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VOORWOORD TWEEDE EDITIE 2018 

___________________ 
 
 

 
In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle 

 
Tien jaar na het verschijnen van de eerste editie van De aspecten van de Tijd der Onwetendheid 
is de tijd aangebroken om een vernieuwde en verbeterde versie van het boek aan te bieden 
in de e-boek serie ‘Collectie teksten van Imam Muḥammed b. ʿAbd al-Wahhāb over de 
geloofsleer’. In deze tweede editie zijn enkele taal-, spel- en stijlfouten verbeterd. De 
transliteratie van Arabische woorden en namen is aangepast volgens de transliteratiestijl van 
IJMES. Verder zijn er enkele voetnoten toegevoegd. 
 
De vertaler: 
Abū Junayd ʿĪsā b. Antonius el-Ūrūbī 
20 Jumādā al-Ākhira 1439 AH 
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VOORWOORD EERSTE EDITIE 2008 
___________________ 

 
 

 
In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle 

 
Beste lezer, voor u ligt een schrijfwerk van de schrijfwerken van Shaykh al-Islām, Muḥammed 
b. ʿAbd al-Wahhāb , getiteld: 
 

De Aspecten van de Tijd der Onwetendheid 
Waarin de Boodschapper van Allah  de Mensen van Onwetendheid tegenging 

 
Het omvat 128 kwesties. De auteur heeft deze kwesties gehaald uit het Boek en de Sunna en 
de uitspraken van de Mensen van Kennis. Het doel hiervan is om de moslims te waarschuwen, 
zodat zij deze kwesties zullen laten; omdat ze zeer gevaarlijk zijn! 
 
Er dient opgemerkt te worden dat er meerdere versies zijn van dit schrijfwerk. De versie die 
wij als bron hebben gebruikt komt uit het boek Al-Jāmiʿ li-l-mutūn al-ʿilmiyya. Deze bronversie 
hebben wij vergeleken met de tekst zoals die in de uitleg van Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-
Fawzān staat. Als er een bepaald (opmerkelijk) verschil optreedt dan wordt dit duidelijk 
gemaakt in de voetnoot. De versie van het boek van Al-Fawzān wordt aangeduid met ‘Versie 
F.’. 
 
Wij vragen Allah om dit werk van ons te accepteren en de moslims ermee van profijt te 
voorzien! 
 
De vertaler: 
Abū Junayd ʿĪsā b. Antonius el-Ūrūbī 
Mekka al-Mukarrama 
15 Dhu l-Ḥijja 1429 AH 
(licht aangepast 20 Jumādā al-Ākhira 1439 AH)  
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In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle 
 
SHAYKH MUḤAMMED B. ʿABD AL-WAHHĀB - MOGE ALLAH, DE VERHEVENE, HEM  GENADIG 
ZIJN - HEEFT GEZEGD: 
 
Dit zijn de zaken waarop de mensen van (de Tijd der) Onwetendheid – de mensen van het 
Boek en de ongeletterde Arabieren – zich bevonden, waarin de Boodschapper van Allah  
hen tegenging, die de moslim dient te leren kennen. 
 

Want het goede van het tegenovergestelde wordt duidelijk gemaakt door het 
tegenovergestelde (ervan), en met het tegenovergestelde ervan worden de dingen duidelijk. 
 
De meest belangrijke van deze aspecten (van de Tijd der Onwetendheid) en de meest 
gevaarlijke was de afwezigheid van het geloof van het hart in hetgeen waarmee de 
Boodschapper van Allah  was gekomen. Als daar dan ook nog goedkeuring bij toegevoegd 
wordt van datgene waarop de mensen van (de Tijd der) Onwetendheid zich bevonden, dan is 
het verlies compleet, zoals de Verhevene zegt: 
 

ِينَ ٱوَ } َََِّلذ ُنواَْب َِٰطلَِٱء ام  ََِۡلب  ُرواَْب ف 
ك  َِٱو  ْول ََّللذ

ُ
َُهُمَـ َأ ََٰٱئِك  ونَ ۡلخ     { يتَِِسُ

 
En degenen die geloven in de valsheid en ongelovig zijn in Allah, zij behoren tot de verliezers. 
[Sūra al-ʿAnkabūt (29): 52] 
 
[1] Dat zij aanbidding verrichten door middel van het toekennen van de vromen als 
deelgenoten in het smeken van Allah en het aanbidden van Hem. Zij wensen hun bemiddeling 
(voor hen) bij Allah, vanwege hun gedachte dat Allah hiervan houdt en dat deze vrome 
mensen van Hem houden. Zoals de Verhevene zegt: 
 

َِمنَُدوِنَ} ي ۡعُبُدون  َِٱو  َهَ َّللذ ي ُقولُون  ُعُهۡمَو  َي نف  َل  َي ُُضُُّهۡمَو  اََل  عَ ـ َم  ِٓءَُشف  َـ َُؤَل  َِهٱُؤن اَِعند    { َّللذ
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En zij aanbidden naast Allah wat hun niet baat, noch schaad, en zij zeggen: ‘Dit zijn onze 
bemiddelaren bij Allah.’ [Sūra Yūnus (10): 18]. 
 
En de Verhevene zegt: 
 

ِينَ ٱوَ } َْٱََّلذ ََۦَِٓمنَُدونِهَََِّتذ ُذوا ُِبون آَإَِل  ر  َِِلُق 
اَن ۡعُبُدُهۡمَإَِلذ ۡوِِل آء َم 

 
َِٱأ ََّللذ   { ُزۡلَف  

 
En degenen die partners nemen naast Hem, (zij zeggen): ‘Wij aanbidden hen slechts zodat zij 
ons dichter bij Allah brengen.’ [Sūra az-Zumar (39): 3] 
 
Dit is de grootste zaak waarin de Boodschapper van Allah  hen tegenging. Dus hij bracht 
oprechtheid en informeerde dat het de Religie was van Allah, waarmee Hij alle 
Boodschappers gezonden heeft. En (hij informeerde ons) dat Hij geen daden accepteert 
behalve het oprechte. En hij  informeerde dat degene die doet wat deze (afgodendienaren) 
goedkeurden, Allah zal voor hem het Paradijs verbieden en zijn eindbestemming zal het 
Hellevuur zijn. 
 
Het is vanwege dit aspect dat de mensheid op werd gesplitst in moslims en ongelovigen. En 
hierdoor ontstaat de vijandschap (tussen deze twee). En het is voor dit doel dat de Jihad 
gelegaliseerd werd, zoals Allah zegt:    
 

{َ ي ُكون  َفِۡتن ةَٞو  َت ُكون  ََل  َٰ َّتذ َٰتِلُوُهۡمَح  ق  ِينَُٱو  َِهَۥُُكُّهََُل    { ّلِلذ

 
En bevecht hen (de ongelovigen) totdat er geen Fitna (ongeloof en afgoderij; m.a.w. het 
aanbidden van anderen naast Allah) meer over is, en de religie voor Allah alléén is. [Sūra al-
Anfāl (8): 39] 
 
[2] Dat zij opgesplitst zijn betreffende hun religie. Zoals de Verhevene zegt: 
 

يِۡهۡمَ} اَل   َبِم  َِحۡزبِۢ
َُُكُّ   { يفف رُِحون 

 
Elke sekte verheugt zich in wat zij hebben. [Sūra ar-Rūm (30): 32] 
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En ook met betrekking tot hun wereldse zaken (splitsten zij zichzelf op), en zij zagen dat als 
een correcte zaak om te doen. Dus Hij (Allah) maakte het bijeenblijven in de Religie duidelijk, 
door middel van Zijn Uitspraak: 
 

