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Het fenomeen van overdrijving in at-Tabdīʿ 
 

Door: Shaykh dr. Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān 
Ingeleid door: Shaykh dr. ʿAlī b. Yaḥyā al-Ḥaddādī1 

 
 
 

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

 

[Shaykh ʿAlī b. Yaḥyā al-Ḥaddādī ¶bÉm@!a@êÅÑy zei het volgende ter introductie:] 
  
Eén van de ziektes waarmee de moslims in deze tijden beproefd zijn is de ziekte van 
het overdrijven in at-Tabdīʿ2. Het is zelfs zo ver gegaan dat de mensen die dit doen at-
Tabdīʿ hebben verricht over de geleerden en broeders van Ahl as-Sunna zonder recht en 
hen zijn gaan boycotten en zijn gaan waarschuwen voor hen. Een groep onder deze 
mensen is zelfs zo ver gegaan om at-Tabdīʿ te verrichten over een aantal imams en 
autoriteiten van de islam, wiens bundels en schrijfwerken onmisbaar zijn voor de mensen 
van kennis, vanwege datgene wat zij erin hebben verzameld aan wetenschappen van het 
Boek (de Koran), de Sunna3 en de uitspraken van de vrome voorgangers. Zij (deze 
overdrijvers) hebben at-Tabdīʿ over hen verricht vanwege fouten waarin zij (de imams 
van de islam) zijn gevallen. Wij vragen Allah  om het (deze fouten) hen (die imams) te 
vergeven vanwege datgene wat zij hebben aan goedheid en vrome daden in het dienen 
van het Boek van Allah en de Sunna van Zijn Boodschapper . 

Het feit dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen Ahl al-Bidaʿ (de mensen van 
innovaties) en Ahl as-Sunna die in fouten zijn gevallen heeft geleid tot dit afschuwelijke 
onrecht en deze weerzinwekkende overschrijding tegenover deze beroemdheden. Ik laat 
het woord - betreffende deze kwestie – over aan onze eminente Shaykh, de grootgeleerde 
Ṣāliḥ b. Fawzān, aangezien hij dit fenomeen heeft behandeld door (de volgende) woorden 
van hem:4 

 

                                                 
1 Shaykh ʿAlī b. Yaḥyā al-Ḥaddādī (moge Allah hem beschermen) behoort tot de geleerden van het 
koninkrijk Saoedi-Arabië. Hij heeft gestudeerd bij onder andere Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz b. Bāz, Shaykh 
ʿAbd Allāh al-ʿAqīl, Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān, Shaykh Aḥmad b. Yaḥyā an-Najmī en Shaykh 
Zayd b. Mohammed al-Madkhalī (moge Allah genadig zijn met de doden onder hen en degenen die nog 
leven beschermen). Voor meer informatie zie de volgende link: 

http://www.haddady.com/ra_page_views.php?id=141&page=20&main=8. 
2 At-Tabdīʿ: Het toeschrijven van innovatie aan iemand. Met andere woorden het verklaren van iemand tot 
innovator. Zie: Ibn al-Manẓūr, Lisān al-ʿArab I (Beirut 1999) 342. 
3 As-Sunna: Taalkundig: Wijze of gewoonte. Termkundig: Wat is bevestigd over de Profeet Mohammed  
van uitspraken, handelingen en goedkeuringen. Zie: Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān, Makānatus-Sunna fī al-
Islām (Riyad 2004) 6-7. 
4 Al-Fawzān, Ṣāliḥ b. Fawzān, Muḥāḍarāt fī al-ʿaqīda wad-daʿwa II (Lezingen over de geloofsovertuiging 
en de uitnodiging; Riyad 1422) 365. 
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[Vanaf hier zijn de woorden van Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān ¶bÉm@!a@êÅÑy] 
 

Al-Bidʿa (innovatie) is door Ahl as-Sunna wal-Jamāʿa5 als volgt gedefinieerd: 
Dat wat is uitgevonden in de religie wat er niet van is. Dus degene die komt met een 
aanbidding waarmee hij de nabijheid van Allah nastreeft, terwijl het niet in de religie van 
Allah te vinden is en er geen bewijs voor bestaat vanuit het Boek (de Koran) of vanuit de 
Sunna, dan is het een innovatie, met als bewijs de uitspraak van de Profeet : 
 

