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V 
In de naam van Allaah, de Barmhartigste, de Genadevolste 

 

 

Voorwoord 
 
Beste lezer, voor u ligt een schrijfwerk van de schrijfwerken van Shaych al-Islaam, Mohammed bin 
`Abdil-Wahhaab تعالىرحمه هللا  -  -, getiteld: 
 

De Aspecten van de Tijd der Onwetendheid 
Waarin de Boodschapper van Allaah � de Mensen van Onwetendheid tegenging 

 
Het omvat 128 kwesties. De auteur heeft deze kwesties gehaald uit het Boek en de Soennah 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 
oorsprong hebben gebruikt komt uit het boek: "Al-Jaami` lil-Moetoen al-`Ilmiyyah" Deze oorsprong 
hebben wij vergeleken met de Tekst zoals die in de uitleg van Shaych al-Fauwzaan staat. Als er een 
bepaald (opmerkelijk) verschil optreedt dan wordt dit duidelijk gemaakt in de voetnoot. De versie van 
het boek van al-Fauwzaan wordt aangeduid met "Versie F.".  
 
Wij vragen Allaah om dit werk van ons te accepteren en de moslims ermee van profijt te voorzien! 
 

 
 
 
 

De vertaler:  
Aboe Junayd `Iesaa bin Antonius el-Oeroebie 

Mekkah al-Moekarramah 
15 / 12 / 1429 

 

 
 
 
 

��� 
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V 
In de naam van Allaah, de Barmhartigste, de Genadevolste 

 

 
De Shaych, Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab - moge Allaah, de Allerhoogste, barmhartig met hem 
zijn - heeft gezegd: 
 
Dit zijn de zaken waarop de mensen van de (tijd der) Onwetendheid – de mensen van het Boek en de 
ongeletterde Arabieren – waren, waarin de Boodschapper van Allaah � hen tegenging, die de moslim 
moet te 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 Allaah � was 
gekomen. Dus als daar goedkeuring van datgene waarop de mensen van (de Tijd der) Onwetendheid 
waren bij toegevoegd wordt, dan is het verlies compleet, zoals de Allerhoogste zegt: 

 

šÏ% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u È≅ ÏÜ≈t6ø9 $$Î/ (#ρã� x�Ÿ2uρ «! $$Î/ y7 Í×‾≈ s9 'ρé& ãΝ èδ tβρç� Å£≈ y‚ø9 $# ∩∈⊄∪  

 
En degenen die geloven in de valsheid en ongelovig zijn in Allaah, zij behoren tot de verliezers. 
[Soerah al-`Ankaboet (29): 52] 
 
[1] Dat zij aanbidding verrichten door middel van het laten deelnemen van de vromen in het smeken 
van Allaah en het aanbidden van Hem. Zij wensen hun bemiddeling (voor hen) bij Allaah, vanwege 
hun gedachte dat Allaah hiervan houdt en dat deze vrome mensen van Hem houden. Zoals de 
Allerhoogste zegt:  

 

šχρß‰ ç7÷ètƒuρ ÏΒ ÂχρßŠ «! $# $tΒ Ÿω öΝèδ •� ÛØ o„ Ÿωuρ óΟßγãèx�Ζ tƒ šχθä9θà) tƒuρ ÏIωàσ ‾≈ yδ $tΡ àσ ‾≈ yèx�ä© y‰ΨÏã «! $# 4  

 
En zij aanbidden naast Allaah wat hun niet baat, noch schaad, en zij zeggen: ‘Dit zijn onze 
bemiddelaren bij Allaah.’ [Soerah Yoenoes (10): 18]. 
 
En de Allerhoogste zegt:  

 

šÏ% ©!$# uρ (#ρä‹ sƒªB$# ∅ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ u !$uŠÏ9 ÷ρr& $tΒ öΝ èδ ß‰ç6÷ètΡ āωÎ) !$tΡθç/ Ìh�s) ã‹Ï9 ’ n< Î) «!$# #’ s∀ø9 ã— 

 

En degenen die partners nemen naast Hem, (zij zeggen): ‘Wij aanbidden hen slechts zodat zij ons 
dichter bij Allaah brengen.’ [Soerah az-Zoemar (39): 3] 

 
Dit is de grootste zaak waarin de Boodschapper van Allaah � hen tegenging. Dus hij bracht 
oprechtheid en informeerde dat het de Religie was van Allaah, 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 (polytheïsten) goedkeurden, Allaah zal voor hem het 
Paradijs verbieden en zijn eindbestemming zal het Hellevuur zijn. 
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Het is vanwege dit aspect dat de mensheid verdeeld raakt in Moslims en ongelovigen. En hierdoor 
ontstaat de vijandschap (tussen deze twee). En het is voor dit doel dat de Jihaad gelegaliseerd werd, 
zoals Allaah zegt:  
 

öΝ èδθè= ÏG≈s% uρ 4®Lym Ÿω šχθä3s? ×πuΖ ÷G Ïù tβθà6tƒuρ ßƒÏe$!$# …ã&—# à2 ¬! 4  

 
En bevecht hen (de ongelovigen) totdat er geen fitnah (ongeloof en polytheïsme; m.a.w. het 
aanbidden van anderen naast Allaah) meer over is, en de religie voor Allaah alléén is. [Soerah al-
Anfaal (8): 39] 

 
[2] Dat zij opgesplitst zijn betreffende hun religie. Zoals de Allerhoogste zegt: 

 

‘≅ ä. ¥> ÷“ Ïm $yϑ Î/ öΝ Íκ ö‰y‰ s9 tβθãmÌ� sù ∩⊂⊄∪  

 
Elke sekte verheugt zich in wat zij hebben. [Soerah ar-Roem (30): 32] 

 
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 (Allaah) maakte het bijeenblijven in de Religie duidelijk, door 
middel van Zijn Uitspraak: 

 

