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Een waar woord over  

het Umayyadische Rijk 
 


In de naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle 

 

Shaykh dr. Nāṣir b. ʿAbd al-Karīm al-ʿAql zei in zijn boek Ḥirāsat al-ʿAqīda: 

Het Umayyadische Rijk (Dawlat Banī Umayya)1 vertegenwoordigt een groot gedeelte van de begintijd 

van de Islam en de bevoorrechte generaties die de Profeet  heeft geprezen in zijn uitspraak: 

De beste van mijn gemeenschap is mijn generatie, dan degenen die na hen komen, dan degenen die na hen 

komen.2 

Over het geheel genomen valt het Umayyadische Rijk daaronder. 

Het Umayyadische Rijk begint vanaf het tijdperk van Muʿāwiya , de edele metgezel. Hij was een 

vrome kalief en een rechtvaardig koning. Hij had enkele Ijtihādāt waarin sommige metgezellen  hem 

tegengingen. 

Zo waren ook de Umayyadische kaliefen die na hem kwamen. Zij vestigden de religie, zij streden en 

ondersteunden de Sunna. Zij onderdrukten de innovatie en haar volgelingen. Sommige kaliefen 

hadden wel een bepaalde afwijking van de waarheid. Sommigen vielen in iets van onrechtvaardigheid 

en zelfzuchtigheid, zoals de Profeet  heeft voorspeld. Sommigen gingen de fout in met betrekking 

tot ʿAlī  en enkele van zijn nakomelingen. Ze neigden naar al-Naṣb3, wellicht om politieke redenen 

en begeerte en niet vanwege religiositeit, en Allah weet het beste. Het is ongetwijfeld een fout. Zo 

ook stonden sommige Umayyadische gouverneurs bekend om het uitstellen van het gebed totdat het 

tijdstip om te bidden was afgelopen.4 

 
1 Banū Umayya was een dynastie die heerste over het Islamitische Rijk van 661 tot en met 750 (van 41-132 AH). Zij waren 

nakomelingen van Umayya b. ʿAbd Shams. De edele metgezellen ʿUthmān b. ʿAffān  en Abū Sufyān b. Ḥarb  waren 

ook nakomelingen van Umayya. 
2 Overgeleverd door al-Bukhārī (nr. 3650) en Muslim (nr. 2533). 
3 Al-Naṣb: Het tonen van vijandigheid en haat jegens de familie van de Profeet  en het lasteren van hen. 
4 Zie: Ibn Taymiyya, Minhāj al-Sunna al-Nabawiyya (8/239). 
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Dit zijn misstappen die hun aanzien niet tenietdoen, en hun verdiensten, hun prijzenswaardige 

inspanningen en hun gedenkwaardige strijd niet uitwist. Het is geen belemmering voor het feit dat 

zij zich op de Sunna bevonden en helpers van de Sunna waren. Ze blijven mensen. 

Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya – moge Allah hem genadig zijn – zei in Minhāj al-Sunna:  

‘De Umayyaden waren aanhangers van ʿUthmān . De Islam en de Islamitische wetgevingen waren 

in hun tijd zichtbaarder en wijdverspreider dan na hun tijd. 

In de twee Ṣaḥīḥ-boekwerken is overgeleverd op gezag van Jābir b. Samura  dat de Profeet  zei: 

Deze zaak (i.e. de Islam) zal dominant blijven totdat er twaalf kaliefen (of emirs) zijn geweest, allen van 

Quraysh. 

En in een andere bewoording: 

De zaken van de mensen zullen (goed) worden uitgevoerd zolang ze worden bestuurd door twaalf mannen. 