  دٌّ رَ  وَ هُ ا فَـ نَ رُ مْ أَ  هِ يْ لَ عَ  سَ يْ لَ  الً مَ عَ  لَ مِ عَ  نْ مَ 
 
Wie een handeling verricht waar onze zaak niet op gevestigd is, dan wordt dat 
verworpen.6 
 
En in een (andere) overlevering: 
 

دٌّ رَ  وَ هُ فَـ  هُ نْ مِ  سَ يْ ا لَ ا مَ ذَ ا هَ نَ رِ مْ  أَ ِيف  ثَ دَ حْ أَ  نْ مَ   
 
Wie iets verzint wat betreft deze zaak van ons (de religie) dat er niet toe behoort, dan 
wordt dat verworpen.7 
 
Dit omdat het verplicht is voor de moslims om zich te beperken tot wat Allah en Zijn 
Boodschapper aan handelingen van aanbidding hebben voorgeschreven. Zij dienen dus 
niets uit te vinden dat niet door Allah en Zijn Boodschapper is voorgeschreven. 
 
De Verhevene zegt: 
 

﴿4’n?t/ ô⎯ tΒ zΝ n=ó™r& …çμ yγ ô_uρ ¬! uθèδuρ Ö⎯ Å¡ øtèΧ ÿ…ã&s# sù …çνã ô_r& y‰ΨÏã ⎯Ïμ În/ u‘ Ÿω uρ ì∃öθyz öΝ ÎγøŠ n=tæ Ÿωuρ öΝèδ tβθçΡt“ øts† ∩⊇⊇⊄∪﴾ 
 
Jazeker, maar wie zijn gezicht (zichzelf) overgeeft aan Allah (i.e. de religie van Allah 
volgt) terwijl hij een weldoener is, zijn beloning is bij zijn Heer. Vrees overkomt hen 
niet, noch zullen zij grieven.8 
 
Dus de woorden: ‘Zijn gezicht overgeeft aan Allah’ betekent: Hij komt met de zuivere 
Tawḥīd.9 De woorden: ‘Terwijl hij een weldoener is’ betekent: De Boodschapper  

                                                 
5 Ahl as-Sunna wal-Jamāʿa: Degenen die zich verzamelen op de waarheid die bevestigd is in het Boek en 
de Sunna. Zie: Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān, Sharḥ al-ʿaqīda al-wāsiṭiyya (Riyad 2005) 15. 
6 Overgeleverd door Muslim (1718). 
7 Overgeleverd door al-Bukhārī (2697) en Muslim (1718). 
8 Sūra al-Baqara (2): 112. 
9 At-Tawḥīd: Taalkundig: Afgeleid van het één maken (waḥḥada) van iets als iets één wordt gemaakt. Het 
is dus het verbaalnomen van één maken (waḥḥada, yuwaḥḥidu), dat wil zeggen het één maken van iets. 
Wettelijk: Het uitzonderen van Allah, verheven is Hij, in datgene dat uitsluitend voor Hem is wat betreft de 
Heerschappij, de Aanbidding en de Namen en Eigenschappen. Zie: Mohammed b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn, Al-
Qawl al-mufīd ʿalā kitāb at-tawḥīd I (Riyad 1994) 5. 
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volgend, handelend volgens datgene waarmee hij is gekomen, niets daar aan toevoegend. 
Wat betreft degene die iets in de aanbidding toevoegt dat niet is voorgeschreven door de 
Boodschapper , deze persoon is een innovator en geen weldoener. Aangezien de 
interpretatie van de getuigenis dat Mohammed de Boodschapper van Allah is (het 
volgende inhoudt:) het gehoorzamen van hem in datgene wat hij heeft bevolen, het 
geloven in wat hij heeft verteld, het vermijden en het afzien van datgene wat hij heeft 
verboden en het slechts aanbidden van Allah volgens datgene wat hij heeft 
voorgeschreven. Dit is de essentie van de getuigenis dat Mohammed de Boodschapper 
van Allah is. Zoals Allah  zegt: 
 