* tíu� Ÿ° Ν ä3s9 zÏiΒ ÈÏe$!$# $tΒ 4œ» uρ ÏµÎ/ % [nθçΡ ü“Ï% ©!$# uρ !$uΖ øŠym÷ρ r& y7 ø‹ s9Î) $tΒ uρ $uΖ øŠ¢¹uρ ÿÏµÎ/ tΛÏδ≡t�ö/ Î) 4y›θãΒ uρ #|¤ŠÏã uρ ( ÷βr& 

(#θãΚŠÏ% r& tÏe$!$# Ÿωuρ (#θè% §� x�tG s? ÏµŠ Ïù 4  

 
Hij heeft voor jou dezelfde religie bepaald als Hij heeft bepaald voor Noeh en dat waarmee Wij jou 
hebben geïnspireerd (O Mohammed), en datgene wat wij hebben bepaald voor Ibraahiem, Moesaa 
en `Iesaa, ‘Dat jullie de religie vestigen en dat jullie niet opsplitsen hierin.’ [Soerah ash-Shoeraa 
(42): 13] 

 
En de Allerhoogste zegt:  

 

¨βÎ) tÏ% ©!$# (#θè% §� sù öΝåκ s]ƒÏŠ (#θçΡ% x.uρ $Yèu‹ Ï© |M ó¡©9 öΝåκ ÷]ÏΒ ’ Îû > óx« 4  

 
Voorwaar, degenen die hun religie opdeelden en sekten werden, jij hebt niets met hen uitstaande. 
[Soerah al-An`aam (6): 159] 

 
En Hij verbood ons om op hen te lijken, met Zijn Uitspraak: 

 

Ÿωuρ (#θçΡθä3s? tÏ% ©!$% x. (#θè% §�x� s? (#θà� n= tF÷z$#uρ .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ æΛèε u !% ỳ àM≈ oΨ Éi� t6ø9 $# 4 

 
En wees niet zoals diegenen die zich opsplitsten nadat de duidelijke bewijzen tot hen kwamen. 
[Soerah Aali-`Imraan (3): 105] 

 
En Hij verbood ons het opsplitsen in de wereldse zaken, met Zijn Uitspraak: 
 

(#θßϑ ÅÁtG ôã $# uρ È≅ ö7pt¿2 «! $# $Yè‹ Ïϑ y_ Ÿωuρ (#θè% §� x�s? 4  
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En houdt jullie allen stevig vast aan het Touw van Allaah (i.e. de Qor`aan) en wees niet verdeeld. 
[Soerah Aali-`Imraan (3): 103] 

 
[3] Dat het tegengaan van de Walie 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 Allaah � 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 Sahiehain (Sahieh al-Boechaarie en Sahieh Moslim), dat 
hij zegt: 

 
Voorwaar, Allaah 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 Allaah en niet opsplitsen (in sekten). 
(3) En dat jullie degene adviseren die het gezag over jullie zaken heeft gekregen van Allaah.  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-Taqlied 
(blindelings volgen). Het is de grootste stelregel voor alle ongelovigen - de eerste en de laatste van hen 
- zoals de Allerhoogste zegt: 
 

y7 Ï9≡x‹x. uρ !$tΒ $uΖ ù= y™ö‘ r& ÏΒ y7Î= ö7 s% ’ Îû 7πtƒö� s% ÏiΒ @�ƒÉ‹ ‾Ρ āωÎ) tΑ$s% !$yδθèùu� øIãΒ $‾Ρ Î) !$tΡ ô‰ỳ uρ $tΡ u !$t/# u #’ n?tã 7π̈Β é& $‾Ρ Î) uρ #’n?tã Ν Ïδ Ì�≈rO# u 

šχρß‰ tFø) •Β ∩⊄⊂∪  

 
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.' [Soerah az-
Zoegroef (43): 23] 
 
En de Allerhoogste zegt: 
 

# sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝßγs9 (#θãèÎ7 ®?$# !$tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# (#θä9$s% ö≅ t/ ßìÎ7®KtΡ $tΒ $tΡ ô‰ ỳ uρ Ïµø‹ n= tã !$tΡ u !$t/#u 4 öθs9 uρr& tβ% Ÿ2 ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# öΝ èδθãã ô‰ tƒ 4’ n< Î) 

É>#x‹ tã Î��Ïè¡¡9 $# ∩⊄⊇∪  

 
En wanneer er tot hen gezegd wordt: 'Volg datgene wat Allaah 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? [Soerah Loeqman (31): 21] 
 
Dus hij (de Profeet �) benaderde hen met Zijn Uitspraak: 
 

* ö≅ è% !$yϑ ‾Ρ Î) Ν ä3Ýà Ïã r& >οy‰Ïm≡uθÎ/ ( βr& (#θãΒθà) s? ¬! 4o_÷W tΒ 3“yŠ≡t� èùuρ ¢Ο èO (#ρã� ¤6x�tG s? 4 $tΒ /ä3Î6Ïm$|ÁÎ/ ÏiΒ >π̈Ζ Å_ 4  

 

                                                      
1 Sahieh Moslim (nr. 1715) en Sahieh Al-Boechaarie (3/270) 
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Zeg: ‘Ik spoor jullie tot slechts één ding aan - dat jullie opstaan omwille van Allaah, in paren en 
alleen - en daarna reflecteren (op het leven van de Profeet). Jullie metgezel (Mohammed) is niet 
bezeten.’ [Soerah Saba’a (34): 46] 
 
En Zijn Uitspraak: 
 

(#θãèÎ7 ®?$# !$tΒ tΑ Ì“Ρ é& Νä3øŠs9 Î) ÏiΒ óΟä3În/ §‘ Ÿωuρ (#θãèÎ7 −Fs? ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ u !$u‹ Ï9 ÷ρr& 3 Wξ‹ Î= s% $̈Β tβρã� ©. x‹ s? ∩⊂∪  

 
'Volgt datgene wat aan jullie is nedergezonden van jullie Heer, en volgt geen awliyaa’a 
(beschermers en helpers) naast Hem.' Weinig is het dat jullie herinneren! [Soerah al-A`raaf (7): 3] 
 
[5] Dat 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 zijn aanhangers weinig waren. Dus Allaah bracht 
hen het tegenovergestelde daarvan en Hij verduidelijkte het op verschillende plaatsen in de Qor'aan. 
 