{َ ِن  َل ُكمَم  ع  ِينَِٱَش   َبِهََِل  َٰ اَو َّصذ َوَ َۦم  ِيَٓٱنُوٗحا َبِهَََِّلذ ۡين ا اَو صذ َو م  ۡك  َٓإِِل  ۡين ا وۡح 
 
ََۦَٓأ َٰ ُموَس  َو  َٰهِيم  إِبۡر 

قِيُمواَْ
 
ۡنَأ
 
أ َٰٓۖ ِينَ ٱو ِعيس   ُقواَْفِيهََِِۚل  رذ َت ت ف  َل    { و 

 
Hij heeft voor jou dezelfde religie bepaald als Hij heeft bepaald voor Nūḥ en dat waarmee Wij 
jou hebben geïnspireerd (O Muḥammad), en datgene wat wij hebben bepaald voor Ibrāhīm, 
Mūsā en ʿ Īsā, ‘Dat jullie de religie vestigen en dat jullie niet opsplitsen hierin.’ [Sūra ash-Shūrā 
(42): 13] 
 
En de Verhevene zegt: 
 

{َ ِينَ ٱإِنذ َََِّۚلذ ء  ۡ َِمۡنُهۡمَِِفََش  ذۡست  نُواَِْشي ٗعاَل َك  قُواَِْدين ُهۡمَو    { ف رذ

 
Voorwaar, degenen die hun religie opdeelden en sekten werden, jij hebt niets met hen 
uitstaande. [Sūra al-Anʿām (6): 159] 
 
En Hij verbood ons om op hen te lijken, met Zijn Uitspraak: 
 

{
َت ُكونُواَْكَ  َل  ِينَ ٱو  رذقُواَْوَ ََّلذ َْٱت ف  آء ُهُمََۡخت ل ُفوا اَج  َُٰتَهٱِمۢنَب ۡعِدَم    { َۡۡل ي ِن 

 
En wees niet zoals diegenen die zich opsplitsten nadat de duidelijke bewijzen tot hen 
kwamen. [Sūra Āl ʿImrān (3): 105] 
 
En Hij verbood ons het opsplitsen in de wereldse zaken, met Zijn Uitspraak: 
 

َْٱوَ } َِٱِِب ۡبِلََۡعت ِصُموا ََّللذ ْه قُوا رذ َت ف  َل  ِيٗعاَو    { َج 

 
En houdt jullie allen stevig vast aan het Touw van Allah (i.e. de Qurʾān) en wees niet verdeeld. 
[Sūra Āl ʿImrān (3): 103] 
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[3] Dat het tegengaan van de Walī al-Amr (gezaghebber) en het laten van gehoorzaamheid aan 
hem een edele eigenschap (bij hen) was. En het luisteren naar hem en het gehoorzamen van 
hem was (bij hen) vernederend en degraderend. Dus de Boodschapper van Allah  ging hen 
(hierin) tegen en beval dat het geduld bewaard werd wanneer men de onderdrukking van de 
leiders onder ogen zag. En hij beval om naar hen te luisteren en om hen te gehoorzamen, en 
het adviseren (van hen). En hij  benadrukte het, begon erover en herhaalde (het). Deze 
(eerste) drie (aspecten van de Tijd der Onwetendheid) zijn bij elkaar verzameld in wat 
authentiek is overgeleverd over hem  in de Ṣaḥīḥayn (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī en Ṣaḥīḥ Muslim), dat 
hij zegt: 
 
Voorwaar, Allah is tevreden met drie dingen voor jullie: (1) Dat jullie Hem aanbidden en niets met Hem 
vereenzelvigen. (2) En dat jullie allen stevig vasthouden aan het Touw van Allah en niet opsplitsen (in 
sekten). (3) En dat jullie degene adviseren die het gezag over jullie zaken heeft gekregen van Allah.1 
 
Er vonden geen defecten plaats in de religie van de mensen en hun wereldse zaken, behalve 
vanwege het schenden van deze drie aspecten, of enkele daarvan. 
 
[4] Dat hun religie gebouwd was op (bepaalde) fundamenten, de grootste daarvan was at-
Taqlīd (blindelings volgen). Het is de grootste stelregel voor alle ongelovigen - de eerste en 
de laatste van hen - zoals de Verhevene zegt: 
 

َِِفَ} ۡبلِك  ۡلن اَِمنَق  رۡس 
 
آَأ َم  َٰلِك  ذ  ك  َو  ةَِٖإَونذاَلَع    مذ

ُ
َأ اب آء ن اَلَع    ۡدن آَء  آَإِنذاَو ج  َُمۡۡت فُوه  َق ال  َإَِلذ ِذير 

ِنَنذ ق ۡري ةَٖم 
ۡقت ُدونَ  َٰرِهِمَمُّ    {حكَء اث 

 
En zo zonden Wij geen waarschuwer vóór jou naar een plaats (mensen), behalve dat de 
bewoners ervan - die in weelde leefden - zeiden: ‘Voorwaar, wij troffen onze voorvaderen aan 
op een bepaalde weg en religie, en voorwaar, wij zullen zeker in hun voetsporen treden.’ 
[Sūra az-Zukhruf (43): 23] 
 
En de Verhevene zegt: 
 

                                                           
1 Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (3/270) en Ṣaḥīḥ Muslim (nr. 1715). 
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َل ُهُمَ} َْٱِإَوذ اَقِيل  ََتذبُِعوا ل  نز 
 
آَأ َُٱم  ََّللذ ن  ل ۡوََك  و 

 
أ َٓه ن ا اب آء  ل ۡيهَِء  ۡدن اَع  اَو ج  َٰنَُٱق الُواَْب ۡلَن تذبُِعَم  ۡيط  ي ۡدُعوُهۡمََلشذ

اِبَ ذ  َع  َٰ عِيَِٱإَِل    { جئَلسذ

 
En wanneer er tot hen gezegd wordt: ‘Volg datgene wat Allah heeft nedergezonden,’ dan 
zeggen zij: ‘Neen, wij zullen datgene (volgen) waarop wij onze voorvaderen vonden.’ Zullen 
zij dat doen zelfs als de Duivel hen uitnodigt naar de bestraffing van het Vuur? [Sūra Luqmān 
(31): 21] 
 
Dus hij (de Profeet ) benaderde hen met Zijn Uitspraak: 
 

اِحبُِكمَم َِ} اَبِص  َم  ْه ُروا كذ َت ت ف  َُثمذ َٰد ىَٰ فُر  َو  َٰ ۡثَن  َِم  نَت ُقوُمواَّْلِلذ
 
أ ة ٍَۖ َِٰحد  ِعُظُكمَبِو 

 
آَأ َِۚ۞قُۡلَإِنذم    { نَِجنذة 

 
Zeg: ‘Ik spoor jullie tot slechts één ding aan - dat jullie opstaan omwille van Allah, in paren 
en alleen - en daarna reflecteren (op het leven van de Profeet). Jullie metgezel (Muḥammad) 
is niet bezeten.’ [Sūra Sabaʾ (34): 46] 
 
En Zijn Uitspraak: 
 

َْٱ} َت تذبُِعواَِْمنَُدونِهََِتذبُِعوا َل  ب ُِكۡمَو  ِنَرذ ُۡكمَم  َإِِل  نِزل 
ُ
آَأ ََۦَٓم  ُرون  كذ اَت ذ  ق لِيٗٗلَمذ ََۗ ۡوِِل آء 

 
  { جيأ

 

‘Volgt datgene wat aan jullie is nedergezonden van jullie Heer, en volgt geen Awliyāʾ 
(beschermers en helpers) naast Hem.’ Weinig is het dat jullie herinneren! [Sūra al-Aʿrāf (7): 
3] 
 
[5] Dat één van hun grootste principes was dat zij werden misleid door (het volgen van) de 
meerderheid, en zij gebruikten dat als bewijs voor de correctheid van iets. En zij gebruikten 
als bewijs voor de valsheid van iets, het feit dat het vreemd was en dat diens aanhangers 
gering waren. Dus Allah bracht hen het tegenovergestelde daarvan en Hij verduidelijkte het 
op verschillende plaatsen in de Qurʾān. 
 