﴿!$tΒuρ ãΝ ä39s?#u™ ãΑθß™ §9$# çνρä‹ ã‚sù $tΒuρ öΝä39pκ tΞ çμ÷Ψtã (#θßγ tFΡ $$sù 4 (#θà)̈? $#uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©! $# ß‰ƒ Ï‰x© É>$s)Ïè ø9$# ∩∠∪﴾ 
 
En wat de Boodschapper jullie geeft, neem dat. En wat hij jullie verbiedt, onthoud 
jullie daarvan. En vrees Allah. Voorwaar, Allah is streng in de bestraffing.10 
 

﴿$pκ š‰r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©! $# (#θãΖtΒ#u™ Ÿω (#θãΒÏd‰ s)è? t⎦÷⎫t/ Ä“y‰ tƒ «! $# ⎯Ï&Î!θß™ u‘uρ ( (#θà)̈?$#uρ ©! $# 4 ¨βÎ) ©!$# ìì‹ Ïÿ xœ ×Λ⎧Î=tæ ∩⊇∪﴾  
 
O jullie die geloven! Plaats jullie zelf niet voor Allah en Zijn Boodschapper. En 
vrees Allah. Voorwaar, Allah is Alhorend, Alwetend.11 
 
Aldus: De innovator is degene die (datgene) uitvindt in de religie van Allah dat er niet 
toe behoort, omdat er geen bewijs voor bestaat vanuit de Koran of de Sunna. De 
innovator is niet iedereen die het oneens is of een fout heeft begaan in al-Ijtihād.12 
Wanneer de Mujtahid het bij het juiste eind heeft dan krijgt hij twee beloningen en 
wanneer hij een fout heeft gemaakt dan krijg hij één beloning, vanwege zijn Ijtihād. 

En de bedoeling met al-Mujtahidūn is: Degenen die bevoegd zijn tot al-Ijtihād en 
voldoen aan de bekende voorwaarden. Eveneens (wordt iemand niet gelijk tot innovator 
verklaard) wanneer hij een fout heeft gemaakt vanwege een (foutieve) interpretatie. 
Omdat interpretatie een twijfel is die het oordeel over hem dat hij een innovator is belet. 
Aangezien hij dacht dat zijn interpretatie toegestaan was. Of hij imiteerde iemand 
waarvan hij dacht dat deze persoon op de waarheid zat. Over deze persoon wordt gezegd 
dat hij een fout heeft gemaakt of dat hij een dissident is. Er wordt niet gezegd dat hij een 
innovator is. 

Het bewijs daarvoor: Dat de Metgezellen  gewoon waren om al-Ijtihād te 
verrichten en onder elkaar van mening te verschillen in enkele kwesties. Zij 
bestempelden elkaar niet tot innovator, noch gingen zij elkaar boycotten. Integendeel, zij 
waren broeders die van elkaar hielden en elkaar hielpen, omdat zij één gemeenschap 
waren. Ook al verschilden zij van mening in enkele zaken en Ijtihādāt waarin de 
wetgeving het toestaat om er al-Ijtihād in te verrichten en er vanuit te deduceren. 

                                                 
10 Sūra al-Ḥashr (59): 7. 
11 Sūra al-Ḥujurāt (49): 1. 
12 Al-Ijtihād (mv.: al-Ijtihādāt): Het verrichten van inspanning om een wettelijk oordeel te onttrekken. De 
Mujtahid (mv.: Mujtahidūn) is degene die de handeling van Al-Ijtihād verricht. Zie: Mohammed b. Ṣāliḥ al-
ʿUthaymīn, Sharḥ naẓm al-waraqāt fī uṣūl al-fiqh (Dammam 1425) 229. 
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Dus de geleerden hebben hun status en hun merite. Daarom is het fenomeen van at-
Tabdīʿ slechts gekomen vanuit enkele onwetenden of beginnelingen in het zoeken van 
kennis, omdat zij de foutieve interpretator en de imitator als innovator beschouwen. 
Sterker nog, zij zijn dit vertoog gaan openbaren en zij zijn elkaar tot innovator gaan 
verklaren, waardoor zij vijandig zijn geworden tegen elkaar, elkaar zijn gaan boycotten 
en met elkaar zijn gaan disputeren. De zaak heeft zich niet beperkt tot henzelf onderling. 
De vroegere geleerden zijn er zelfs bij gehaald. Wij horen deze onwetenden zeggen: ‘Ibn 
Ḥajar13 is een innovator’, ‘an-Nawawī14 is een innovator’, ‘Abū Ḥanīfa15 is een 
innovator’, en anderen dan hen van de grote imams. Dat (doen deze onwetenden) 
vanwege fouten (die deze imams hebben gemaakt) in al-Ijtihād. Fouten die niet vereisen 
dat wij hen tot innovator zouden moeten verklaren, omdat het kleine fouten zijn. Deze 
geleerden hebben een verdienste, betrouwbaarheid en status in de islam. 