[6] Het aanvoeren van de voorvaderen als argument, zoals Hij zegt: 
 

tΑ$s% $yϑ sù ãΑ$t/ Èβρã� à)ø9 $# 4’n<ρW{$# ∩∈⊇∪  

 
Hij (Fir`auwn) zei: Hoe staat het dan met de vroegere generaties? [Soerah Taa Haa (20): 51] 
 
En Zijn uitspraak: 
 

$̈Β $uΖ ÷èÏϑ y™ # x‹≈pκ Í5 þ’ Îû $uΖ Í←!$t/# u t,Î!̈ρF{$# ∩⊄⊆∪  

 
Wij hebben hierover nooit gehoord van onze voorvaderen. [Soerah al-Moe'minoen (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 Allaah verwierp dat met Zijn Uitspraak:   
 

ô‰ s)s9 uρ öΝ ßγ≈ ¨Ψ ©3tΒ !$yϑ‹ Ïù βÎ) öΝ ä3≈̈Ψ ©3̈Β ÏµŠ Ïù 

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

(#θçΡ% x.uρ ÏΒ ã≅ö6s% šχθßsÏFø� tG ó¡tƒ ’ n?tã tÏ% ©!$# (#ρã� x� x. $£ϑ n= sù Νèδ u !$y_ $̈Β (#θèùt� tã (#ρã� x�Ÿ2 ÏµÎ/ 4  

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

… çµtΡθèùÌ� ÷ètƒ $yϑ x. tβθèùÌ� ÷ètƒ öΝèδ u !$oΨ ö/ r& ( 
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Zij (die het Boek gegeven was) kennen hem (Mohammed) zoals zij hun eigen zonen kennen… 
[Soerah al-Baqarah (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: 
 

ßÏΒ ÷σ çΡr& y7 s9 y7 yèt7 ¨?$# uρ tβθä9 sŒö‘ F{$# ∩⊇⊇⊇∪  

 
'Zouden wij jou volgen, terwijl de laagste mensen jou volgen?' [Soerah ash-Shoe`araa'a (26): 111] 
 
En Zijn Uitspraak: 
 

Ï Iωàσ ‾≈yδ r& �∅tΒ ª! $# Ο ÎγøŠn= tæ .ÏiΒ !$uΖ ÏΨ ÷� t/ 3  

 
Zijn zij (de zwakke gelovigen) dan, die Allaah boven ons begunstigd?… [Soerah al-An`aam (6): 53] 
 
Dus Allaah weerlegt dit, met Zijn Uitspraak: 
 

}§øŠs9 r& ª! $# zΝ n= ÷ær' Î/ tÌ� Å6≈ ¤±9 $$Î/ ∩∈⊂∪  

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

* $pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθãΖ tΒ# u ¨βÎ) # Z��ÏW Ÿ2 š∅ÏiΒ Í‘$t6ômF{$# Èβ$t7 ÷δ ”�9$# uρ tβθè= ä. ù' u‹ s9 tΑ≡uθøΒ r& Ä¨$̈Ψ9 $# È≅ ÏÜ≈t6ø9 $$Î/ šχρ‘‰ ÝÁtƒuρ tã 

È≅‹Î6y™ «! $# 3 
 
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 Allaah…  [Soerah at-Tauwbah (9): 34] 
 
En (Hij kwam) met Zijn Uitspraak: 
 

Ÿω (#θè= øós? ’ Îû öΝ à6ÏΖƒÏŠ u�ö� xî ÈdYysø9 $# Ÿωuρ (#þθãèÎ6®Ks? u !# uθ÷δ r& 7Θöθs% ô‰ s% (#θA= |Ê ÏΒ ã≅ ö6s% (#θA= |Êr&uρ # Z��ÏVŸ2 (#θA= |Êuρ tã Ï !#uθy™ 

È≅‹Î6¡¡9 $# ∩∠∠∪  

 
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. [Soerah al-Maa'idah (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: 
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y“ÏŠ$t/ Ä“ù&§�9 $#  

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

÷βÎ) óΟ çFΡ r& āωÎ) ×� |³o0 $uΖ è= ÷W ÏiΒ  

 
Jullie zijn slechts mensen net als ons. [Soerah Ibraahiem (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: 
 

Ÿ≅ ÷δ r'‾≈ tƒ É=≈tG Å6ø9 $# Ÿω (#θè=øós? ’ Îû öΝ à6ÏΖƒÏŠ Ÿωuρ (#θä9θà) s? ’ n?tã «!$# āωÎ) ¨,ysø9 $# 4  
 
O Mensen van het Boek, overdrijf niet in jullie religie en zeg niets over Allaah behalve de 
Waarheid. [Soerah an-Nisaa’a (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. 
 
[15] Zij gebruikten de bewering dat zij een gebrek aan begrip hadden als excuus om niet te volgen wat 
Allaah aan hen geopenbaard heeft, zoals hun uitspraak: 
 

$oΨ ç/θè= è% 7# ù= äî 4  
 
Onze harten zijn verzegeld. [Soerah al-Baqarah (2): 88] 
 

Ü= ø‹yèà±≈ tƒ $tΒ çµs)ø� tΡ #Z�� ÏVx. $£ϑ ÏiΒ ãΑθà) s?  