[6] Het aanvoeren van de voorvaderen als argument, zoals Hij zegt: 
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اَب اُلَ} م  َف  ََٰٱَۡلُقُرونَِٱق ال  ول 
ُ
  { مبَۡۡل

 

Hij (Firʿawn) zei: ‘Hoe staat het dan met de vroegere generaties?’ [Sūra Ṭāʾ-Hāʾ (20): 51] 
 
En Zijn Uitspraak: 
 

اَِِفَٓء اب آئِن اَ} َٰذ  ِمۡعن اَبِه  اَس  لِيَ ٱمذ وذ
 
  { خنَۡۡل

 
Wij hebben hierover nooit gehoord van onze voorvaderen. [Sūra al-Muʾminūn (23): 24] 
 
[7] Het bewijsvoeren door middel van het volk dat krachten had gekregen in het begrijpen en 
het werken, en in macht, bezit en status. Dus Allah verwierp dat met Zijn Uitspraak: 
 

نَذ} كذ ۡدَم  ل ق  نَذَٰـَو  كذ آَإِنَمذ   { ُكۡمَفِيهََِٰـَُهۡمَفِيم 

 
En voorzeker, Wij hadden hen werkelijke macht en welvaart gegeven die Wij niet aan jullie 
gegeven hebben… [Sūra al-Aḥqāf (46): 26] 
 
En Zijn Uitspraak: 
 

{َ َلَع   ۡبُلَي ۡست ۡفتُِحون  نُواَِْمنَق  َك  ِينَ ٱو  ُرواَْبِهَََِّلذ ف  فُواَْك  ر  اَع  آء ُهمَمذ اَج  ُرواَْف ل مذ ف  َك    { ۦه

 
Terwijl zij daarvoor (Allah) om hulp hadden gevraagd tegen degenen die niet geloofden. Toen 
dan tot hen kwam wat zij al wisten, geloofden zij er niet in. [Sūra al-Baqara (2): 89] 
 
En Zijn Uitspraak: 
 

ۡعرِفُون هَُ} ۡبن آء ُهۡمٰۖٓ ۥي 
 
َأ ۡعرِفُون  اَي  م    { ك 

 
Zij (die het Boek gegeven was) kennen hem (Mohammed) zoals zij hun eigen zonen kennen… 
[Sūra al-Baqara (2): 146] 
 
[8] Het gebruiken als bewijs voor (het bepalen van) de valsheid van iets, (het feit) dat alleen 
de zwakkeren het volgden, zoals hun uitspraak: 
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َوَ } نُۡؤِمُنَل ك 
 
ب ع ك َٱأ ۡرذ لُونَ ٱَتذ

 
  { حلَۡۡل

 

‘Zouden wij jou volgen, terwijl de laagste mensen jou volgen?’ [Sūra ash-Shuʿarāʾ (26): 111] 
 
En Zijn Uitspraak: 
 

هَ َ}
 
َـ َأ نذ ٓءَِم  َُٱُؤَل  َََّٓۗللذ ِۢنَب ۡينِن ا ل ۡيِهمَم    { ع 

 
‘Zijn zij (de zwakke gelovigen) dan, die Allah boven ons begunstigd?…’ [Sūra al-Anʿām (6): 53] 
 
Dus Allah antwoordde hierop met Zijn Uitspraak: 
 

{َ ل ۡيس 
 
َُٱأ ََِّللذ َب ۡعل م 

 
  {   يفَِكرِينَ َٰـَلشَذٱبِأ

 
Is het niet Allah Die de dankbaren het beste kent? [Sūra al-Anʿām (6): 53] 
 
[9] Het imiteren van de zondige (kwade en slechte) geleerden en aanbidders. Dus Hij (Allah) 
kwam met Zijn Uitspraak: 
 

اَـ َي َ} ه  يُّ
 
ِينَ ٱأ َََّلذ ِن  ثِٗياَم  َك  ُنٓواَْإِنذ ۡحب ارَِٱء ام 

 
ََلرُّۡهب انَِٱوَ َۡۡل َٰل  ۡمو 

 
َأ ُكلُون 

ۡ
ََِنلذاِسَٱِل  أ َِٰطلَِٱب ََۡلب  ون  ي ُصدُّ و 

بِيِلَ نَس  ََِۗٱع    { َّللذ

 
O Jullie die geloven! Voorwaar, de meeste van de (joodse) geleerden en (christelijke) 
aanbidders verteren de bezittingen van de mensen op onrechtvaardige wijze en zij houden 
(hen) af van de Weg van Allah… [Sūra at-Tawba (9): 34] 
 
En (Hij kwam) met Zijn Uitspraak: 
 

{َ ۡي  َت ۡغلُواَِِْفَدِينُِكۡمَغ  نََۡۡل ق َِٱَل  لُّواَْع  ثِٗياَو ض  لُّواَْك  ض 
 
أ ۡبُلَو  لُّواَِْمنَق  آء َق ۡومَٖق ۡدَض  ۡهو 

 
َت تذبُِعٓواَْأ َل  و 

آءَِ و  بِيلَِٱس    { يمَلسذ
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Overdrijft niet in jullie religie (door te geloven in iets) anders dan de waarheid. En volgt niet 
de begeerten van mensen die afdwaalden, in het verleden, en die velen misleidden en 
(henzelf) lieten dwalen van het Rechte Pad. [Sūra al-Māʾida (5): 77] 
 
[10] Het gebruiken als bewijs voor (het bepalen van) de valsheid van een religie, (het feit) dat 
degenen die het volgden een kleine hoeveelheid van begrip bezaten en goed geheugen 
misten, zoals hun uitspraak: 
 

{َ يَِٱب ادِي 
ۡ
أ   { لرذ

 
‘Zij volgden jou zonder na te denken...’ [Sūra Hūd (11): 27] 
 
[11] Het bewijsvoeren door middel van een valse soort van beredenering, zoals hun uitspraak: 
 
 

ِۡثلُن ا} َٞم  َب َش  نُتۡمَإَِلذ
 
  { إِۡنَأ

‘Jullie zijn slechts mensen net als wij.’ [Sūra Ibrāhīm (14): 10] 
 
[12] Het verwerpen van de correcte en ware manier van beredenering. 
 
En de overeenkomst tussen dit (aspect) en het voorgaande (aspect) is een gebrek aan het 
begrijpen van de overeenkomsten en verschillen. 
 
