
 
 
 

HET BESTUDEREN VAN  
BOEKEN VAN INNOVEERDERS 

 
Door: Shaykh ʿAbd al-Karīm b. ʿAbd Allāh al-Khuḍayr 

 
 

يل ىل مل خل ٱ  

 In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle ٱ
 
…Het kan zijn dat iemand zegt: Het bestuderen en het uitleggen van dit soort boeken (zoals 
bijvoorbeeld in dit geval het boek Al-Waraqāt fī uṣūl al-fiqh)1 is reclame voor de boeken van de 
innoveerders. Want al-Juwaynī2 behoorde tot de kopstukken van de Ashʿariyya3 – zoals 

                                                            
1 Al-Waraqāt fī uṣūl al-fiqh: Een korte verhandeling die de fundamenten van de jurisprudentie behandelt, 
geschreven door Abū al-Maʿālī al-Juwaynī (zie voetnoot 3). Dit boek is door vele geleerden uitgelegd en wordt 
beschouwd als een geschikte inleiding in de wetenschap van Uṣūl al-fiqh. [AJ] 
2 Al-Juwaynī: Volledige naam: Abū al-Maʿālī ʿAbd al-Mālik b. ʿAbd Allāh b. Yūsuf al-Juwaynī, bijgenaamd ‘Imām 
al-Ḥaramayn’. Hij werd geboren in het jaar 419 AH in de buurt van Nisjapoer (gelegen in het noordoosten van 
het huidige Iran). Hij deed kennis op bij zijn vader en reisde vervolgens naar Bagdad. Daarna vervolgde hij zijn 
reis naar Mekka en Medina waar hij een aantal jaar verbleef en begon met lesgeven. Zo werd hij Imām al-
Ḥaramayn genoemd. Vervolgens keerde hij terug naar Nisjapoer alwaar hij verder ging met het onderwijzen. In 
het begin bevond al-Juwaynī zich op de Madhhab van de Ashāʿira (zie voetnoot 4) en de Muʿtazila. Later in zijn 
leven keerde hij terug naar de Madhhab van de Salaf, zoals Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya heeft overgeleverd. 
Hij overleed in het jaar 478 AH te Nisjapoer en liet vele schrijfwerken achter. Zie: ʿAbd Allāh b. Ṣāliḥ al-Fawzān, 
Sharh Al-Waraqāt fī uṣūl al-fiqh (Riyad 1431 AH) 12-13. [AJ] 
3 Al-Ashʿariyya (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: Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn, Sharḥ lumʿat al-iʿtiqād (Riyad 
1995) 163. [AJ] 
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bekend is – en hij behoorde tot de theoretici van deze stroming en tot degenen die er naar 
uitnodigden. 
 
Als antwoord op deze misvatting kan worden gezegd: Ja, het klopt dat hij dat was. Maar hij is 
teruggekeerd van zijn gedachtegoed en heeft berouw getoond voordat hij overleed.4 Verder 
is het ook nog eens zo dat dit boek in zijn geheel vrij is van innovatie. Een student van kennis 
dient rechtvaardig te zijn in zijn uitspraken en zijn oordelen over personen. De waarheid 
wordt geaccepteerd van eenieder die er mee komt.5 Maar wanneer hetzelfde gevonden wordt 
bij een persoon die niet iets van afwijkingen heeft dan is dat beter en is het de oorsprong. 
Zoals het ook de oorsprong bij de overleveringen is dat het van een Sunnī afkomstig is die 
geen innovatie heeft. Maar wanneer een overlevering enkel gevonden wordt bij degene die 
wordt beschuldigd van een bepaald soort van innovatie, maar hij staat bekend om eerlijkheid 
in het overleveren, dan heeft het verkrijgen van het voordeel van het overleveren van dit 
bericht en het te behouden voor de gemeenschap voorrang boven het laten van het 
overleveren van hem. In de boeken van de Sunna  - waaronder de twee Ṣaḥīḥ-boeken, Ṣaḥīḥ 
al-Bukhārī en Ṣaḥīḥ Muslim – staan overleveringen van sommige innoveerders. Een 
gedetailleerde uiteenzetting van de kwestie van het accepteren of het afwijzen van de 
overlevering van de innoveerder is uitvoerig besproken in de boeken van de wetenschappen 
van de Ḥadīth.6 
 
Sommige mensen zijn van mening om alles wat is gekomen van de innoveerders te verlaten 
vanuit hun enorme toewijding en hun ijver voor de Sunna – er wordt enkel het goede over 
hen gedacht – . Zij hebben Salaf die hen daarin zijn voorgegaan. Want Imam Mālik staat het 
overleveren van de innoveerder niet toe in zijn totaliteit, om hun vermelding uit te roeien en 
hun innovatie te doven.7 Maar de realiteit is dat in de boeken van de Sunna, zoals Ṣaḥīḥ al-

                                                            
4 Het is niet zeker dat hij daadwerkelijk op alle punten is teruggekeerd naar de Madhhab van de Salaf. Dit omdat 
hij van sommige innovaties niet duidelijk is teruggekeerd, aangezien hij in de veronderstelling was dat het 
behoorde tot de Madhhab van de Salaf, zoals de innovatie van at-Tafwīḍ (de veronderstelling dat alleen Allah 
kennis heeft van de betekenissen van Zijn Eigenschappen en dat deze betekenissen onbekend zijn voor ons). Zie: 
Al-ʿAqīda an-Niẓāmiyya (blz. 32). [AJ] 
5 Zie: Al-Fatwā al-Ḥamawiyya al-kubrā door Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya (blz. 51). 
6 Zie: Muqaddima Ibn aṣ-Ṣalāḥ (blz. 114), Tadrīb ar-rāwī (1/156), Al-Kifāya fī ʿilm ar-riwāya door Al-Khaṭīb al-
Baghdādī (blz. 20, 121), Al-Bāʿith al-ḥathīth (blz. 301). 
7 Zie: As-Siyar door Adh-Dhahabī (8/67), Tadrīb ar-rāwī (1/30). 
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Bukhārī en Ṣaḥīḥ Muslim en dergelijke betrouwbare boeken van de Sunna van vele 
innoveerders wordt overgeleverd.8 En wij hebben reeds vermeld dat het verkrijgen van het 
profijt dat voortkomt uit het bericht dat ons enkel bereikt via een bepaalde innoveerder - 
vooral degene die niet tot de extremistische innoveerders behoort en niet uitnodigt naar zijn 
innovatie – 9 voorrang heeft boven het voordeel van het uitroeien van zijn vermelding en het 
doven van zijn innovatie. 
 
 
 
 
Bron: ʿAbd al-Karīm al-Khuḍayr, Taḥbīr aṣ-ṣafaḥāt bi-sharḥ Al-Waraqāt (Riyad 1438 AH) 17-19. 
Vertaling: Abū Junayd 

                                                            
8 Zie: Al-Kifāya door Al-Khaṭīb (blz. 128-132), Sharḥ Alfiyya al-ʿIrāqī (1/359) 
9 Zie: Ath-Thiqqāt door Ibn Ḥibbān (6/140), Maʿrifat ʿulūm al-ḥadīth door Al-Ḥākim (blz. 15), Al-Kifāya door ʿAbd ar-
Raḥmān b. Mahdī (blz. 126, 144), Lisān al-Mīzān door Ibn Ḥajar (1/11). 