 
O Shoe`ayb, wij begrijpen niet veel van wat jij zegt. [Soerah Hoed (11): 91] 
 
Dus Allaah 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 Allaah met boeken van magie, zoals Allaah 
vermeldt in Zijn Uitspraak: 
 

x‹ t6tΡ ×,ƒÌ� sù zÏiΒ tÏ% ©!$# (#θè?ρé& |=≈tG Å3ø9 $# |=≈ tFÅ2 «! $# u!# u‘ uρ öΝ Ïδ Í‘θßγàß öΝßγ‾Ρ r( x. Ÿω šχθßϑ n= ôètƒ ∩⊇⊃⊇∪ (#θãèt7 ¨?$# uρ $tΒ (#θè= ÷G s? 

ßÏÜ≈ u‹¤±9 $# 4’n?tã Å7 ù= ãΒ z≈ yϑ ø‹ n= ß™ (  
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…Wierp een groep van degenen aan wie het Boek gegeven was, het Boek van Allaah achter hun 
ruggen, alsof zij niet wisten. En zij volgden wat de Satans voorlazen tijdens het koningschap van 
Soelaymaan… [Soerah al-Baqarah (2): 101-102] 
 
[17] Zij schreven hun valsheid en ongeloof toe aan de Profeten, volgens Zijn Uitspraak: 
 

$tΒ uρ t� x�Ÿ2 ß≈ yϑ ø‹n= ß™  

 
En Soelaymaan was niet ongelovig. [Soerah al-Baqarah (2): 102] 
 
En Zijn Uitspraak: 
 

$tΒ tβ% x. ãΝŠ Ïδ≡t� ö/Î) $wƒÏŠθåκ u‰ Ÿωuρ $|‹ ÏΡ# u�óÇ nΣ  

 
Ibraahiem was geen Jood, noch een Christen. [Soerah Aali-Imraan (3): 67] 
 
[18] Hun tegenstrijdigheid in associaties, [want] zij associeerden zichzelf met Ibraahiem, 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 `Iesaa, en de belastering van 
de joden en de christenen jegens Mohammed �. 
 
[20] Hun geloof in de trucs van de tovenaars en hun soortgenoten. [Zij geloofden] Dat zij van de 
wonderen van de vrome mensen waren. En zij schreven magie toe aan de profeten, zoals zij het 
toeschreven aan Soelaymaan �. 
 
[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 Allaah aan hen een 
indicatie was voor Zijn Tevredenheid (met hen), zoals hun uitspraak: 
 

ßøtwΥ ç� sYò2r& Zω≡uθøΒ r& # Y‰≈s9 ÷ρr&uρ $tΒ uρ ßøtwΥ tÎ/ ¤‹yèßϑ Î/ ∩⊂∈∪  

 
Wij hebben veel bezittingen en kinderen en wij behoren niet tot degenen die gestraft worden. 
[Soerah Saba'a (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 Allaah, de Allerhoogste, openbaarde: 
 

Ÿωuρ ÏŠã� ôÜs? tÏ% ©!$# tβθãã ô‰ tƒ Οßγ−/ u‘  

 
En stuur degenen niet weg die hun Heer aanroepen… [Soerah al-An`aam (6): 52 en wat erna komt] 
 
[25] Het gebruiken als bewijs voor de valsheid ervan (van de waarheid), het feit dat de zwakkeren 
(hen) waren voorgegaan. Zoals Zijn Uitspraak: 
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öθs9 tβ% x. # Z�ö� yz $̈Β !$tΡθà) t7 y™ Ïµø‹ s9 Î) 4  
 
(Degenen die niet geloofden zeiden: ) Als het iets goeds was dan zouden zij ons niet zijn 
voorgegaan daarin. [Soerah al-Ahqaaf (46): 11] 
 
[26] Het opzettelijk verdraaien van het Boek van Allaah nadat zij het begrepen hadden. 
 
[27] Het schrijven van boeken van valsheid en ze toeschrijven aan Allaah. Zoals Hij zegt: 
 

×≅ ÷ƒuθsù tÏ% ©# Ïj9 tβθç7 çFõ3tƒ |=≈tG Å3ø9 $# öΝ Íκ‰Ï‰ ÷ƒr' Î/ §ΝèO tβθä9θà) tƒ # x‹≈yδ ôÏΒ Ï‰ΨÏã «! $#  

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

(#θä9$s% ßÏΒ ÷σçΡ !$yϑ Î/ tΑ Ì“Ρé& $uΖ øŠn= tã  

 
Zij zeiden: Wij geloven in wat aan ons is nedergezonden. [Soerah al-Baqarah (2): 91] 
 
[29] Dat zij desondanks niet weten 2 wat hun groep zegt, zoals Allaah hierop wijst met Zijn Uitspraak: 
 

ö≅ è% zΝÎ= sù tβθè= çG ø) s? u !$uŠÎ;/Ρ r& «!$# ÏΒ ã≅ ö6s% βÎ) Ν çGΨä. šÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩⊇∪  

  

Zeg: Waarom hebben jullie dan voorheen de Profeten van Allaah gedood, indien jullie gelovigen 
zijn? [Soerah al-Baqarah (2): 91] 
 
[30] Het is van de verbazingwekkende Tekenen (van Allaah) dat toen zij het bevel van Allaah om te 
verenigen verlieten en datgene begonnen te begaan wat Hij verbood van het opsplitsen, de zaak werd 
zoals (Allaah zegt in Zijn Boek): 
 

‘≅ ä. ¥> ÷“ Ïm $yϑ Î/ öΝ Íκ ö‰y‰ s9 tβθãmÌ� sù ∩⊂⊄∪  

 
Elke sekte verheugt zich in wat zij hebben. [Soerah al-Roem (30): 32] 

 
[31] Het is ook van de verbazingwekkende tekenen van Allaah 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 
Moesaa �, 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 
Allerhoogste zegt: 

 

ÏM s9$s% uρ ßŠθßγuŠø9 $# ÏM |¡øŠs9 3“t�≈ |Á̈Ζ9$# 4’ n?tã &óx« ÏM s9$s% uρ 3“t�≈|Á̈Ψ9 $# ÏM |¡øŠs9 ßŠθßγuŠø9 $# 4’ n?tã &óx«  

