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‘De benamingen veranderen de realiteiten niet’ 

 

Door Shaykh dr. Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān 
 

 

b 
 

Tot de onthulde drogredeneringen behoort het benoemen van dingen met iets anders dan 

de eigenlijke benaming, als een misleiding voor de mensen en om de onwetenden op te 

lichten. Daaronder valt het benoemen van het vernielen, het aanvallen van mensen, het 

verspillen van het verboden bloed en het beschadigen van de bezittingen van hetgene dat 

die dwalende groepering doet. Zij (de dwalende groepering) noemen dat Jihad op de Weg 

van Allah en zij noemen zelfmoord martelaarschap. Misschien worden sommige mensen 

opgelicht met deze dwaling, in het bijzonder de jongeren, en sluiten zij zich aan bij hen 

om verderf te zaaien op aarde. Wij zeggen tegen hen en tegen degenen die door hen 

worden opgelicht (het volgende): 

Ten eerste: De Jihad op de weg van Allah is het bestrijden van de ongelovigen en de 

afgodendienaren om de Shirk (afgoderij) te verwijderen en de Tawḥīd (het aanbidden van 

Allah alleen) te verspreiden nadat zij zijn uitgenodigd naar Allah, en geweigerd hebben 

de uitnodiging te accepteren. De organisatie van de Jihad en de verantwoordelijkheid 

ervoor behoort tot de rechten van de Imam van de moslims (de regeringsleider), omdat 

degene die het ondernam in de geschiedenis van de Islam allen gezaghebbers waren, 

beginnend bij de Boodschapper , zijn opvolgers en de Islamitische bevelhebbers die na 

hen kwamen. De Jihad is geen chaos dat iedereen het uitvoert en het opdraagt. Allah, de 

Verhevene, zegt: 

 

﴿                             ﴾ 
 

O jullie die geloven. Wat is er met jullie dat wanneer er gezegd wordt tegen jullie: 

Rukt uit op de Weg van Allah (Jihad), jullie bezwaard op de grond zakken. [Sūra at-

Tawba (9): 38] 

 

En de Boodschapper  zegt:  

 

ِفُروا
ْ
ان

َ
ْم ف

ُ
ْنِفْرت

ُ
ا اْست

َ
 َوِإذ

 

En als jullie worden opgeroepen, rukt dan uit.
1
 

 

 

                                                 
1 Overgeleverd door al-Bukhārī: ḥadīth nr. 3077, Muslim: ḥadīth nr. 1353. 
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Dus het is niet toegestaan voor de moslim dat hij Jihad gaat verrichten behalve wanneer 

hij wordt opgeroepen voor de Jihad, en degene die oproept is de gezaghebber van de 

moslims, wanneer de voorwaarden van de Jihad aanwezig zijn en de obstakels verdwenen 

zijn. 

Ten tweede: De Jihad gebeurt niet door het doden van de moslims en de 

mustaʾmanīn (degenen die onder bescherming staan). Het gebeurt slechts tegen de 

oorlogvoerende ongelovigen. Wat betreft het doden van de moslims en de ongelovigen 

(die onder bescherming staan), dat is een overtreding en onrecht. En Allah heeft reeds 

overtreding en onrecht verboden met betrekking tot de moslim en de ongelovige. Deze 

overtreding is geen Jihad op de Weg van Allah, het is slechts Jihad op de weg van de 

Satan. Een moslim houdt er niet van om tot het leger van de Satan en tot de helpers van 

de Satan te behoren. 

Ten derde: Het is niet toegestaan om een ongelovige mustaʾman (degene die onder 

bescherming staat), muʿāhad (degene waarmee een verdrag is gesloten) of dhimmī (een 

vrije niet-moslim onder een moslim leiderschap) te doden met als argument dat de 

ongelovigen tegenwoordig de moslims vermoorden - zoals de onwetenden beweren -, 

omdat Allah de Allerhoogste zegt: 
 

﴿            ﴾ 
 

En geen drager van lasten zal de last van een ander dragen. [Sūra al-Anʿām (6): 164] 

 

Dit behoort tot de daden van (de mensen uit de tijd der) onwetendheid, degenen die 

gewoon waren om de onschuldige te vermoorden met als argument: het nemen van wraak 

op de crimineel.
2
 Dit is eveneens het doden van iemand die verboden is om te doden 

(Islamitisch Wettelijk gezien). 

Ten vierde: Zelfmoord is geen martelaarschap, omdat de zelfmoordenaar zich 

voorneemt om zichzelf te doden. Degene die zichzelf doodt, wordt bedreigd met (het 

binnengaan van) het Hellevuur, zoals de overleveringen authentiek bevestigen.
3
 Allah, de 

Verhevene, zegt: 

 

﴿                ﴾ 
 

En denkt niet van degenen die op de Weg van Allah gedood zijn dat zij doden zijn. 

[Sūra Āl ʿImrān (3): 169] 

                                                 
2 Voetnoot vertaler: Shaykh al-Islām Mohammed b. ʿAbd al-Wahhāb رحمه هللا تعالى zegt in zijn boek           

De Aspecten van de Tijd der Onwetendheid [Nederlandse vertaling (Mekka 1429) p.16; met lichte 

aanpassingen] over de ongelovigen van vóór de Islam: ‘[94] Dat van hun religie was dat zij mensen 

verantwoordelijk hielden voor de misdaden van anderen. Dus Allah openbaarde: ( أُْخَرى تَِسُر َواِزَرةٌ ِوْزرَ َوََل) . 

En geen drager van lasten zal de last van een ander dragen. [Sūra al-Anʿām (6): 164].’  
3 Voetnoot vertaler: Zoals de uitspraak van de Profeet : ‘Wie zichzelf doodt met iets wordt ermee gestraft 

in het Hellevuur.’ [Ṣaḥīḥ al-Bukhārī: ḥadīth nr. 6105]. En op gezag van Abū Hurayra , dat de Profeet  

heeft gezegd: ‘Degene die zichzelf (dood)wurgt, wurgt zichzelf in het Vuur. Degene die zichzelf 

(dood)steekt, steekt zichzelf in het Vuur.’ [Ṣaḥīḥ al-Bukhārī: ḥadīth nr. 1365]. En andere overleveringen. 
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En Hij zei niet, degenen die zichzelf gedood hebben. Degene die gedood wordt op de 

Weg van Allah wordt beloond, maar de zelfmoordenaar is een zondaar. Er is dus een 

verschil tussen deze twee situaties. Niemand ziet deze twee situatie als gelijk behalve een 

misleider of een onwetende. 

Dus mijn advies aan degenen die opgelicht worden door hen en misleid zijn met deze 

afgeweken gedachte is dat zij terugkeren naar hun correctheid en dat zij berouw tonen 

aan hun Heer, hun wapens neerleggen en hun handen bij de handen van hun broeders 

plaatsen. De gezaghebbers (van Saoedi-Arabië) - moge Allah hen beschermen - hebben 

beloofd dat degene die zichzelf in berouw overgeeft een specifieke behandeling krijgt. 

En Allah is de Bezitter van het Succes.  

 

Moge vrede en zegeningen van Allah zijn met onze Profeet Mohammed, zijn Familie en 

zijn Metgezellen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bron: Al-Fawzān, Ṣāliḥ b. Fawzān, Al-Bayān li-akhṭāʾ baʿḍ al-kuttāb III (Het 

verduidelijken van de fouten van enkele schrijvers; Dammam 1429) 69-70. 

Vertaling: Abū Junayd ʿĪsā b. Antonius al-Ūrūbī 
Laatst aangepast op: 10-08-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://al-hikmah.nl/