[13] Het overdrijven in de geleerden en de vromen, zoals Hij zegt: 
 

َـ َي َ} ۡهل 
 
َٰبَِٱأ ََۡلِكت  َت ُقولُواَْلَع   َل  َت ۡغلُواَِِْفَدِينُِكۡمَو  َِٱَل  ََّللذ هَٱإَِلذ   { َۡۡل قذ

 
O Mensen van het Boek, overdrijf niet in jullie religie en zeg niets over Allah behalve de 
Waarheid. [Sūra an-Nisāʾ (4): 171] 
 
[14] Dat alles wat hiervoor is opgenoemd, gebouwd is op een stelregel, en dat is: Het 
ontkennen en het bevestigen. Dus zij volgen begeerten en speculaties en wenden zich af van 
datgene waarmee de Boodschappers kwamen. 
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[15] Zij gebruikten de bewering dat zij een gebrek aan begrip hadden als excuus om niet te 
volgen wat Allah aan hen geopenbaard heeft, zoals hun uitspraak: 
 

َه} ق الُواَْقُلُوُبن اَُغۡلُفۢ   { و 

 
‘Onze harten zijn verzegeld.’ [Sūra al-Baqara (2): 88] 
 

اَت ُقوُلَ} ِمذ ثِٗياَم  ُهَك  اَن ۡفق  ۡيُبَم  َُٰشع    { ي 

 
‘O Shuʿayb, wij begrijpen niet veel van wat jij zegt.’ [Sūra Hūd (11): 91] 
 
Dus Allah verklaarde hen tot leugenaars en verduidelijkte dat hun gebrek aan begrip kwam 
door de verzegeling van hun harten, en dat de verzegeling (van hun harten) kwam door hun 
ongeloof. 
 
[16] Zij vervingen datgene wat naar hen kwam van Allah met boeken van magie, zoals Allah 
vermeldt in Zijn Uitspraak: 
 

{َ ِن  َف رِيٞقَم 
ِينَ ٱن ب ذ  وتُواَََّْلذ

ُ
َٱأ َٰب  ََۡلِكت  َٰب  َِٱكِت  ََّللذ ۡعل ُمون  َي  نذُهۡمََل 

 
أ َُظُهورِهِۡمَك  آء  ر  َْٱوَ َمكو  ب ُعوا اََتذ م 

َِٰطيَُٱت ۡتلُواَْ ي  ََٰۖٓلشذ َٰن  َُمۡلِكَُسل ۡيم  َٰ   { لَع  

 
…Wierp een groep van degenen aan wie het Boek gegeven was, het Boek van Allah achter hun 
ruggen, alsof zij niet wisten. En zij volgden wat de Satans voorlazen tijdens het koningschap 
van Sulaymān… [Sūra al-Baqara (2): 101-102] 
 
[17] Zij schreven hun valsheid en ongeloof toe aan de Profeten, volgens Zijn Uitspraak: 
 

َٰنَُ} َُسل ۡيم  ر  ف  اَك    { و م 

 
En Sulaymān was niet ongelovig. [Sūra al-Baqara (2): 102] 
 
En Zijn Uitspraak: 
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َٰهِيُمَ} َإِبۡر  ن  اََك  انِي ٗام  َن ۡۡص  َل  ُهوِدي ٗاَو    { ي 

 
Ibrāhīm was geen jood, noch een christen. [Sūra Āl ʿImrān (3): 67] 
 
[18] Hun tegenstrijdigheid in associaties, [want] zij associeerden zichzelf met Ibrāhīm, terwijl 
zij het volgen van hem openlijk verlieten. 
 
[19] Hun belastering en beschuldiging jegens sommige vromen gebaseerd op de daden van 
anderen die zich met hen associeerden. Zoals de belastering van de joden jegens ʿĪsā, en de 
belastering van de joden en de christenen jegens Muḥammad . 
 
[20] Hun geloof in de trucs van de tovenaars en hun soortgenoten. [Zij geloofden] Dat zij 
behoorden tot de wonderen van de vrome mensen. En zij schreven magie toe aan de profeten, 
zoals zij het toeschreven aan Sulaymān . 
 
[21] Hun verrichting van aanbidding door middel van gefluit en handgeklap. 
 
[22] Dat zij hun religie als amusement en spel namen. 
 
[23] Dat het wereldse leven hen misleidde. Want zij dachten dat de giften van Allah aan hen 
een indicatie was voor Zijn Tevredenheid (met hen), zoals hun uitspraak: 
 

{َ بِي  ُۡنَبُِمع ذذ اََن  َٰٗداَو م  ۡول 
 
أ ََٰٗلَو  ۡمو 

 
َأ ُ ۡكَث 

 
ُۡنَأ   { خضَن 

 
‘Wij hebben veel bezittingen en kinderen en wij behoren niet tot degenen die gestraft 
worden.’ [Sūra Sabaʾ (34): 35] 
 
[24] Zij weigerden om de waarheid te accepteren wanneer zij zagen dat zij al werden 
voorgegaan door de zwakkeren – uit hoogmoed en minachting – dus Allah, de Verhevene, 
openbaarde: 
 

َت ۡطُرِدَ} َل  ِينَ ٱو  بذُهمََّلذ َر    { ي ۡدُعون 

 
En stuur degenen niet weg die hun Heer aanroepen… [Sūra al-Anʿām (6): 52 en wat erna komt] 
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[25] Het gebruiken als bewijs voor de valsheid ervan (van de waarheid), het feit dat de 
zwakkeren (hen) waren voorgegaan. Zoals Zijn Uitspraak: 
 

ۡهَِِۚ} ب ُقون آَإِِل  اَس  اَمذ ۡيٗ َخ  ن    { ل ۡوََك 

 
(Degenen die niet geloofden zeiden:) ‘Als het iets goeds was dan zouden zij ons niet zijn 
voorgegaan daarin.’ [Sūra al-Aḥqāf (46): 11] 
 
[26] Het opzettelijk verdraaien van het Boek van Allah nadat zij het begrepen hadden. 
 
[27] Het schrijven van boeken van valsheid en ze toeschrijven aan Allah. Zoals Hij zegt: 
 

{َ َي ۡكُتُبون  ِين  ۡيٞلَل َِّلذ َٱف و  َٰب  اَِمۡنَِعنِدََۡلِكت  َٰذ  َه  ُقولُون  َي  يِۡديِهۡمَُثمذ
 
َِٱبِأ   { ّللذ

 
Wee dan degenen die het boek schrijven met hun handen en vervolgens zeggen: ‘Dit komt 
van Allah’… [Sūra al-Baqara (2): 79] 
 
[28] Zij accepteerden niets van de waarheid, behalve datgene wat met hun groep was. Zoals 
Hij zegt: 
 

ل ۡين ا} َع  نزِل 
ُ
آَأ   { ق الُواَْنُۡؤِمُنَبِم 

 
Zij zeiden: ‘Wij geloven in wat aan ons is nedergezonden.’ [Sūra al-Baqara (2): 91] 
 
[29] Dat zij desondanks niet weten2 wat hun groep zegt, zoals Allah hierop wijst met Zijn 
Uitspraak: 
 

ۢنبِي آء َ}
 
َأ َت ۡقُتلُون  َِٱقُۡلَف لِم  ََّللذ ۡؤِمنِي  ۡبُلَإِنَُكنُتمَمُّ   { مئِمنَق 

 
Zeg: ‘Waarom hebben jullie dan voorheen de Profeten van Allah gedood, indien jullie 
gelovigen zijn?’ [Sūra al-Baqara (2): 91] 
 

                                                           
2 In Versie F.: handelden naar datgene i.p.v. weten. [AJ] 
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[30] Het behoort tot de verbazingwekkende Tekenen (van Allah) dat toen zij het bevel van 
Allah om te verenigen verlieten en datgene begonnen te begaan wat Hij verbood van het 
opsplitsen, de zaak werd zoals (Allah zegt in Zijn Boek): 
 

{َ يِۡهۡمَف رُِحون  اَل   َبِم  َِحۡزبِۢ
  { يفُُكُّ

 
Elke sekte verheugt zich in wat zij hebben. [Sūra ar-Rūm (30): 32] 
 
[31] Het is ook van de verbazingwekkende tekenen van Allah dat deze mensen de hoogste 
graad van haat koesterden voor de Religie waarmee zij zichzelf identificeerden, terwijl zij de 
hoogste graad van liefde toonden voor de religie van de ongelovigen, degenen die vijanden 
waren van hen en hun Profeet en hun groep. Zoals zij deden met de Profeet  toen zij hem 
benaderden met de religie van Mūsā , terwijl zij (in werkelijkheid) de boeken van magie 
volgden en deze waren van de religie van de familie van de Farao. 
 