                                                      
2 [Voetnoot Aboe Junayd] In Versie F.: handelden naar datgene i.p.v. weten 
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En de Joden zeiden: de Christenen zijn nergens op (i.e. niet op de juiste religie), en de Christenen 
zeiden: de Joden zijn nergens op (i.e. niet op de juiste religie). [Soerah al-Baqarah (2): 113] 

 
[33] Dat het van hun religie was om datgene wat zij bevestigden te verwerpen, zoals zij deden tijdens 
de Hadj van het Huis. Dus de Allerhoogste zegt: 
 

tΒ uρ Ü=xî ö� tƒ tã Ï'©# ÏiΒ zΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) āωÎ) tΒ tµÏ� y™ …çµ|¡ø� tΡ 4 
 
En wie keert zich af van de Religie van Ibraahiem behalve degene die zichzelf voor de gek houdt? 
[Soerah al-Baqarah (2): 130] 

 
[34] Dat elke sekte beweerde dat zij de geredde (sekte) was, dus Allaah verklaarde hen leugenaars met 
Zijn Uitspraak: 
 

ö≅ è% (#θè?$yδ öΝà6uΖ≈ yδ ö�ç/ βÎ) óΟçGΖ à2 šÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊇⊇⊇∪  
 
Brengt jullie bewijzen, indien jullie waarachtig zijn! [Soerah al-Baqarah (2): 111] 
 
Daarna verduidelijkt hij wat correct is met Zijn Uitspraak: 
 

4’ n?t/ ôtΒ zΝn= ó™r& …çµyγô_uρ ¬! uθèδ uρ ÖÅ¡øtèΧ  

 
Welzeker! Wie zijn gezicht overgeeft aan Allaah en hij is een weldoener... [Soerah al-Baqarah (2): 
112] 

 
[35] Het verrichten van aanbidding door middel van het blootstellen van de `auwraat (lichaamsdelen 
die niet zichtbaar mogen zijn), zoals Zijn Uitspraak: 
 

# sŒÎ)uρ (#θè= yèsù Zπt±Ås≈ sù (#θä9$s% $tΡ ô‰ ỳ uρ !$pκ ö� n= tæ $tΡ u !$t/#u ª! $#uρ $tΡ z÷ s∆r& $pκ Í5 3  
 
En wanneer zij een gruweldaad verrichtten (dan) zeiden zij: Wij vonden dit bij onze voorvaderen 
en Allaah heeft ons dit bevolen. [Soerah al-A`raaf (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 Allaah. 

 
[38] Het ontkennen van de Eigenschappen (van Allaah), zoals de Uitspraak van Hem, de Allerhoogste: 
 

Å3≈ s9 uρ óΟ çF⊥ oΨ sß ¨βr& ©! $# Ÿω ÞΟn= ÷ètƒ # Z��ÏW x. $£ϑ ÏiΒ tβθè= yϑ ÷ès? ∩⊄⊄∪  

 
Maar jullie veronderstelden dat Allaah niet veel weet van wat jullie verrichten. [Soerah Foessilat 
(41): 22] 

 
[39] Het ontkennen van de Namen (van Allaah), zoals Zijn Uitspraak: 
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öΝ èδuρ tβρã� à� õ3tƒ Ç≈ uΗ ÷q§�9 $$Î/ 4 
 
En zij zijn ongelovig in de Barmhartige. [Soerah al-Ra`ad (13): 30] 

 
[40] At-Ta`tiel (het ontkennen van de Schone Namen en Verheven Eigenschappen van Allaah), 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 (Polytheïsme) in de soevereiniteit (van Allaah), zoals de uitspraak van de Madjoes. 3 
 
[43] Ontkenning van al-Qadr (de Voorbeschikking van Allaah). 
 
[44] Het gebruik ervan als excuus (voor hun ongeloof) tegenover Allaah.. 

 
[45] Het tegengaan van de Wetgeving van Allaah door Zijn Voorbeschikking (te gebruiken als 
argument). 

 
[46] Het vervloeken van de tijd, zoals hun uitspraak: 
 

$tΒ uρ !$uΖ ä3Î= öκ ç‰ āωÎ) ã� ÷δ ¤$!$# 4  
 
En niets vernietigt ons behalve ad-Dahr (de tijd). [Soerah al-Djaathiyah (45): 24] 

 
[47] Het toeschrijven van de Gunsten van Allaah aan anderen dan Hem, zoals Zijn Uitspraak: 
 

tβθèùÌ� ÷ètƒ |M yϑ ÷èÏΡ «! $# ¢Ο èO $pκ tΞρã� Å6Ζ ãƒ  

 
Zij kennen de gunst van Allaah, waarna zij haar (de gunst van Allaah) ontkennen. [Soeratoen-Nahl 
(16): 83] 

 
[48] Het ongeloof in de Tekenen van Allaah. 

 
[49] Het ontkennen van sommige van deze (Tekenen). 

 
[50] Hun uitspraak:  
 

!$tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# 4’ n?tã 9� |³o0 ÏiΒ &óx« 3  
 
Allaah heeft niets nedergezonden naar de mens. [Soerah al-An`aam (6): 91] 

 
[51] Hun uitspraak in de Qor’aan: 
 

÷βÎ) !# x‹≈yδ āωÎ) ãΑ öθs% Î� |³u;ø9 $# ∩⊄∈∪  

                                                      
3 [Voetnoot Aboe Junayd] al-Madjoes: 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. [Sharh 
Masaa’iloel-Djaahiliyyah van Shaych Saalih al-Fauwzaan] 
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Dit is slechts het woord van een mens. [Soerah al-Moeddathir (74): 25] 

 
[52] Het aanvallen van de wijsheid van Allaah, de Allerhoogste. 

