
 
 

De valse claim inzake  

het percentage Ashāʿira  
 

 


 

Shaykh Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn – moge Allah hem genadig 

zijn – zei: 

 

“Het kan zijn dat iemand zegt: ‘We weten dat de doctrine van de 

aanhangers van Taʾwīl[1] met betrekking tot de eigenschappen van 

Allah vals is. Het is echter bekend dat de Ashāʿira behoren tot de 

aanhangers van Taʾwīl.[2] Hoe kan hun doctrine dan vals zijn, terwijl 

 
1 Al-Taʾwīl: Een term die drie verschillende betekenissen kan hebben: [1] Synoniem 

van Tafsīr (uitleg); [2] De uitkomst van iets; [3] Het afwijken van de klaarblijkelijke 

betekenis van een woord. De eerste twee betekenissen van Taʾwīl waren bekend bij 

de Salaf zoals Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya heeft vastgesteld. De derde betekenis 

is later toegevoegd. Deze derde betekenis kan prijzenswaardig zijn of 

afkeurenswaardig. Wanneer er een bewijs voor is, dan is het prijzenswaardig en 

behoort het tot Tafsīr. Wanneer er geen bewijs voor is, dan is het afkeurenswaardig, 

en behoort het tot Taḥrīf (verdraaiing). Zie: Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn, Sharḥ 

Al-ʿAqīda al-Wāsiṭiyya I (Riyad 1423 AH) 87-90; Idem, Taqrīb al-Tadmuriyya 

(Unayzah 1433 AH) 79-82. 
2 Shaykh ʿAbd al-Raḥmān b. Nāṣir al-Barrāk merkte op in zijn uitleg van Al-Qawāʿid 

al-muthlā dat niet alle Ashāʿira behoren tot de aanhangers van Taʾwīl, maar wel de 

grote meerderheid. Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya heeft gezegd dat er twee groepen 

Ashāʿira zijn: één groep die de mening van Taʾwīl aanhangt en een andere groep die 

de mening van Tafwīḍ aanhangt. Tafwīḍ houdt in dit verband in: het ‘overlaten’ van 

de kennis over de betekenis van bepaalde geopenbaarde teksten waarin volgens 

deze Ashāʿira een ogenschijnlijke vergelijking met de schepping zit. Dat wil zeggen 
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men zegt dat zij vandaag de dag vijfennegentig procent van de 

moslims vertegenwoordigen?!’[3] […] 

 

Het antwoord daarop is dat wij niet accepteren dat dit het percentage 

Ashāʿira is ten opzichte van de rest van de moslimgroeperingen. Deze 

bewering dient bevestigd te worden door middel van nauwkeurig 

statistisch onderzoek. 

 

Zelfs als wij zouden accepteren dat hun aantal zo hoog zou zijn, of 

hoger, dan betekent dat niet dat zij onfeilbaar zijn. Want 

onfeilbaarheid ligt in de consensus van de moslims, niet in de 

meerderheid. 

 

 
dat de ware betekenis ervan volgens hen onbekend is voor ons. Hoewel dit heel 

acceptabel klinkt, is het in werkelijkheid een zeer valse en dwalende doctrine. De 

Salaf lieten de hoedanigheid over aan Allah, maar bevestigden wel de betekenis. Zie: 

Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn, Sharḥ Al-ʿAqīda al-Wāsiṭiyya I (Riyad 1423 AH) 

92-93. 
3 Shaykh ʿAbd al-Raḥmān b. Nāṣir al-Barrāk lichtte dit verder toe in zijn uitleg door 

de vraag te stellen of dit percentage betrekking had op de geleerden of de gewone 

moslims. Hij zei vervolgens: ‘Wanneer het betrekking heeft op de gewone moslims, 

dan is het een leugen en incorrect. De gewone moslims volgen hun natuurlijke 

aanleg dat Allah boven is, behalve degene die de Ashʿarī-doctrine heeft bestudeerd 

en overgenomen. Dus hoe kan er gezegd worden dat vijfennegentig procent van de 

moslims de geloofsleer van de Ashāʿira aanhangen met betrekking tot al-ʿUluww 

(de verhevenheid van Allah) en al-Kalām (speculatieve theologie) en andere zaken 

die specifiek betrekking hebben op de geleerden en studenten van deze Madhhab? 

Daarom wenden de gewone moslims zich tot Allah met smeekbeden door hun 

handen en hun gezichten naar de hemel te heffen. Zij vragen Allah om Zijn Edele 

Gezicht te mogen zien wanneer zij smeken. Zij veronderstellen niet deze 

geïnnoveerde speculatieve doctrines (van de Ashāʿira). Het komt niet in hen op en 

het wordt niet geaccepteerd door hun natuurlijke aanleg.’ 
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Vervolgens zeggen wij: De moslims zijn al van oudsher verenigd op 

het tegengestelde van wat de aanhangers van Taʾwīl geloven. Want 

de vrome voorgangers […] hadden consensus over het bevestigen 

van de Namen en Eigenschappen die Allah voor Zichzelf heeft 

bevestigd en de Namen en Eigenschappen die Zijn Boodschapper  

voor Hem heeft bevestigd, en het bevestigen van de teksten volgens 

de klaarblijkelijke betekenis, op een manier die passend is voor Allah, 

zonder Taḥrīf (verdraaiing), Taʿṭīl (ontkenning), Takyīf (het 

bevragen en het doen van beweringen over de hoedanigheid) of 

Tamthīl (vergelijking). 

 

Zij (d.w.z. de vrome voorgangers) zijn de beste generaties op basis 

van de uitspraak van de Boodschapper . Hun consensus is een 

bewijs, want het is de vereiste van het Boek en de Sunna.”[4] 
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4 Bron: ʿ Abd al-Raḥmān b. Nāṣir al-Barrāk, At-Taʿlīq ʿ alā Al-Qawāʿid al-muthlā (Riyad 

1432 AH) 184-186. Vertaling: Abū Junayd. 
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