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K 
 

In de Naam van Allaah, de Barmhartigste, de Genadevolste 
 
 
 

ضاقوةُ نرشالَمِ عاِإلس ضاقوأَنَّ ن لَمعا.  
  

Weet dat de tenietdoeners van de Islaam tien tenietdoeners zijn. 
 

  :قَالَ اُهللا تعالَى. الشرك فيِ عبادة اِهللا: اَألولُ
 
De Eerste: Het toekennen van deelgenoten in het aanbidden van Allaah. Allaah, de Allerhoogste, zegt: 
 

¨βÎ) ©! $# Ÿω ã� Ï� øótƒ βr& x8u� ô³ç„ ÏµÎ/ ã� Ï� øótƒuρ $tΒ tβρßŠ y7 Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â !$t±o„ 4  
 
Voorwaar, Allaah vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten worden toegekend, maar Hij vergeeft 
daarnaast wat Hij wil, voor wie Hij wil. [Soerah an-Nisaa'a (4): 48, 116] 
 

  :وقَالَ تعالَى
 
En Allaah, de Allerhoogste, zegt: 
 

… çµ‾Ρ Î) tΒ õ8Î� ô³ç„ «! $$Î/ ô‰ s) sù tΠ§� ym ª! $# Ïµø‹ n= tã sπ̈Ψ yfø9 $# çµ1uρù' tΒ uρ â‘$̈Ψ9 $# ( $tΒ uρ šÏϑ Î=≈ ©à= Ï9 ôÏΒ 9‘$|ÁΡ r& ∩∠⊄∪  

 
Voorwaar, hij die deelgenoten aan Allaah toekent; Allaah heeft hem waarlijk het Paradijs 
verboden, en de Hel zal zijn verblijfplaats zijn. En voor de onrechtvaardigen zijn er geen helpers. 
[Soerah al-Maa'idah (5): 72] 
 

  .كَمن يذْبح للْجِن أَو للْقَبرِ, ومنه الذَّبح لغيرِ اِهللا
 
Hieronder valt het slachten voor een ander dan Allaah, zoals degene die slacht voor een Djinn of voor 
een graf. 
 

.من جعلَ بينه وبين اِهللا وسائطَ يدعوهم ويِسأَلُهم ويتوكَّلُ علَيهِم كَفَر إِجماعا: الثَّانِي  
  

De Tweede: Degene die tussen zichzelf en Allaah bemiddelaars neemt, hen aanroept, hen vraagt en 
op hen vertrouwt, heeft ongeloof gepleegd, met consensus. 
 

.من لَم يكَفِّرِ الْمشرِكني أَو شك في كُفْرِهم أو صحح مذْهبهم كَفَر: الثَّالثُ  
 



Selefie Dawah Nederland – De Tenietdoeners van de Islaam 

 

 

www.SelefieDawah.nl 3 

De Derde: Degene die de Polytheïsten niet tot ongelovigen verklaart, of twijfelt over hun ongeloof, of 
hun weg als juist beschouwt, heeft ongeloof gepleegd. 
 

ابِعالر :يِهده نلُ مأَكْم لَّمسو هلَيصلَّى اُهللا ع بِييِ النده رأَنَّ غَي قَدتنِ اعرِ, مغَي كْمأَنَّ ح أَو نم نسأح ه
هكْمح ,هكْملَى حع يتاغالطَّو كْملُ حفَضي يكَالَّذ ,ركَاف وفَه.  

 
De Vierde: Degene die gelooft dat de leiding van een ander dan de Profeet � volmaakter is dan zijn 
leiding, of dat het oordeel van een ander dan hem beter is dan zijn oordeel, zoals degene die het 
oordeel van de Tawaaghiet 1 prefereert boven zijn oordeel, dan is hij een ongelovige. 
 

سامالْخ :كَفَر لَ بِهمع لَوو لَّمسو هلَيولُ صلَّى اُهللا عسالر اَء بِها جمئًا ميش ضغأَب نم.  
  

De Vijfde: Degene die iets haat waarmee de Boodschapper � gekomen is, ook al handelt hij ernaar, 
heeft ongeloof gepleegd. 
 

سادالس :كَفَر قَابِهع ابِ اِهللا أَوثَو ولِ أَوسنِ الريد نٍء ميأَ بِشزهتنِ اسالَى. معت لُهيلُ قَولالدو :  

 
De Zesde: Degene die spot met iets van de Religie van de Boodschapper of de Beloning van Allaah of 
Zijn Bestraffing, heeft ongeloof gepleegd. Het bewijs is de Uitspraak van Hem, de Allerhoogste: 
 

ö≅ è% «! $$Î/ r& ÏµÏG≈ tƒ# u uρ Ï&Î!θß™u‘ uρ óΟ çFΨ ä. šχρâ Ì“ öκ tJó¡n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρâ‘ É‹ tG ÷ès? ô‰ s% Λ änö� x� x. y‰ ÷èt/ óΟ ä3ÏΨ≈ yϑƒÎ) 4  
 
Zeg: Is het Allaah en Zijn Tekenen en Zijn Boodschapper die jullie bespotten? Maak geen excuus; 
jullie hebben ongeloof begaan nadat jullie geloofden. [Soerah at-Tauwbah (9), 65-66] 
 

ابِعالس :رحالس ,طْفالعو فرالص هنمو ,كَفَر بِه يضر أَو لَهفَع نالَى. فَمعت لُهيلُ قَولالدو :  

  

De Zevende: Magie, waaronder as-Sarf 2 en al-`Atf. 3 Dus wie het doet of er tevreden mee is, heeft 
ongeloof gepleegd. Het bewijs is de Uitspraak van Hem, de Allerhoogste:  
 