[32] Hun ongeloof in de Waarheid wanneer deze met iemand was die zij niet mochten, zoals 
de Verhevene zegt: 
 

ق ال ِتَ} ِتََِۡل ُهودَُٱو  ىََٰٱل ۡيس  َٰر  ق ال ِتََنلذص  ءَٖو  ۡ ََش  َٰ ىََٰٱلَع   َٰر  ِتََنلذص  ءََِٖۡل ُهودَُٱل ۡيس  ۡ ََش  َٰ   { لَع  

 
En de joden zeiden: de christenen bevinden zich nergens op (i.e. niet op de juiste religie), en 
de christenen zeiden: de joden bevinden zich nergens op (i.e. niet op de juiste religie). [Sūra 
al-Baqara (2): 113] 
 
[33] Dat het behoorde tot hun religie om datgene wat zij bevestigden te verwerpen, zoals zij 
deden tijdens de Hadj van het Huis. Dus de Verhevene zegt: 
 

َِٰهَ} ِلذةَِإِبۡر  نَم  نَي رۡغ ُبَع  هََُۧو م  َن ۡفس  فِه  نَس  َم  َإَِلذ َم    { ۥه

 
En wie keert zich af van de Religie van Ibrāhīm behalve degene die zichzelf voor de gek houdt? 
[Sūra al-Baqara (2): 130] 
 
[34] Dat elke sekte beweerde dat zij de geredde (sekte) was, dus Allah verklaarde hen 
leugenaars met Zijn Uitspraak: 
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{َ َِٰدقِي  َٰن ُكۡمَإِنَُكنُتۡمَص  اتُواَْبُۡره    { حلقُۡلَه 

 

Zeg: ‘Brengt jullie bewijzen, indien jullie waarachtig zijn!’ [Sūra al-Baqara (2): 111] 
 
Daarna verduidelijkte Hij wat correct is met Zijn Uitspraak: 
 

هَُ} َو ۡجه  ۡسل م 
 
ۡنَأ م  َِۚ َٰ َُُمِۡسنََٞۥب ل  َِو ُهو    { ّلِلذ

 
Welzeker! Wie zijn gezicht overgeeft aan Allah en hij is een weldoener... [Sūra al-Baqara (2): 
112] 
 
[35] Het verrichten van aanbidding door middel van het blootstellen van de ʿAwrāt 
(lichaamsdelen die niet zichtbaar mogen zijn), zoals Zijn Uitspraak: 
 

ۡدن اَعَ } ٗةَق الُواَْو ج  َِٰحش  لُواَْف  ع  اب آء ن اَوَ ِإَوذ اَف  آَء  َُٱل ۡيه  َََّۗللذ ا ن اَبِه  ر  م 
 
  { أ

 
En wanneer zij een gruweldaad verrichtten (dan) zeiden zij: ‘Wij vonden dit bij onze 
voorvaderen en Allah heeft ons dit bevolen.’ [Sūra al-Aʿrāf (7): 28] 
 
[36] Het verrichten van aanbidding door middel van het verbieden van het toegestane, zoals 
zij aanbidding verrichtten door middel van ash-Shirk. 
 
[37] Het verrichten van aanbidding door middel van het nemen van de geleerden en de 
aanbidders tot heren naast Allah. 
 
[38] Het ontkennen van de Eigenschappen (van Allah), zoals de Uitspraak van Hem, de 
Verhevene: 
 

{َ نذ
 
ن نُتۡمَأ َِٰكنَظ  ل  َ ٱو  ََّللذ لُون  اَت ۡعم  ِمذ ثِٗياَم  ۡعل ُمَك  َي    { مسَل 

 
Maar jullie veronderstelden dat Allah niet veel weet van wat jullie verrichten. [Sūra Fuṣṣilat 
(41): 22] 
 
[39] Het ontkennen van de Namen (van Allah), zoals Zijn Uitspraak: 
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{َِ َب َٰمۡحَهٱو ُهۡمَي ۡكُفُرون    { لرذ

 
En zij zijn ongelovig in de Barmhartige. [Sūra ar-Raʿd (13): 30] 
 
[40] At-Taʿṭīl (het ontkennen van de Schone Namen en Verheven Eigenschappen van Allah), 
zoals de uitspraak van de familie van de Farao. 
 
[41] Het toeschrijven van tekortkomingen aan Hem, Verheven is Hij, zoals (het nemen van) 
een kind, behoefte en moeheid, terwijl zij (aan de andere kant) hun geleerden ontdoen van 
sommige van deze (tekortkomingen). 
 
[42] Shirk (afgoderij) in de soevereiniteit (van Allah), zoals de uitspraak van de Majūs3. 
 
[43] Ontkenning van al-Qadr (de Voorbeschikking van Allah). 
 
[44] Het gebruik ervan als excuus (voor hun ongeloof) tegenover Allah. 
 
[45] Het tegengaan van de Wetgeving van Allah door Zijn Voorbeschikking (te gebruiken als 
argument). 
 
[46] Het vervloeken van de tijd, zoals hun uitspraak: 
 

{َ اَُيۡهلُِكن آَإَِلذ هَٱو م  ۡهُر   { َلذ

 
En niets vernietigt ons behalve ad-Dahr (de tijd). [Sūra al-Jāthiya (45): 24] 
 
[47] Het toeschrijven van de Gunsten van Allah aan anderen dan Hem, zoals Zijn Uitspraak: 
 

{َ َنِۡعم ت  ۡعرِفُون  َِٱي  اَّللذ َيُنِكُرون ه    { ُثمذ

 

                                                           
3 Al-Majūs: Een groep mensen uit Perzië. Zij aanbidden het vuur. Zij zeggen: ‘Deze wereld heeft twee scheppers, 
(namelijk) het licht en het duister. Dus het licht schiep het goede, en het duister schiep het slechte.’ Zie: Ṣāliḥ b. 
Fawzān al-Fawzān, Sharḥ Masāʾil al-Jāhiliyya (Riyad 2001) 152. [AJ] 
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Zij kennen de gunst van Allah, waarna zij haar (de gunst van Allah) ontkennen. [Sūra an-Naḥl 
(16): 83] 
 
[48] Het ongeloof in de Tekenen van Allah. 
 
[49] Het ontkennen van sommige van deze (Tekenen). 
 
[50] Hun uitspraak: 
 
‘Allah heeft niets nedergezonden naar de mens.’ [Sūra al-Anʿām (6): 91] 
 
[51] Hun uitspraak in de Qurʾān: 
 

َق ۡوُلَ} آَإَِلذ َٰذ  َِٱإِۡنَه    { نئَۡلب َش 

 
‘Dit is slechts het woord van een mens.’ [Sūra al-Muddaththir (74): 25] 
 
[52] Het aanvallen van de wijsheid van Allah, de Verhevene. 
 
