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In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle 

 
VRAAG:  
In hoeverre klopt de uitspraak dat alleen al-Ghazālī en Ibn Taymiyya 
weerstand hebben geboden tegen filosofie, het hebben bekritiseerd en een 
vijandig standpunt ertegen hebben ingenomen? Waarom zijn beide 
personen hierom bekend geworden? Hebben logica en Griekse filosofie 
invloed gehad op het ondermijnen van bijgeloof en zwendelarij die 
aanwezig was onder sommige moslims? 
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ANTWOORD:  
Doorgaans wordt met filosofie de Griekse filosofie bedoeld, omdat deze 
zich heeft verspreid naar de moslims door het vertalen van de boeken van 
de bekende Griekse filosofen, zoals Socrates, Galenus, Ptolemaeus, 
Pythagoras, Plato, Aristoteles en Plotinus. De ‘Islamitische’ filosofen 
noemen Aristoteles ‘de eerste leermeester’. Filosofie betekent 
oorspronkelijk ‘liefde voor wijsheid.’ Een filosoof is een liefhebber van 
wijsheid. Griekse filosofie heeft betrekking op drie vormen: wiskundige 
filosofie, ethische filosofie en theologische filosofie. Degenen die zich 
bezighouden met theologische filosofie worden theologen genoemd. Ibn 
al-Qayyim heeft vermeld dat de filosofen bestaan uit verschillende sekten 
en dat degenen die zich bezighouden met de doctrines van de mensen 
hebben uitgerekend dat zij uit twaalf sekten bestaan. 
 
Vanuit de filosofie ontstond ʿ Ilm al-Kalām (speculatieve theologie). ʿ Ilm al-
Kalām is door vele moslimsekten overgenomen. Zij hebben filosofische 
fundamenten en wettelijke fundamenten met elkaar vermengd. Vooral 
met betrekking tot theologie, die te maken heeft met de essentie van de 
Heer en Zijn Eigenschappen. Daaruit ontstond de Madhhab van de 
Muʿaṭṭila, zoals de Jahmiyya, de Muʿtazila en degenen die hen volgden. Het 
is bekend dat de Imams van de Salaf hen weerlegden, want deze 
theologische stromingen werden in hun tijd bekend. De uitspraken en 
schrijfwerken van de Imams in weerlegging op de Muʿaṭṭila zijn bekend. 
De meest bekende boeken daarover zijn: de twee boeken van ʿUthmān b. 
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Saʿīd al-Dārimī: Al-Radd ʿalā al-Jahmiyya en Al-Radd ʿalā Bishr al-Marīsī. Een 
ander bekend boek is de weerlegging van Imam Aḥmad op de Jahmiyya en 
de Zanādiqa. 
 
Ook al zijn de Mutakallimīn beïnvloed door enkele fundamenten van de 
filosofen, zij weerleggen hen in de kwesties waarin de filosofen hen 
tegengaan, zoals hun uitspraak dat de wereld eeuwig is, het ontkennen van 
de opwekking van de lichamen, en hun bewering dat de opwekking 
spiritueel is. De meest bekende voorstander van Kalām die de filosofen 
weerlegde is: Abū Ḥāmid al-Ghazālī, bekend als ‘Ḥujjat al-Islām’, in een 
boek dat hij noemde: Tahāfut al-falāsifa (De verwarring van de filosofen). 
Hij nam zich voor om onder andere het boek Al-Shifāʾ van Ibn Sīnā 
(Avicenna) te weerleggen. Maar al-Ghazālī slaagde niet in deze 
weerlegging. Hij ontsnapte niet aan beïnvloeding door hen. Daarom 
weerlegde Ibn Rushd hem in zijn boek Tahāfut al-tahāfut (De verwarring 
van de verwarring). Er werd over Abū Ḥāmid gezegd: ‘Al-Shifāʾ (De 
genezing) heeft hem ziek gemaakt.’ Zijn leerling Abū Bakr Ibn al-ʿArabī zei: 
‘Onze Shaykh Abū Ḥāmid verslond de filosofen. Hij wilde ze vervolgens 
uitkotsen maar hij was daar niet toe in staat.’1 
 
Er is vermeld dat Abū Ḥāmid aan het einde van zijn leven terug is gekeerd 
van het bestuderen van deze wetenschappen en zich is gaan wijden aan de 

 
1 Zie: Al-Dhahabī, Siyar aʿlām al-nubalāʾ XIX (Beiroet: Muʾassasat al-risāla, 1405 AH) 327. 
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wetenschap van al-Ḥadīth. Er werd zelfs gezegd dat hij stierf terwijl Ṣaḥīḥ 
al-Bukhārī op zijn borst lag. Ibn Kathīr heeft vermeld in de biografie van al-
Ghazālī (in Al-Bidāya wa-l-nihāya) dat hij terugkeerde naar zijn 
geboortestad Ṭūs. Hij bleef daar, begon een gasthuis, betrok een mooi huis 
en legde een sierlijke tuin aan. Hij wijdde zich aan het reciteren van de 
Qurʾān en het memoriseren van authentieke overleveringen. 
 