 
[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 Allerhoogste: 
 

(#ρã� x6tΒ uρ t� x6tΒ uρ ª!$# (  
 
En zij (de ongelovigen) beraamden listen, en Allaah maakte plannen. [Soerah Aali-`Imraan (3): 54] 
 
En Zijn Uitspraak: 
 

M s9$s% uρ ×πx� Í←!$©Û ôÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# (#θãΖ ÏΒ#u ü“Ï% ©!$$Î/ tΑ Ì“Ρé& ’ n?tã šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u tµô_uρ Í‘$yγ̈Ψ9 $# (# ÿρã� à�ø. $#uρ …çνt� Åz# u  

 
En een groep van de mensen van het Boek zeggen: Geloof in datgene wat is nedergezonden naar 
degenen die geloven in de ochtend en verwerp het aan het eind van de dag. [Soerah Aali-`Imraan 
(3): 72] 

 
[54] Het akkoord gaan met de Waarheid  om zo een manier te vinden om hem af te weren, zoals Hij 
zegt in de (voorgaande) Aayah. 

 
[55] Het fanatisme voor de (valse) madh-hab (doctrine), zoals Zijn Uitspraak daarover (van wat de 
Joden zeiden): 
 

Ÿωuρ (#þθãΖ ÏΒ ÷σ è? āωÎ) yϑ Ï9 yìÎ7 s? ö/ä3oΨƒÏŠ  

 
Geloof niemand, behalve degene die jouw Religie volgt. [Soerah Aali-`Imraan (3): 73] 

 
[56] Het volgen van de Islaam bestempelen als (een vorm van) Shirk, zoals hij het vermeldt in de 
Uitspraak van Hem, de Allerhoogste: 
 

$tΒ tβ% x. @� t±u;Ï9 βr& çµuŠÏ? ÷σãƒ ª!$# |=≈ tG Å3ø9 $# zΝ õ3ßsø9 $# uρ nο§θç7 –Ψ9$# uρ §Ν èO tΑθà) tƒ Ä¨$̈Ζ= Ï9 (#θçΡθä. # YŠ$t6Ïã ’Ík< ÏΒ ÈβρßŠ «!$#   

 
Het is niet mogelijk voor een mens dat Allaah hem het Boek en de Wijsheid en het Profeetschap 
geeft en dan tegen de mensen zegt: “Wees aanbidders voor mij in plaats van voor Allaah.”… 
[Soerah Aali-`Imraan (3): 79 - 80] 4 

 
[57] Het verdraaien van de woorden (van Allaah) 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) Soebaat (afvalligen) 5 en 
Hashawiyah (nuttelozen). 

 
[60] Het fabriceren van leugens over Allaah. 

 

                                                      
4 [Voetnoot Aboe Junayd] In Versie F.: alleen 79. Er wordt hier waarschijnlijk bedoeld dat het gaat om de twee verzen bij elkaar. 
5 [Voetnoot Aboe Junayd] In Versie F.: Saabi'ah 
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[61] Het loochenen [van de Waarheid]. 6 
 

[62] Hun toestand dat wanneer zij werden overrompeld door middel van al-Hoedjah (bewijs), dan 
vluchtten zij om te klagen bij de koningen, zoals zij zeiden: 
 

â‘ x‹ s?r& 4y›θãΒ …çµtΒ öθs% uρ (#ρß‰ Å¡ø�ã‹ Ï9 ’Îû ÇÚö‘ F{$#  

 
Laat u Moesaa en zijn volk verderf zaaien in het land? [Soerah al-A`raaf (7): 127]  

 
[63] Hun beschuldiging jegens hen (de Profeten) met het zaaien van verderf in het land, zoals in de 
(voorgaande) Vers. 

 
[64] Hun beschuldiging jegens hen met het schandaliseren van de religie van de koning, zoals de 
Allerhoogste zegt:  
 

x8u‘ x‹ tƒuρ š�tFyγÏ9# u uρ 4 
 
....En u en uw goden verlaten? [Soerah al-A`raaf (7): 127] 
 
En zoals de Allerhoogste zegt (de woorden van de Farao citerend): 
 

þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{r& βr& tΑ Ïd‰ t7ãƒ öΝà6oΨƒÏŠ  

 
Voorwaar, ik vrees dat hij jullie religie veranderd. [Soerah Ghaafir (40): 26] 

  

[65] Hun beschuldiging jegens hen met het schandaliseren van de (valse) goden van de koning, in de 
(voorgaande) Vers. 

  

[66] Hun beschuldiging jegens hen met het veranderen van de religie, zoals de Allerhoogste zegt: 
 

þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{r& βr& tΑ Ïd‰ t7ãƒ öΝà6oΨƒÏŠ ÷ρr& βr& t� Îγôà ãƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# yŠ$|¡x� ø9$# ∩⊄∉∪ 

 
Voorwaar, ik vrees dat hij jullie religie veranderd of dat hij verderf zal zaaien in het land. [Soerah 
Ghaafir (40): 26] 

 
[67] Hun beschuldiging jegens hen met het schandaliseren van de koning, zoals hun uitspraak:  
 

x8u‘ x‹ tƒuρ š�tFyγÏ9# u uρ 4 
 
…En u en uw goden verlaten? [Soerah al-A`raaf (7): 127] 
 
[68] Hun bewering dat zij handelden volgens datgene wat bij hen was van de Waarheid, zoals hun 
uitspraak: 
 

(ßÏΒ ÷σ çΡ !$yϑ Î/ tΑ Ì“Ρé& $uΖ øŠn= tã  

 

                                                      
6 [Voetnoot Aboe Junayd] Hetgeen wat tussen haakjes staat is niet in de oorsprong, dit is te vinden in versie F. 
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Wij geloven in wat aan ons is nedergezonden. [Soerah al-Baqarah (2): 91] 
 
Terwijl zij het nalieten. 

 
[69] Het toevoegen in de aanbidding, zoals zij deden op de dag van `Aashoeraa’a. 