[53] Het maken van verschillende listen – verborgene en openbare – om datgene af te weren 
waar de Boodschappers mee kwamen, zoals de Uitspraak van Hem, de Verhevene: 
 

{َ ر  ك  ُرواَْو م  ك  َٰۖٓٱو م  ُ   { َّللذ

 
En zij (de ongelovigen) beraamden listen, en Allah maakte plannen. [Sūra Āl ʿImrān (3): 54] 
 
En Zijn Uitspraak: 
 

{َ ۡهِل
 
َأ ِۡن َم  ةٞ آئِف  ق ال تَطذ َٰبَِٱو  ََِۡلِكت  َب

ْ ِيَٓٱء اِمُنوا َََّلذ َلَع   نزِل 
ُ
ِينَ ٱأ َََّلذ َو ۡجه  ْ ُنوا ارَِٱء ام  َْٱوَ َنلذه  َۡكُفُرٓوا

هَُ   { ۥء اِخر 

 
En een groep van de mensen van het Boek zei: ‘Geloof in datgene wat is nedergezonden naar 
degenen die geloven in de ochtend en verwerp het aan het eind van de dag.’ [Sūra Āl ʿImrān 
(3): 72] 
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[54] Het akkoord gaan met de Waarheid om zo een manier te vinden om hem af te weren, 
zoals Hij zegt in het (voorgaande) vers. 
 
[55] Het fanatisme voor de (valse) Madhhab (doctrine), zoals Zijn Uitspraak daarover (van wat 
de joden zeiden): 
 

َدِين ُكمَۡ} نَت بِع  َلِم  َتُۡؤِمُنٓواَْإَِلذ َل    { و 

 
‘Geloof niemand, behalve degene die jouw Religie volgt.’ [Sūra Āl ʿImrān (3): 73] 
 
[56] Het volgen van de Islam bestempelen als (een vorm van) Shirk, zoals hij het vermeldt in 
de Uitspraak van Hem, de Verhevene: 
 

نَيُۡؤتِي ُهَ}
 
َأ َلِب َش   ن  اََك  َُٱم  َٱَّللذ َٰب  َِمنَُدوِنََنلُُّبوذة َٱوَ َۡۡلُۡكمَ ٱوَ َۡلِكت  ِ

َلِلنذاِسَُكونُواَِْعب اٗداََل  ُقول  َي  ُثمذ
َِٱ   { ّللذ

 
Het is niet mogelijk voor een mens dat Allah hem het Boek en de Wijsheid en het Profeetschap 
geeft en dan tegen de mensen zegt: ‘Wees aanbidders voor mij in plaats van voor Allah.’… 
[Sūra Āl ʿImrān (3): 79 - 80]4 
 
[57] Het verdraaien van de woorden (van Allah) van zijn (oorspronkelijke) betekenis. 
 
[58] Het verdraaien van de formuleringen in het Boek. 
 
[59] Het bestempelen van de mensen van de Leiding met (namen als) Ṣubāt (afvalligen)5 en 
Ḥashawiyya (nuttelozen). 
 
[60] Het fabriceren van leugens over Allah. 
 
[61] Het loochenen [van de Waarheid].6 
 

                                                           
4 In Versie F.: Alleen 79. Er wordt hier waarschijnlijk bedoeld dat het gaat om de twee verzen bij elkaar. [AJ] 
5 In Versie F.: Ṣābiʾa. [AJ] 
6 Hetgeen wat tussen haakjes staat behoort niet tot de brontekst. Dit is te vinden in versie F. [AJ] 
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[62] Hun toestand dat wanneer zij werden overrompeld door middel van al-Ḥujja (bewijs), 
dan vluchtten zij om te klagen bij de koningen, zoals zij zeiden: 
 

هَُ} ق ۡوم  َو  َٰ ُرَُموَس  ت ذ 
 
ۡرِضَٱِِلُۡفِسُدواَِِْفََۥأ

 
  { ۡۡل

 
‘Laat u Mūsā en zijn volk verderf zaaien in het land?’ [Sūra al-Aʿrāf (7): 127] 
 
[63] Hun beschuldiging jegens hen (de Profeten) met het zaaien van verderf in het land, zoals 
in het (voorgaande) vers. 
 
[64] Hun beschuldiging jegens hen met het schandaliseren van de religie van de koning, zoals 
de Verhevene zegt: 
 

َه} ت ك  َو ء الِه  ر ك  ي ذ    { و 

 
‘....En u en uw goden verlaten?’ [Sūra al-Aʿrāf (7): 127] 
 
En zoals de Verhevene zegt (de woorden van de Farao citerend): 
 

َدِين ُكۡمَ} ل  ِ نَُيب د 
 
اُفَأ خ 

 
َٓأ   { إِّن ِ

 
‘Voorwaar, ik vrees dat hij jullie religie verandert.’ [Sūra Ghāfir (40): 26] 
 
[65] Hun beschuldiging jegens hen met het schandaliseren van de (valse) goden van de 
koning, in het (voorgaande) vers. 
 
[66] Hun beschuldiging jegens hen met het veranderen van de religie, zoals de Verhevene 
zegt: 
 

َدِين ُكۡمَ} ل  ِ نَُيب د 
 
اُفَأ خ 

 
َٓأ َِِفَإِّن ِ نَُيۡظِهر 

 
ۡوَأ
 
ۡرِضَٱأ

 
ادَ ٱَۡۡل س    { نيَۡلف 

 
Voorwaar, ik vrees dat hij jullie religie verandert of dat hij verderf zal zaaien in het land. 
[Sūra Ghāfir (40): 26] 
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[67] Hun beschuldiging jegens hen met het schandaliseren van de koning, zoals hun 
uitspraak: 
 

َه} ت ك  َو ء الِه  ر ك  ي ذ    { و 

 
‘…En u en uw goden verlaten?’ [Sūra al-Aʿrāf (7): 127] 
 
[68] Hun bewering dat zij handelden volgens datgene wat bij hen was van de Waarheid, zoals 
hun uitspraak: 
 

ل ۡين ا} َع  نزِل 
ُ
آَأ   { نُۡؤِمُنَبِم 

 
‘Wij geloven in wat aan ons is nedergezonden.’ [Sūra al-Baqara (2): 91] 
 
Terwijl zij het nalieten. 
 
[69] Het toevoegen in de aanbidding, zoals zij deden op de dag van ʿĀshūrāʾ. 
 
[70] Hun vermindering ervan, zoals het nalaten van het stoppen bij (de berg van) ʿArafāt. 
 
[71] Het nalaten van de verplichte zaken uit (valse) vroomheid. 
 
[72] Hun verrichting van aanbidding door middel van het laten van de goede dingen van de 
voorzieningen. 
 
[73] Hun verrichting van aanbidding door middel van het laten van de versieringen 
(gekregen) van Allah. 
 
[74] Zij nodigden de mensen uit naar dwaling zonder kennis. 
 
[75] Zij nodigden hen uit naar ongeloof met kennis. 
 
[76] Het beramen van grootse (hevige) listen, zoals het volk van Nūḥ deed. 
 