Zij hebben vele profijtelijke zaken geleverd voor de islam en de moslims. De 
moslims doen profijt op vanuit hun schrijfwerken en hun boeken in het begrijpen van het 
Boek van Allah en de Sunna van Zijn Boodschapper . Als het zo zou zijn dat in de 
woorden van sommigen van hen iets van een fout zou zitten, dan bedekt datgene wat zij 
hebben - aan status, verdienste, kennis over de islam en het dienen van de profetische 
Sunna - dit kleine detail. Het is dus verplicht om de waarde van onze geleerden – zowel 
de vroegere als de latere – te kennen, om genade te vragen aan Allah voor hen en om 
voor hen Allah te smeken. 
 
Zoals de Verhevene zegt: 
 

﴿š⎥⎪Ï%©! $#uρ ρâ™!% ỳ .⎯ ÏΒ öΝ ÏδÏ‰ ÷è t/ šχθä9θà)tƒ $uΖ −/u‘ ö Ïøî $# $oΨs9 $oΨÏΡ≡uθ÷z\}uρ š⎥⎪Ï% ©!$# $tΡθà)t7 y™ Ç⎯≈ yϑƒM}$$Î/﴾  
 
En degenen die na hen kwamen zeiden: Onze Heer! Vergeef ons en onze broeders, 
die ons voor zijn gegaan in het geloof.16 
 

                                                 
13 Ibn Ḥajar: Volledige naam: Shihāb ad-Dīn Abū al-Faḍl Aḥmad b. ʿAlī b. Mohammed b. ʿAlī b. Aḥmad 
al-Kinānī al-ʿAsqalānī al-Miṣrī al-Qāhirī ash-Shāfiʿī. Hij stond bekend als Ibn Ḥajar, wat de bijnaam was 
van een van zijn voorouders. Hij werd geboren te Cairo in het jaar 773 A.H. (1372) en overleed in het jaar 
852 A.H. (1448). Ibn Ḥajar heeft vele zeer belangrijke schrijfwerken nagelaten, waaronder zijn uitleg van 
Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, getiteld Fatḥ al-Bārī. Zie: As-Sakhāwī, Al-Jawāhir wad-Durar fī tarjama shaykh al-
islām Ibn Ḥajar (Beirut 1999). 
14 An-Nawawī: Volledige naam: Muḥyī ad-Dīn Abū Zakariyā Yaḥyā b. Sharaf b. Mirā (of Murī) b. Ḥasan 
b. Ḥusayn b. Ḥizām b. Mohammed b. Jumuʿa al-Ḥizāmī al-Ḥawrānī ash-Shāfiʿī. Hij werd geboren te Nawa 
(stad in het huidige Syrië) in het jaar 631 A.H. (1233) en hij overleed in het jaar 676 A.H. (1277). Zijn 
meest bekende schrijfwerken zijn onder andere zijn verzameling van veertig overleveringen (Al-Arbaʿūn 
an-Nawawiyya) en zijn uitleg van Ṣaḥīḥ Muslim, getiteld Al-Minhāj. Zie: As-Subkī, Ṭabaqāt ash-shāfiʿiyya 
al-kubrā VIII (Cairo 1383) 395. 
15 Abū Ḥanīfa: Volledige naam: An-Nuʿmān b. Thābit b. Zūṭā at-Taymī. Hij werd geboren in Kūfa rond het 
jaar 80 A.H. (699) en overleed in Bagdad in het jaar 150 A.H. (767). Hij was een belangrijke jurist in de 
vroege periode van de islam. Naar hem is de Ḥanafī-wetschool vernoemd. Zie: Adh-Dhahabī, Siyar aʿlām 
an-nubalāʾ VI (Levensbeschrijvingen van beroemde edelen; Beiroet 2001) 390-403. 
16 Sūra al-Ḥashr (59): 10. 
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Dit is een eigenschap van de mensen van het geloof. Zij zoeken niet naar de 
tekortkomingen en misstappen. Wat betreft anderen dan hen, zij volgen de 
tekortkomingen en misstappen en verspreiden deze. Dit is juist de innovatie. 