Twee groepen die zich toeschrijven aan de Islam hebben de Griekse 
filosofie overgenomen. De eerste groep is de Shīʿa Bāṭiniyya. Hun leider is 
Abū ʿAlī Ibn Sīnā. De tweede groep is de Ittiḥadiyya van onder de 
atheïstische Ṣūfiyya. Hun leider is Ibn ʿArabī, de auteur van Fuṣūṣ al-ḥikam. 
Er heeft een geweldige beproeving plaatsgevonden vanwege deze twee 
groepen. Hun beide leiders kregen volgelingen en bewonderaars onder de 
aanhangers van hun doctrine en anderen.  
 
Het behoort echter tot de genade van Allah met deze gemeenschap, en de 
verwezenlijking van Zijn belofte om Zijn Religie en Zijn Boek te 
beschermen, dat Allah in de zesde en de zevende eeuw (AH) Imam Ibn 
Taymiyya zond. Allah schonk hem intelligentie, slimheid en een groot 
begrip samen met een brede kennis en een sterk geheugen waarmee hij de 
realiteit van deze speculatieve theologische, filosofische en soefi 
stromingen inzag. Dit in combinatie met wat Allah hem heeft geschonken 
aan kennis over de waarheid van de Islam waarmee Allah Muḥammad 
heeft gezonden. Hij had daarnaast ook kennis over de traditie van de 
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vrome Salaf (Voorgangers), de Tābiʿūn (Opvolgers) en de Imams van de 
leiding van deze gemeenschap. 
 
De Shaykh nam het op zich om deze valse stromingen te weerleggen met 
rationele en traditionele argumenten. Hij maakte een onderscheid tussen 
de geleerde onderzoekers van deze stromingen en degenen die verwarring 
veroorzaakten. Hij toonde aan wat elke groep aan waarheid en valsheid 
had, met rechtvaardigheid en eerlijkheid. Hij blonk uit in zijn 
weerleggingen door de uitspraken van de verschillende groepen en 
personen tegen elkaar te gebruiken. Hij weerlegde elke groep met dat 
waarmee hun tegenstanders hen weerlegden, en met de tegenstrijdigheid 
die elke groep of persoon had. Daarom wordt er voor hem getuigd dat er 
niemand is zoals hij in het weerleggen van deze stromingen, terwijl hij 
vasthield aan het Boek en de Sunna, en aan de rechte weg van de vrome 
Salaf. 
 
Zijn tegenstanders, die tot deze stromingen behoorden, hebben zich tegen 
hem verzet, hebben hem weerlegd en hebben tegen hem geprocedeerd bij 
de sultans en de emirs. Zij lasterden hem bij de leiders. Ze hebben echter 
niet hun zin gekregen. Allah heeft Ibn Taymiyya laten zegevieren over hen. 
Allah plaatste liefde voor hem in de harten van de gelovigen. Elke 
religieuze hervormingsbeweging die na hem verscheen was beïnvloed 
door de kennis die hij achterliet in zijn schrijfwerken. De meest 
prominente hervormingsbeweging die beïnvloed was door de 
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schrijfwerken van Imam Ibn Taymiyya is de hervormingsbeweging van 
Shaykh Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb in de twaalfde eeuw (AH). Hierin 
zit een bevestiging van de uitspraak van de Profeet : 
 
“Voorwaar, Allah zal aan het begin van elke honderd jaar iemand sturen die de 
religie van deze gemeenschap doet herleven.” 2 
 
Vanuit het voorgaande leren we dat de meest bekende personen die de 
filosofen weerlegden al-Ghazālī en Ibn Taymiyya waren. Er is echter een 
groot verschil tussen de twee in onderzoek en in kennis over de Sharīʿa en 
de stromingen. Al-Ghazālī was juist één van degenen die door Ibn 
Taymiyya werd weerlegd. Ibn Taymiyya verduidelijkte de fouten en 
valsheden die in enkele boeken van al-Ghazālī te vinden waren. De Shaykh 
heeft veel over hem gesproken. Zo zei hij: ‘Het gedachtegoed van Abū 
Ḥāmid (al-Ghazālī) is een brug tussen de moslims en de filosofen. Er zit 
filosofie in gemengd met Islam, en omgekeerd. […] Hij (al-Ghazālī) hechtte 
heel veel waarde aan Zuhd (ascetisme). Hij gaf er meer aandacht aan dan 
aan de Tawḥīd waarmee de Boodschappers zijn gekomen.’ [Kitāb al-
Nubuwāt (1/382)] Eerder zijn de volgende zaken al vermeld: de weerlegging 
van Ibn Rushd op al-Ghazālī, de uitspraak van Ibn al-ʿArabī over hem en de 
uitspraak van sommigen: ‘Al-Shifāʾ (De genezing) heeft hem ziek gemaakt.’ 
 