[77] Dat hun leiders ofwel kwade geleerden ofwel onwetende aanbidders waren, zoals in Zijn 
Uitspraak: 
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{َ َٰم  ل  َك  ُعون  ِۡنُهۡمَي ۡسم  َف رِيٞقَم  ن 
َِٱو ق ۡدََك  ِفُون هََُّللذ َُُي ر  اََۥُثمذ َِمۢنَب ۡعِدَم  ۡعل ُمون  َو ُهۡمَي  لُوهُ ق  ِإَوذ اَ حكع 

َْ ِينَ ٱل ُقوا َََّلذ ت ح  اَف  ثُون ُهمَبِم  ِ ُُت د 
 
َْأ َب ۡعٖضَق الُٓوا َٰ َب ۡعُضُهۡمَإَِل  ٗل  نذاَِإَوذ اَخ  ام  َْء  َْق الُٓوا ُنوا َُٱء ام  ل ۡيُكۡمََّللذ ع 

وُكمَبِهَِ آجُّ ََۦِِلُح  َت ۡعقِلُون  ف ٗل 
 
أ ب ُِكۡمَه َر  َ هيِعند  نذ

 
َأ ۡعل ُمون  َي  ََل  و 

 
َ ٱأ وَّللذ اَيُِِسُّ ۡعل ُمَم  َي  اَُيۡعلُِنون  َو م   يمن 

َ ۡعل ُمون  َي  ََل  ِيُّون  م 
ُ
َٱو ِمۡنُهۡمَأ َٰب  ََۡلِكت  ُظنُّون  َي  َِإَوۡنَُهۡمَإَِلذ اِّنذ م 

 
َٓأ   { حيإَِلذ

 
…Terwijl er waarlijk een groep onder hen is, die het woord van Allah hebben gehoord, en het 
verdraaien nadat zij het begrepen hadden, terwijl zij het weten. En wanneer zij degenen die 
geloven ontmoeten, dan zeggen zij: ‘Wij geloven,’ maar wanneer zij onder elkaar zijn, dan 
zeggen zij: ‘Zullen jullie hen vertellen wat Allah aan jullie heeft geopenbaard, zodat zij het als 
argument tegen jullie zullen gebruiken bij jullie Heer?’ Begrijpen jullie dan niet? En weten zij 
niet dat Allah weet wat zij verbergen en wat zij openlijk doen? En er zijn ongeletterden onder 
hen die het Boek niet kennen behalve door kletspraat... [Sūra al-Baqara (2): 75-78] 
 
[78] Hun bewering dat zij helpers waren van Allah naast de mensen. 
 
[79] Zij beweerden te houden van Allah, terwijl zij Zijn Wetgeving nalieten, dus Allah testte 
hen met Zijn Uitspraak: 
 

{َ َ ٱقُۡلَإِنَُكنُتۡمَُُتِبُّون  َُٱُُيۡبِۡبُكُمََتذبُِعوِنَٱف ََّللذ   { ّللذ

 
Zeg (O Muḥammad): ‘Indien jullie (werkelijk) houden van Allah, volg mij dan, en Allah zal van 
jullie houden.’ [Sūra Āl ʿImrān (3): 31] 
 
[80] Hun vasthouding aan valse hoop, zoals hun uitspraak: 
 
 

ن اَ} سذ َهَنلذارَُٱل نَت م  ٗة ۡعُدود  يذاٗماَمذ
 
َٓأ   { رنإَِلذ

 
‘Het Hellevuur zal ons niet raken, behalve een beperkt aantal dagen.’ [Sūra al-Baqara (2): 80] 
 
En hun uitspraak: 
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{َ َََۗۡۡل نذةَ ٱل نَي ۡدُخل  ىَٰ َٰر  ۡوَن ص 
 
َُهوًداَأ ن  نََك  َم    { إَِلذ

 
‘Niemand zal het Paradijs betreden tenzij hij een jood of een christen is.’ [Sūra al-Baqara (2): 
111] 
 
[81] Het nemen van de graven van hun Profeten en Vromen als moskeeën (plaatsen van 
aanbidding). 
 
[82] Het nemen van de sporen van hun Profeten als moskeeën (plaatsen van aanbidding) zoals 
vermeld is over ʿUmar.7 
 
[83] Het plaatsen van lantaarns op de graven. 
 
[84] Het gebruiken van deze (graven) voor feesten. 
 
[85] Het offeren bij de graven. 
 
[86] Het zoeken naar zegeningen door middel van de sporen van de prestigieuzen, zoals Dār 
an-Nadwa (het raadhuis). En degene die het bezat schiep erover op, zoals gezegd werd tegen 
Ḥakīm b. Ḥizām (toen hij Dār an-Nadwa verkocht): ‘Jij hebt de eer van de Quraysh verkocht!?’ 
Dus hij zei: ‘Alle eer is verdwenen behalve de vroomheid (Taqwā).’ 
 
[87] Het pronken met de (goede) afkomst. 
 
[88] Het lasteren aan de hand van verwantschap. 
 
[89] De verwachting van regen door middel van (de stand van) de sterren. 
 
[90] An-Niyāḥa (de weeklacht van de vrouwen voor de doden). 
 
[91] Dat het eerbaarste van hun deugden (bij hen) onrechtvaardigheid (tegenover de mensen) 
was, dus Allah heeft daarover vermeld wat Hij heeft vermeld. 
 

                                                           
7 ʿUmar  zei, toen hij mensen zag gaan naar de Boom van de Eed: ‘Degenen die vóór jullie kwamen zijn slechts 
vernietigd omdat zij de sporen van hun Profeten volgden.’ Daarna beval hij om de boom te kappen. Zie: Ṣāliḥ b. 
Fawzān al-Fawzān, Sharḥ Masāʾil al-Jāhiliyya (Riyad 2001) 228. [AJ] 
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[92] Dat het eerbaarste van hun deugden (bij hen) het pronken was, dus Hij verbood dat, zelfs 
als het de waarheid was. 
 
[93] Dat het fanatisme van een persoon voor zijn partij een verplichting was bij hen - op de 
waarheid én op de valsheid -, dus Allah heeft daarover vermeld wat Hij heeft vermeld. 
 
[94] Dat van hun religie was dat zij mensen verantwoordelijk hielden voor de misdaden van 
anderen, dus Allah openbaarde: 
 

َه} ىَٰ ۡخر 
ُ
َأ ازِر ةَٞوِۡزر  َت زُِرَو 

َل    { و 

 
En geen drager van lasten zal de last van een ander dragen. [Sūra al-Anʿām (6): 164] 
 
[95] Het veroordelen van een man vanwege iets wat bij iemand anders aanwezig is, want hij 
(de Profeet ) zei (tegen Abū Dharr  toen hij redetwistte met Bilāl  en hem ‘de zoon van 
een zwarte vrouw’ noemde): 
 
Veroordeel jij hem vanwege zijn moeder? Voorwaar, jij bent iemand die (aspecten van) Jāhiliyya in zich 
heeft. [Overééngekomen] 
 
[96] Het pronken met het beheren van het Huis (van Allah, de Kaʿba). Dus Allah berispte hen 
met Zijn Uitspraak: 
 

َبِهَِ} ََۦُمۡست ۡكِِبِين  َِٰمٗراَت ۡهُجُرون    { مثس 

 
Hoogmoedig vanwege hem (het Huis van Allah), kletsend erover in de nacht, verlieten jullie 
(de Qurʾān). [Sūra al-Muʾminūn (23): 67] 
 
[97] Het pronken met het feit dat zij van de nakomelingen van de Profeten waren, dus Allah 
kwam met Zijn Uitspraak: 
 
 

ب ۡتَ} س  اَك  اَم  ل ه  ل ۡتَٰۖٓ ةَٞق ۡدَخ  مذ
ُ
َأ   { تِۡلك 
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Dat was een gemeenschap die zeker heen is gegaan. Voor haar is wat zij heeft verworven… 
[Sūra al-Baqara (2): 134] 
 
[98] Het pronken met de handel, zoals de handelaren zichzelf boven de boeren beschouwden. 
 