$tΒ uρ Èβ$yϑ Ïk= yèãƒ ôÏΒ >‰ tnr& 4®Lym Iωθà) tƒ $yϑ ‾Ρ Î) ßøtwΥ ×πoΨ ÷G Ïù Ÿξsù ö� à� õ3s? (  
 
Maar geen van deze twee engelen (Haroet en Maaroet) leerde iemand magie, zonder dat zij zeiden: 
Voorwaar, wij zijn een Fitnah (beproeving); dus wees niet ongelovig. [Soerah al-Baqarah (2): 102] 
 

                                                      

1 Tawaaghiet: Meervoud van Taaghoet. Ibn al-Qayyim heeft at-Taaghoet als volgt gedefinieerd: Alles waarmee de dienaar zijn 

grenzen overschrijdt, van aanbedene, gevolgde (leider) of gehoorzaamde.[A`laam al-Moewaqie`ien (1/53)]. De hoofden van de 
Tawaaghiet zijn vijf, waaronder degene die oordeelt met iets anders dan wat Allaah heeft geopenbaard. [De Betekenis van 
Taaghoet van Shaych al-Fauwzaan] 
2 As-Sarf: Een daad van magie waarbij de intentie is om een persoon afkerig te maken van dat wat hij begeert, zoals het 

veranderen van een man zijn liefde voor zijn vrouw in haat tegen haar. [Bron: Al- Qawloel-Moefied van Shaych al-Wassaabie] 
3 Al-`Atf: Een daad van magie waarbij de intentie is om een persoon van iets te laten houden waar hij gewoonlijk afkerig van is 

(wat hij gewoonlijk niet begeert), door gebruikmaking van Shaytaanische wegen. [Bron: Al-Qawloel-Moefied van Shaych al-
Wassaabie] 
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نالثَّام :نيملسلَى الْمع مهتناوعمو نيرِكشةُ الْمرظَاهالَى. معت لُهلُ قَويلالدو :  
 
De Achtste: Het helpen van de Polytheïsten en het bijstaan van hen tegen de Moslims. Het bewijs is 
de Uitspraak van Hem, de Allerhoogste: 
 

tΒ uρ Ν çλ°; uθtG tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ … çµ‾Ρ Î* sù öΝ åκ ÷] ÏΒ 3 ¨βÎ) ©! $# Ÿω “Ï‰ ôγtƒ tΠöθs) ø9 $# tÏϑ Î=≈ ©à9 $# ∩∈⊇∪ 

 
En wie van jullie hen als vrienden neemt: voorwaar, hij behoort tot hen. Voorwaar, Allaah leidt het 
onrechtvaardige volk niet. [Soerah al-Maa'idah (5): 51] 
 

عاسالت :             لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص دمحم ةرِيعش نع وجرالْخ هعساسِ يالن ضعأَنَّ ب قَدتنِ اعم ,    رـضالْخ عسا وكَم
الَمالس هلَيى عوسم ةرِيعش نع وجرالْخ ,ركَاف وفَه.  

 
De Negende: Degene die gelooft dat sommige mensen de mogelijkheid hebben buiten de Sharie`ah 
van Mohammed � te treden, zoals Al-Gadir de mogelijkheid had om buiten de Sharie`ah van Moesaa 
� te treden, dan is hij een ongelovige. 
 

راشالَى: الععنِ اِهللا تيد نع اضرلَّ, اِإلععتالَ يلُ بِهمعالَ يو هالَى. معت لُهيلُ قَولالدو :  

  

De Tiende: Het afwenden van de Religie van Allaah, de Allerhoogste, het niet leren en er niet naar te 
handelen. Het bewijs is de Uitspraak van Hem, de Allerhoogste:  
 

ôtΒ uρ ãΝ n= øß r& £ϑ ÏΒ t� Ïj. èŒ ÏM≈ tƒ$t↔Î/ ÏµÎn/ u‘ ¢Ο èO uÚ{� ôã r& !$yγ÷Ψ tã 4 $‾Ρ Î) zÏΒ šÏΒ Ì� ôfßϑ ø9 $# tβθßϑ É) tFΖ ãΒ ∩⊄⊄∪ 

 
En wie is onrechtvaardiger dan hij die door het teken van zijn Heer wordt vermaand en zich er toch 
van afwendt? Wij zullen de schuldigen beslist straffen. [Soerah as-Sadjdah (32): 22] 
 

فائالْخو ادازِلِ والْجالْه نيضِ باقوالن هذيعِ همي جف قالَ فَره, وكْرا, إِالَّ الْمطَركُونُ خا يظَمِ مأَع نا مكُلُّهو ,
.ويخاف منها علَى نفِْسهفَينبغي للْمسلمِ أَنْ يحذَرها . ومن أَكْثَرِ ما يكُونُ وقُوعا  

 
Er is geen verschil, wat betreft al deze tenietdoeners, tussen de grappenmaker, de serieuze en de 
vrezende, behalve degene die gedwongen is. En al deze (tenietdoeners) zijn van de meest 
gevaarlijkste, en van de meest voorkomende. Het is dus verplicht voor de Moslim om ervoor op te 
passen en ervoor te vrezen ten opzichte van zichzelf. 
 

بِهغَض اتوجِبم نوذُ بِاِهللا معن ,قَابِهيمِ عأَلو .لَّمسو بِهحصو هآلو دمحم هلْقرِ خيلَى خلَّى اُهللا عصو.  

 
Wij zoeken toevlucht bij Allaah tegen hetgeen wat Zijn Woede, en de Pijn van Zijn Bestraffing 
veroorzaakt. Moge Vrede en Zegeningen van Allaah zijn met de beste van Zijn schepping 
Mohammed, zijn Familie en zijn Metgezellen. 