 
[70] Hun vermindering ervan, zoals hun nalating van het stoppen bij (de berg van) `Arafaat. 

 
[71] Hun nalating 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 
Allaah. 

 
[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 Noeh deed. 

 
[77] Dat hun leiders ofwel kwade geleerden ofwel onwetende aanbidders waren, zoals in Zijn 
Uitspraak: 
 

ô‰ s% uρ tβ% x. ×,ƒÌ� sù öΝ ßγ÷Ψ ÏiΒ tβθãèyϑ ó¡o„ zΝ≈ n= Ÿ2 «! $# ¢Ο èO … çµtΡθèùÌh� ptä† .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ çνθè= s) tã öΝèδ uρ šχθßϑ n= ôètƒ ∩∠∈∪ # sŒÎ) uρ (#θà)s9 

tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ#u (# þθä9$s% $̈Ψ tΒ# u # sŒÎ) uρ Ÿξyz öΝ ßγàÒ÷èt/ 4’n< Î) <Ù÷èt/ (# þθä9$s% Ν æη tΡθèOÏd‰ ptéBr& $yϑ Î/ yx tFsù ª!$# öΝä3ø‹ n= tã Νä.θ•_!$ysã‹ Ï9 ÏµÎ/ 

y‰ΨÏã öΝ ä3În/u‘ 4 Ÿξsùr& tβθè= É) ÷ès? ∩∠∉∪ Ÿωuρr& tβθßϑ n= ôètƒ ¨βr& ©! $# ãΝ n= ÷ètƒ $tΒ šχρ”� Å¡ç„ $tΒ uρ tβθãΨ Î= ÷èãƒ ∩∠∠∪ öΝåκ ÷]ÏΒ uρ tβθ•‹ ÏiΒ é& Ÿω 
šχθßϑ n= ôètƒ |=≈ tG Å3ø9$# HωÎ) ¥’ ÎΤ$tΒ r&  

 
…Terwijl er waarlijk een groep onder hen is, die het woord van Allaah 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 Allaah 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 
Allaah weet wat zij verbergen en wat zij openlijk doen? En er zijn ongeletterden onder hen die het 
Boek niet kennen behalve door kletspraat... [Soerah al-Baqarah (2): 75-78] 

 
[78] Hun bewering dat zij helpers waren van Allaah naast de mensen. 

 
[79] Zij beweerden te houden van Allaah, terwijl zij Zijn Wetgeving nalieten, dus Allaah testte hen met 
Zijn Uitspraak: 
 

ö≅è% βÎ) óΟ çFΖä. tβθ ™7 Åsè? ©!$# ‘ÏΡθ ãèÎ7 ¨? $$ sù ãΝä3ö7 Î6 ósãƒ ª!$#  

 
Zeg (O Mohammed): Indien jullie (werkelijk) houden van Allaah, volg mij dan, en Allaah zal van 
jullie houden. [Soerah Aali-`Imraan (3): 31] 

 
[80] Hun vasthouding aan valse hoop, zoals hun uitspraak: 
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$uΖ ¡¡yϑ s? â‘$̈Ψ9 $# HωÎ) $YΒ$−ƒ r& ZοyŠρß‰ ÷è̈Β 4  
 
Het Hellevuur zal ons niet raken, behalve een beperkt aantal dagen. [Soerah al-Baqarah (2): 80] 
 
En hun uitspraak: 
 

s9 Ÿ≅ äzô‰tƒ sπ̈Ψ yfø9 $# āωÎ) tΒ tβ% x. # �Šθèδ ÷ρr& 3“t�≈ |ÁtΡ 3  
 
Niemand zal het Paradijs betreden tenzij hij een Jood of een Christen is. [Soerah al-Baqarah (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 `Omar. 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 Daar an-
Nadwah (het Raadhuis). En degene die het bezat schiep erover op, zoals gezegd werd tegen Hakiem 
ibn Hizzaam (toen hij Daar an-Nadwah verkocht): Jij hebt de eer van de Qoeraysh verkocht!? Dus hij 
zei: Alle eer is weggegaan behalve de vroomheid (Taqwaa). 

 
[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-Niyaahah (de weeklacht van de vrouwen voor de doden). 

 
[91] Dat het eerbaarste van hun deugden (bij hen) onrechtvaardigheid (tegenover de mensen) was, 
dus Allaah vermeld erover wat Hij vermeld. 

 
[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 Allaah vermeld erover wat Hij vermeld. 
 
[94] Dat van hun religie was dat zij mensen verantwoordelijk hielden voor de misdaden van anderen, 
dus Allaah openbaarde: 
 

Ÿωuρ â‘ Ì“ s? ×οu‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“t� ÷zé& 3 

 

                                                      
7 [Voetnoot Aboe Junayd] `Omar � 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. [Sharh Masaa'il 
al-Jaahiliyyah van Shaych al-Fauwzaan] 
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En geen drager van lasten zal de last van een ander dragen. [Soerah al-An`aam (6): 164] 
 

[95] Het veroordelen van een man met wat in iemand anders was, dus hij (de Profeet �) zei (tegen 
Aboe Dharr � toen hij redetwistte met Bilaal � en hem de zoon van een zwarte vrouw noemde): 
“Veroordeel jij hem vanwege zijn moeder? Voorwaar, jij bent iemand die (aspecten van) Djaahiliyyah in zich 
heeft.” [Overééngekomen] 

 
[96] Het pronken met het beheren van het Huis (van Allaah, de Ka`bah). Dus Allaah berispte hen met 
Zijn Uitspraak: 
 

tÎ� É9 õ3tG ó¡ãΒ ÏµÎ/ # \� Ïϑ≈y™ tβρã� àfôγs? ∩∉∠∪  

 
Hoogmoedig vanwege hem (het Huis van Allaah), kletsend erover in de nacht, verlieten jullie (de 
Qor’aan). [Soerah al-Moe’minoen (23): 67] 

 
[97] Het pronken met het feit dat zij van de nakomelingen van de Profeten waren, dus Allaah kwam 
met Zijn Uitspraak: 
 

y7 ù= Ï? ×π̈Β é& ô‰s% ôM n= yz ( $yγs9 $tΒ ôM t6|¡x.  