Ook is niet alle innovatie van hetzelfde niveau. Er is (het onderscheid tussen) de 
innovatie van ongeloof en de innovatie die minder dan dat is (i.e. niet de grens van 
ongeloof heeft bereikt). Van hieruit is het verplicht voor ons om de zaken te wegen met 
haar maatstaven en om de mensen van kennis hierover te raadplegen, omdat zij de 
innovatie in twee categorieën hebben verdeeld: innovatie van ongeloof, zoals de vertogen 
van de Jahmiyya17 en de overdrijvers van onder de sekten. En eveneens de vertogen die 
(iemand) uit de islam doen treden. En de innovatie die minder dan dat is. Degene die het 
verricht wordt gerekend tot de moslims maar hij heeft iets van innovatie. Dus wij dienen 
de mensen geen onrecht aan te doen: 

 

﴿Ÿω uρ (#θç/ t ø)s? tΑ$tΒ ÉΟŠ ÏKuŠø9$# ω Î) ©ÉL©9$$Î/ }‘Ïδ ß⎯ |¡ômr& 4©®Lym x è=ö7 tƒ … çν £‰ä©r& ( (#θèù÷ρr&uρ Ÿ≅ø‹ x6ø9$# tβ#u” Ïϑ ø9$#uρ ÅÝó¡ É)ø9$$Î/ ( Ÿω ß#Ïk=s3 çΡ $²¡ øtΡ ωÎ) 

$yγ yè ó™ ãρ ( #sŒÎ) uρ óΟçFù=è% (#θä9Ï‰ ôã$$sù öθs9uρ tβ% Ÿ2 #sŒ 4’n1 ö è% ( Ï‰ôγ yèÎ/ uρ «! $# (#θèù ÷ρr& 4 öΝ à6Ï9≡sŒ Ν ä38¢¹ uρ ⎯ Ïμ Î/ ÷/ä3ª=yè s9 šχρã©.x‹ s? ∩⊇∈⊄∪﴾  
 
En nader het bezit van de wees niet, behalve om het te verbeteren, totdat hij (de 
wees) de volwassenheid bereikt. En geef volledige maat en gewicht met 
rechtvaardigheid. Wij belasten een ziel enkel volgens het vermogen. En als jullie 
(recht)spreken, wees dan rechtvaardig, ook al is hij verwant. En vervul het verbond 
van Allah. Daarmee heeft Hij jullie opgedragen. Hopelijk herinneren jullie.18 
 
 

 
 
 
 
Bron: Al-Ḥaddādī, ʿAlī b. Yaḥyā,  Al-Ghuluww wa maẓāhiruhu fī al-ḥayāt al-muʿāṣira 
(Overdrijving en diens verschijningsvormen in het hedendaagse leven; Cairo 2004) 58-
61. Vertaald door Abū Junayd. 

                                                 
17 Al-Jahmiyya: Een sekte die wordt toegeschreven aan al-Jahm b. Ṣafwān (o. 128). Zij ontkennen de 
eigenschappen van Allah, geloven in fatalisme en hangen de stelling aan dat al-īmān slechts de bevestiging 
van het hart is. Zie: Mohammed b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn, Sharḥ lumʿatil-iʿtiqād (Riyad 1995) 162. 
18 Sūra al-Anʿām (6): 152. 