[99] Het wereldse leven was verheerlijkt in hun harten, zoals hun uitspraak: 
 

اَ} َٰذ  َه  ِل  َنُز 
ق الُواَْل ۡوَل  ََۡلُقۡرء انَُٱو  ِن  َر ُجٖلَم  َٰ ۡري ت ۡيَِٱلَع   ََۡلق  ِظيم    { يبع 

 
En zij zeiden: ‘Was deze Qurʾān maar nedergezonden aan een vooraanstaande man van de 
twee steden (Mekka & Ṭāʾif).’ [Sūra az-Zukhruf (43): 31] 
 
[100] Het doen van een suggestie aan Allah, zoals in het (voorgaande) vers. 
 
[101] Het minachten van de armen. Dus Allah maakte hen duidelijk met Zijn Uitspraak: 
 

َت ۡطُرِدَ} َل  ِينَ ٱو  َََِّلذ بذُهمَب َر  وَٰةَِٱي ۡدُعون  د  ِش َِٱوَ َۡلغ    { ۡلع 

 
En stuur degenen niet weg die hun Heer aanroepen in de ochtend en de avond... [Sūra al-
Anʿām (6): 52] 
 
[102] Hun beschuldiging dat het volgen van de Boodschappers vanwege een gebrek aan 
oprechtheid was, en (vanwege hun) verlangen naar de wereldse zaken (leiderschap, rijkdom 
etc.), dus Hij antwoordde hen met Zijn Uitspraak: 
 

ءَٖ} ۡ ِنََش  ابِِهمَم  َِمۡنَِحس  ل ۡيك  اَع    { م 

 
Jij bent in niets verantwoordelijk voor hen. [Sūra al-Anʿām (6): 52] 
 
En andere soortgelijke Verzen. 
 
[103] Het ongeloof in de Engelen 
 
[104] Het ongeloof in de Boodschappers. 
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[105] Het ongeloof in de Boeken. 
 
[106] Het afwenden van datgene wat afkomstig was van Allah. 
 
[107] Het ongeloof in de Laatste Dag. 
 
[108] Het loochenen van het ontmoeten van Allah. 
 
[109] Het loochenen van delen van waarover de Boodschappers hen informeerden over de 
Laatste Dag, zoals in Zijn Uitspraak: 
 

{َ ْول  ئِك 
ُ
ِينَ ٱأ ُرواَْأَِبََّلذ ف  آئِهَِك  لِق  ب ِِهۡمَو  َِٰتَر    { ۦي 

 
Zij zijn degenen die niet geloofden in de Verzen van hun Heer en het Ontmoeten van Hem. 
[Sūra al-Kahf (18): 105] 
 
En hieronder valt het loochenen van Zijn Uitspraak: 
 

َٰلِِكَي ۡوِمَ} ِينَِٱم    { َِّل 

 
Heerser van de Dag des Oordeels. [Sūra al-Fātiḥa (1): 4] 
 
En Zijn Uitspraak: 
 

{َۗ ةٞ َٰع  ف  َش  َل  َُخلذةَٞو  َل  َب ۡيٞعَفِيهَِو    { َلذ

 
Er zal dan (op de Dag des Oordeels) geen handel, geen vriendschap en geen bemiddeling zijn. 
[Sūra al-Baqara (2): 254] 
 
En Zijn Uitspraak: 
 

{َِ َب ِهد  نَش  َم 
ََۡۡل ق َِٱإَِلذ ۡعل ُمون    { ىيو ُهۡمَي 

 
Behalve (voor) wie getuigen van de Waarheid terwijl zij het weten. [Sūra az-Zukhruf (43): 86] 
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[110] Het doden van degenen die bevelen met rechtvaardigheid onder de mensen. 
 
[111] Het geloof in al-Jibt8 en aṭ-Ṭāghūt9. 
 
[112] Het prefereren van de religie van de afgodendienaren boven de religie van de moslims. 
 
[113] Het mengen van de Waarheid met de valsheid. 
 
[114] Het achterhouden van de Waarheid terwijl zij daar kennis over hadden. 
 
[115] De (basis) stelregel van dwaling, en dat is het spreken over Allah zonder kennis. 
 
[116] De duidelijke tegenstrijdigheid wanneer zij de Waarheid loochenden, zoals de 
Verhevene zegt: 
 

{َِ بُواَْب ذذ
ََۡۡل ق َِٱب ۡلَك  رِيج  ۡمرَٖمذ

 
ُهۡمَِِفَٓأ آء ُهۡمَف  اَج    { مبل مذ

 
Zij loochenden zelfs de Waarheid toen die tot hen kwam, dus zij zijn in een staat van 
verwardheid. [Sūra Qāf (50): 5] 
 
[117] Het geloof in bepaalde delen van de Openbaring, met uitzondering van andere delen. 
 
[118] Het maken van onderscheid tussen de Boodschappers. 
 
[119] Hun discussies over datgene waarover zij geen kennis hadden. 
 
[120] Hun bewering dat zij de Salaf (voorgangers) volgden, terwijl zij hen openlijk 
tegengingen. 
 
                                                           
8 Al-Jibt: Sommigen zeggen dat de betekenis ervan tovenarij is, anderen zeggen dat de betekenis ervan de Satan 
is. Zie: Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān, Sharḥ Masāʾil al-Jāhiliyya (Riyad 2001) 275. [AJ] 
9 Aṭ-Ṭāghūt: Afgeleid van (het woord) aṭ-Ṭūghyān, dat het overschrijden van de grens betekent. Dus alles dat 
aanbeden wordt buiten Allah, terwijl degene die aanbeden wordt tevreden is met deze aanbidding, is een 
Ṭāghūt. De meest omvattende definitie komt van Ibn al-Qayyim, die het als volgt beschreef: ‘Alles waarmee de 
dienaar zijn grens overschrijdt ten opzichte van het gehoorzaamde, de aanbedene of het gevolgde.’ Zie: 
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn, Al-Qawl al-mufīd ʿalā kitāb at-tawḥīd I (Riyad 1994) 23; Ṣāliḥ b. Fawzān al-
Fawzān, Al-Mulakhaṣ fī sharḥ kitāb at-tawḥīd (Riyad 2001) 11. [AJ] 
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[121] Zij hinderden degene die in Hem geloofde van de Weg van Allah. 
 
[122] Hun liefde voor ongeloof en de ongelovigen. 
 
[123] Al-ʿIyāfa (het geloof in de voortekenen). 
 
[124] Aṭ-Ṭarq (het tekenen van lijnen op de grond om zo de toekomst te voorspellen). 
 
[125] Aṭ-Ṭiyara (het voorspellen van aankomende gebeurtenissen – voortekenen - gebaseerd 
op de vlucht van de vogels). 
 
[126] Al-Kihāna (waarzeggerij). 
 
[127] Het beroepen op de Ṭāghūt voor rechtspraak. 
 
[128] Het haten van het huwelijk tussen twee dienaren.10 
 
En Allah Weet het Beste. En moge vrede en zegeningen van Allah zijn met Muḥammad en met 
de familie van Muḥammad en zijn Metgezellen. 
 
 
 



                                                           
10 In Versie F. staat: ‘Tussen twee feesten.’ Shaykh al-Fauwzān legt uit dat dit werd beschouwd als een slecht 
voorteken. Zie: Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān, Sharḥ Masāʾil al-Jāhiliyya (Riyad 2001) 302. [AJ] 
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