 
Dat was een gemeenschap die zeker heen is gegaan. Voor haar is wat zij heeft verworven… [Soerah 
al-Baqarah (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: 
 

Ÿωöθs9 tΑÌh“ çΡ #x‹≈ yδ ãβ# uö� à)ø9 $# 4’n?tã 9≅ ã_u‘ zÏiΒ È÷tG tƒö� s) ø9 $# ?ΛÏà tã ∩⊂⊇∪ 

 
En zij zeiden: ‘Was deze Qor’aan maar nedergezonden aan een vooraanstaande man van de twee 
steden (Mekkah & Taa’if).’ [Soerah az-Zoegroef (43): 31] 
 
[100] Het doen van een suggestie aan Allaah, zoals in de (voorgaande) Vers. 

 
[101] Het minachten van de armen. Dus Allaah maakte hen duidelijk met Zijn Uitspraak: 
 

Ÿωuρ ÏŠã� ôÜs? tÏ% ©!$# tβθãã ô‰ tƒ Οßγ−/ u‘ Íο4ρy‰ tóø9 $$Î/ ÄcÅ ýèø9 $# uρ  

 
En stuur degenen niet weg die hun Heer aanroepen in de ochtend en de avond... [Soerah al-An`aam 
(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: 
 

$tΒ š�ø‹ n= tã ôÏΒ Ν ÎγÎ/$|¡Ïm ÏiΒ & óx«  

 
Jij bent in niets verantwoordelijk voor hen. [Soerah al-An`aam (6): 52]  
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En andere soortgelijke Verzen. 
 

[103] Het ongeloof in de Engelen 
 
[104] Het ongeloof in de Boodschappers. 

 
[105] Het ongeloof in de Boeken. 

 
[106] Het afwenden van datgene wat afkomstig was van Allaah. 

 
[107] Het ongeloof in de Laatste Dag. 
 
[108] Het loochenen van het ontmoeten van Allaah. 

 
[109] Het loochenen van delen van waarover de Boodschappers hen informeerden over de Laatste 
Dag, zoals in Zijn Uitspraak: 
 

y7 Í× ‾≈s9 'ρé& tÏ% ©!$# (#ρã�x� x. ÏM≈ tƒ$t↔Î/ öΝ ÎγÎn/ u‘ ÏµÍ←!$s) Ï9 uρ  

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

Å7 Î=≈ tΒ ÏΘöθtƒ ÉÏe$!$# ∩⊆∪  
 
Heerser van de Dag des Oordeels. [Soerah al-Faatihah (1): 2] 
 
En Zijn Uitspraak: 
 

āω ÓìøŠt/ ÏµŠÏù Ÿωuρ ×'©# äz Ÿωuρ ×πyè≈ x� x© 3  
 
Er zal dan (op de Dag des Oordeels) geen handel, geen vriendschap en geen bemiddeling zijn. 
[Soerah al-Baqarah (2): 254] 
 
En Zijn Uitspraak: 
 

āωÎ) tΒ y‰ Íκ y− Èd,ysø9 $$Î/ öΝèδ uρ tβθßϑ n= ôètƒ ∩∇∉∪  

 
Behalve (voor) wie getuigen van de Waarheid terwijl zij het weten. [Soerah az-Zoegroef (43): 86] 

 
[110] Het doden van degenen die bevelen met rechtvaardigheid onder de mensen. 

 
[111] Het geloof in al-Djibt (valse religies) en at-Taaghoet (valse goden). 

 
[112] Het prefereren van de religie van de Moeshrikien boven de religie van de Moeslimien. 

 
[113] Het mengen van de Waarheid met de valsheid. 

 
[114] Het achterhouden van de Waarheid terwijl zij daar kennis over hadden. 
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[115] De (basis) stelregel van dwaling, en dat is het spreken over Allaah zonder kennis. 
 
[116] De duidelijke tegenstrijdigheid wanneer zij de Waarheid loochenden, zoals de Allerhoogste zegt: 
 

ö≅ t/ (#θç/ ¤‹ x. Èd,ysø9 $$Î/ $£ϑ s9 öΝ èδ u!% ỳ óΟ ßγsù þ’Îû 9� øΒ r& ?kƒÌ� ¨Β ∩∈∪  
 
Zij loochenden zelfs de Waarheid toen die tot hen kwam, dus zij zijn in een staat van verwardheid. 
[Soerah Qaaf (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 Selef (voorgangers) volgden, terwijl zij hen openlijk tegengingen. 

 
[121] Zij hinderden degene die in Hem geloofde van de Weg van Allaah. 
 
[122] Hun liefde voor ongeloof en de ongelovigen.  
 
[123] Al-`Iyaafah (het geloof in de voortekenen). 
 
[124] At-Tarq (het tekenen van lijnen op de grond om zo de toekomst te voorspellen). 
 
[125] At-Tiyarah (het voorspellen van aankomende gebeurtenissen – voortekenen - gebaseerd op de 
vlucht van de vogels). 
 
[126] Al-Kihaanah (waarzeggerij). 
 
[127] Het beroepen op de Taaghoet voor rechtspraak. 
 
[128] Het haten van het huwelijk tussen twee dienaren. 8 
 
En Allaah Weet het Beste. En moge vrede en zegeningen van Allaah zijn met Mohammed en met de 
familie van Mohammed en zijn Metgezellen. 
 
 
 
 

 

<<< 
 

                                                      
8 [Voetnoot Aboe Junayd] In Versie F. staat: tussen twee feesten. Shaych al-Fauwzaan legt uit dat dit werd beschouwd als een 
slecht voorteken.  