 
2 Overgeleverd door Abū Dāwūd van de Ḥadīth van Abū Hurayra . 
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En hetgeen waarover jij hebt gevraagd, o vraagsteller, dat filosofie invloed 
heeft gehad op het ondermijnen van bijgeloof en zwendelarij bij de 
moslims. Er wordt hiernaar gekeken vanuit twee oogpunten: een praktisch 
oogpunt en theoretisch oogpunt. Vanuit de praktijk zien we dat filosofie 
en logica het bijgeloof niet heeft ondermijnd in de handelingen en 
overtuigingen van de leken die zichzelf toeschrijven aan de islam, zoals het 
bijgeloof van de Soefi’s, zoals de Qubūriyyīn en anderen dan hen. Eveneens 
de Rāfiḍa. Integendeel, de Griekse filosofie kwam met rationalistische 
waanideeën. Zij beweren heel vaak dingen die zij beschouwen als 
rationeel, terwijl ze in werkelijkheid dwaasheden zijn die rationeel lijken.  
 
Ibn al-Qayyim heeft in Ighāthat al-lahfān vermeld dat de filosofie van Ibn 
Sīnā, al-Fārābī en andere filosofen invloed heeft gehad op de 
polytheïstische praktijk van het bezoeken van graven. Zij stelden als 
voorwaarde om te profiteren van deze bezoeking dat de bezoeker zich in 
zijn totaliteit toewijdt aan de vereerde overledene. Ibn al-Qayyim zei: “Zij 
zeiden: ‘De vereerde overledene wiens geest dicht is bij Allah en een 
voorrecht heeft bij Hem, er blijven gunsten naar hem komen van Allah. 
Aan zijn geest worden weldaden geschonken. Wanneer de bezoeker zijn 
geest verbindt met de geest van de overledene, dan stromen die gunsten 
van de geest van de overledene naar de geest van de bezoeker door middel 
van deze overledene. Zoals de lichtstraal weerkaatst van de heldere 
spiegel, van het water en dergelijke, op het lichaam dat er tegenover staat.’ 
Zij zeiden: ‘De perfecte bezoeking is dat de bezoeker zich met zijn geest en 
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zijn hart wendt tot de overledene, zich ijverig aan hem toewijdt, zijn 
volledige intentie en toewijding tot hem richt, zodanig dat er niet wordt 
omgekeken naar iets ander dan hem. Hoe groter het verlangen en het hart 
aan hem toegewijd is, hoe dichter hij is bij het profiteren van hem.’” 
Vervolgens zei Ibn al-Qayyim: “Deze bezoeking op deze manier hebben Ibn 
Sīnā, al-Fārābī en anderen dan hen vermeld. De sterrenaanbidders hebben 
het verkondigd in hun aanbidding van de sterren. Zij zeiden: ‘Wanneer de 
sprekende ziel verbonden is met de hemelse geesten dan stroomt het licht 
van daaruit er naartoe.’ Met deze gedachte werden de sterren aanbidden, 
werden er tempels voor gebouwd en werden er smeekbeden voor 
opgesteld.” [Ighāthat al-lahfān (1/393) druk: ʿĀlam al-fawāʾid] 
 
Vanuit een theoretisch oogpunt kan er gedacht worden dat filosofie het 
heersende bijgeloof bestrijdt dat aanwezig is bij al-Ṣūfiyya, al-Rāfiḍa en 
anderen. De gedachte is dat filosofie gebouwd is op de ratio, en dat 
bijgeloof gebouwd is op verbeelding en blindelings volgen, zoals de 
Verhevene zei over de afgodenaanbidders: 
 

نَّ  ٱإِن يَتَّبُِعوَن إَِّلَّ }  {لظَّ

Zij volgens niets anders dan vermoedens. [Sūra al-Najm (53): 28] 
 
En Hij zei: 
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{  ٰٓ ةٖ ِإَونَّا لََعَ مَّ
ُ
ٰٓ أ ۡقَتُدوَن إِنَّا وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا لََعَ  { ٢٣َءاَثَٰرِهِم مُّ

“Waarlijk, wij troffen onze voorvaderen aan op een godsdienst. En 
waarlijk, wij zullen zeker in hun voetsporen treden.” [Sūra al-Zukhruf (43): 
23] 
 
Zoals reeds vermeld, filosofie kan hen overhalen van de ene vorm van 
bijgeloof naar een andere vorm. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen 
mislukking. Wij vragen Hem om welzijn in deze wereld en in het 
hiernamaals. 

 
Geschreven door: 

ʿAbd al-Raḥmān b. Nāṣir al-Barrāk 
Op 28 Rabīʿ al-Thānī 1438 AH 
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