waarin zich geen uitnodiger bevindt, daar zal het in beginsel niet 

verspreiden. Ik had bijvoorbeeld vijf exemplaren gestuurd naar een bekende stad in 

Marokko. In een jaar tijd waren er maar drie exemplaren van verkocht.” 1

                                                            
1 Muḥammad Taqī ad-Dīn al-Hilālī, Ad-Daʿwa ilā Allāh fī aqṭār mukhtalifa (Cairo 2005) 55-57. 
Vertaling: Abū Junayd. 