En in een andere bewoording: 

De Islam zal dominant blijven totdat er twaalf kaliefen zijn geweest, allen van Quraysh.5 

En zo geschiedde. De kaliefen waren: Abū Bakr, ʿUmar, ʿUthmān en ʿAlī. Vervolgens verenigden de 

mensen zich onder het leiderschap van degenen die de macht en het overwicht hadden: Muʿāwiya, 

zijn zoon Yazīd, vervolgens ʿAbd al-Malik en zijn vier zonen, en tussen hen door ʿUmar II, de zoon 

van ʿAbd al-ʿAzīz (een jongere broer van ʿAbd al-Malik). Daarna ontstond er gebrekkigheid in het 

Islamitische rijk. Deze gebrekkigheid is tot vandaag de dag nog steeds aanwezig. De Umayyaden 

heersten over alle Islamitische landen. Het (Islamitische) rijk was machtig in hun tijd. De kalief werd 

genoemd bij zijn naam: ʿAbd al-Malik, Sulaymān. Zij stonden niet bekend als ʿAḍud al-Dawla, of ʿIzz 

al-Dīn, Bihāʾ al-Dīn, Fulān al-Dīn. Zij gingen de mensen voor in de vijf dagelijkse gebeden. In de 

moskee werden de vaandels vastgebonden en de emirs bevolen. De kalief woonde gewoon in zijn huis, 

niet in kastelen. Zij verborgen zich niet voor hun volk.’6 

De volgelingen van begeerte en innovaties, zoals de Shīʿa, de Khawārij, de Qadariyya, de Jahmiyya, de 

Muʿtazila en anderen, hebben de Umayyadische dynastie onrecht aangedaan. Zij hebben hun fouten 

vermeld en hun goede daden genegeerd. Dat is omdat zij (de Umayyaden) met felheid en 

vastberadenheid weerstand boden tegen de bewegingen van innovaties en begeerte en hun uitnodigers. 

Dit heeft de innovators en volgelingen van begeerte kwaad gemaakt op de Umayyaden en de vrome 

Salaf. De Salaf ondersteunden geen onrechtvaardigheid, maar zij dankten de Umayyaden voor hun 

ondersteuning van de Sunna en hun onderdrukking van de innovatie en haar volgelingen. Zij waren 

ook degenen die de Islam verspreidden, de Jihad continueerden en de gebieden veroverden. 

Dit betekent niet dat de Salaf stil waren over de onrechtvaardigheid, de zondigheid en de 

zelfzuchtigheid afkomstig van sommige Umayyadische gouverneurs. Integendeel, zij keurden het van 

 
5 Overgeleverd door al-Bukhārī (nr. 7222 en 7223) en Muslim (nr. 1821). 
6 Ibn Taymiyya, Minhāj al-Sunna al-Nabawiyya (8/239). 



3 
 

hen af en zij adviseerden hen. Zij keurden hun onrechtvaardigheid of valsheid niet goed. Dit is de 

correcte methodiek. 

De Salaf streefden ernaar om de gemeenschap te verenigen onder hun gouverneurs – ook al waren zij 

onrechtvaardig –. Dit deden zij niet uit tevredenheid over of goedkeuring van onrechtvaardigheid, 

zondigheid en zelfzuchtigheid. Integendeel, zij deden dit uit naleving van het bevel van Allah en Zijn 

Boodschapper om gehoorzaamheid te tonen en vast te houden aan de gemeenschap in voor- en 

tegenspoed. Zij deden dit om verdeeldheid en rebellie uit te bannen. Dit is een ontzettend belangrijk 

fundament dat behoort tot de fundamenten (Uṣūl) van de Sunna. Het is een noodzakelijke stelregel 

van de religie. De belangen van de moslimgemeenschap zijn daarop gebouwd. Hiermee worden grote 

nadelen afgewend. Het is een noodzakelijk bekend onderdeel van de religie. 

Wat betreft sommige onwetenden of interpretators van onder de leiders en de geleerden en anderen 

die zichzelf toeschrijven aan de Salaf, wanneer zij iets doen dat in strijd is met het voorgaande, dan is 

dat een persoonlijke Ijtihād. Het is de methodiek van de Salaf niet aan te rekenen, omdat het in strijd 

is met de zuivere en duidelijke Sunna.7 
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7 Bron: Nāṣir b. ʿAbd al-Karīm al-ʿAql, Ḥirāsat al-ʿAqīda (Riyad 1424 AH) 117-120. Vertaling: Abū Junayd. Voorwoord 

van Shaykh dr. Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān. 
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