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Shaykh dr. Yūsuf b. Muḥammad as-Saʿīd1 zei het volgende in zijn lezing getiteld 
„Stelregels betreffende het verspreiden van de Salafī-geloofsleer‟2:  
 
Tot de stelregels betreffende het verspreiden van de Salafī-geloofsleer behoort: Het 
nemen van Manhaj as-Salaf3 vanuit het geheel van hun uitspraken, niet vanuit (hun) 
afzonderlijke uitspraken. 
 
Het niet beheersen van deze zaak heeft er voor gezorgd dat veel studenten van de 
kennis, vanwege hun toewijding aan Manhaj as-Salaf, hetgeen dat is overgeleverd 
van de Salaf dezelfde positie geven als hetgeen dat is overgeleverd van de Profeet . 
Zij argumenteren dus met afzonderlijke uitspraken van wat is overgeleverd van 
individuen van onder de Salaf van de Gemeenschap. 
 
Het is wenselijk dat de student van de kennis zich bewust is van deze zaak. Want 
Manhaj as-Salaf wordt genomen vanuit het geheel van hun uitspraken. Wat betreft 
de individuen, niet elke uitspraak van iemand wordt genomen als representatief 
voor de Salaf. 
 
Wij zien bijvoorbeeld bepaalde Imams een fout maken in bepaalde zaken. Het is 
ongewenst dat hun fout genomen wordt als Manhaj as-Salaf. Een voorbeeld hiervan 
                                                            
1 Shaykh dr. Yūsuf b. Muḥammad as-Saʿīd  behoort tot de geleerden van Riyad (Saoedi-
Arabië). Hij is professor in de geloofsleer en de hedendaagse stromingen bij de faculteit van Uṣūl ad-
Dīn aan de Islamitische Universiteit van Imam Muḥammad b. Saʿūd te Riyad. Hij studeerde onder 
andere bij de grootmoefti van het koninkrijk Saoedi Arabië Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz Āl ash-Shaykh en de 
grootgeleerde Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz ar-Rājiḥī  
2 Bron: http://www.liveislam.net/browsearchive.php?id=23722 (minuut 0:23:46 tot 0:25:35). Vertaald 
door Abū Junayd. Opmerking: Oorspronkelijk zou Shaykh Ṣāliḥ Āl ash-Shaykh  deze lezing 
geven, maar wegens omstandigheden wees hij Shaykh Yūsuf as-Saʿīd als vervanger aan om 
de lezing te geven. De lezing werd bijgewoond en geprezen door Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz Āl ash-Shaykh 

. 
3 De methodiek van de vrome voorgangers. 

http://www.liveislam.net/browsearchive.php?id=23722
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is de ḥadīth van „het beeld‟4. Enkele Imams zijn de fout ingegaan in de interpretatie 
van de ḥadīth van „het beeld‟. Dan wordt er niet gezegd dat de Salaf een 
meningsverschil hadden over de ḥadīth van „het beeld‟. Integendeel, er wordt 
gezegd over die (specifieke) persoon dat hij een fout heeft gemaakt. Er is een 
verschil tussen (a.) het zeggen dat iemand een fout heeft gemaakt en dat het niet 
genomen dient te worden als representatief voor Manhaj as-Salaf, en (b.) dat hij 
wordt behandeld als de innoveerders. Iemand van de Salaf wordt niet behandeld als 
de innoveerders, maar hij wordt niet gevolgd in zijn fout.  
 
Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya  heeft overgeleverd in zijn boek Bayān Talbīs al-
Jahmiyya op gezag van Abū Mūsā al-Madīnī die zei: „Ik hoorde Qawwām as-Sunna5 
zeggen: Muḥammad b. Isḥāq b. Khuzayma heeft een fout gemaakt wat betreft de 
ḥadīth van “het beeld”. Hij mag echter niet daardoor gelasterd worden. Integendeel! 
Het wordt alleen niet van hem genomen.‟6 Ofwel: Zijn fout wordt niet van hem 
genomen, maar het is niet toegestaan om hem te lasteren. 
 


 

ARABISCHE TEKST: 

 

ن جمؿوع أخذ مـفج السؾف م: أي: الضوابط يف كرش العؼقدة السؾػقة(( ومن هذه الضوابط

 عذ حلرصفم –وعدم إحؽام هذا األمر جعل كثًرا من صؾبة العؾم  ، ال من أفرادهاأقواهلم

 – وسؾم عؾقه اهلل صذ – الـبي عن ورد ما مؼام السؾف عن ورد ما يؼقؿون –مـفج السؾف 

 صالب إلقه يتػطَّن أن يـبغي أمر وهذا األمة، هذه سؾف أفراد عن ورد ما بلفراد فقحتجون

 واحد كل قول يمخذ فال األفراد وأما األقوال، جمؿوع من مـفجفم ُيمَخذ فالسؾف العؾم،

، عض األئؿة قد أخطل يف بعض األمور. فعذ سبقل ادثال كجد بل مـفج السؾفيؿث أكه عذ

أخطل ، فؼد ومثال ذلك حديث الصورة ج السؾففال يـبغي أن ُيمَخذ خطمه عذ أكه من مـف

ختؾػوا يف حديث الصورة. لسؾف ا: إن ابعضفم يف تػسر حديث الصورة، فال يؼال حقـئذ

ذ مـفجه عذ أكه يؿثل ، وال يمخوَفْرٌق بني أن يؼال: إن فالًكا أخطل ل: إن فالًكا أخطبل يؼال

                                                            
4 Zie voor meer uitleg over deze kwestie het volgende artikel:  

http://al-hikmah.nl/bestanden/vertalingen/artikelen/ababutayn3.pdf. 
5 Qawwām as-Sunna: Een bijnaam voor Imam Abū al-Qāsim Ismāʿīl b. Muḥammad at-Taymī . 
6 Deel 6, blz. 409-411 [Druk: Mujammaʿ al-Malik Fahd]. 

http://al-hikmah.nl/bestanden/vertalingen/artikelen/ababutayn3.pdf
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، فؾقس الرجل من السؾف يعامل معامؾة . وأن يعامل معامؾة ادبتدعنيمـفج السؾف

 . ، لؽن ال يتابع عذ خطئهتدعنيادب

 

 ((بقان تؾبقس اجلفؿقة))يف كتابه ادخطوط:  –رمحه اهلل تعاىل  –كؼل شقخ اإلسالم ابن تقؿقة 

ـة يؼول: أخطل حمؿد بن إسحاق ))عن أيب موسى ادديـي، قال:  ام السُّ  خزيؿة بنسؿعت َقوَّ

 ال أكه. يعـي ((فحسب هذا عـه يمخذ ال بل بذلك، عؾقه يطعن وال الصورة، حديث يف

 .فقه الطعن جيوز ال لؽن خطمه، عـه يمخذ

 

 


