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Het oordeel omtrent het testen van  

de mensen met kwesties van misprijzing 
 

door Shaykh Mohammed ʿAlī Ferkous
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Vraag: Wat is uw mening omtrent het testen van mensen en (omtrent) het verplichten van de 

studenten van kennis om de mening van de geleerden in misprijzing van personen aan te 

nemen of andere zaken van meningsverschil onder Ahl as-Sunna? 

 

Antwoord: Alle lof is aan Allah, de Heer der Werelden. Vrede en zegeningen zij met degene 

die door Allah is gestuurd, uit genade voor de schepselen, en met zijn familie, zijn 

metgezellen en zijn broeders, tot de Dag des Oordeels. 

 

Vervolgens: 

 

Weet dat het behoort tot de eigenschappen van de moslim om zich bezig te houden met de 

eervolle zaken die betrekking hebben op de noodzakelijkheid van zijn leven, zoals zijn 

levensonderhoud en zaken die te maken hebben met zijn redding in het Hiernamaals. Dit is 

hetgeen wat hem aangaat. Hij streeft er dus naar om zichzelf te disciplineren en te cultiveren 

tegen de verdorvenheden en de tekortkomingen en hij streeft er naar om datgene te laten wat 

geen nut voor hem heeft, noch profijt. Het middel daartoe is kennis, het zoeken er naar en het 

vragen om meer kennis. 

 

De Boodschapper van Allah  heeft gezegd: 

 

ْعنِيهِ  ا َلا يا ْرُكُه ما  تا
ِ
ِم املاْرء  ِمْن ُحْسِن إِْسَلا

Tot het goede van iemands islam behoort  

het laten van datgene wat hem niet aangaat.
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1 Shaykh Mohammed ʿAlī Ferkous behoort tot de geleerden van Algerije. Hij heeft gestudeerd in Medina en 

heeft aanbevelingen van verschillende grote geleerden, waaronder Shaykh ʿAbd al-Muḥsin al-ʿAbbād – moge 

Allah hen beiden beschermen –. 
2 Overgeleverd door at-Tirmidhī in az-Zuhd (2487) en Ibn Māja in al-Fitan (4111), van de ḥadīth van Abū 

Hurayra . Ook overgeleverd door Mālik in al-Muwaṭṭaʾ (1638) en Aḥmad (1758) van de ḥadīth van al-Ḥusayn 

b. ʿAlī رضي هللا عنهما. Goed verklaard door an-Nawawī in al-Adkhār (509) en authentiek verklaard door Aḥmad 

Shākir in zijn verificatie van al-Musnad van Imam Aḥmad (3/177). Eveneens authentiek verklaard door al-

Albānī in Ṣaḥīḥ al-Jāmiʿ (5911). 
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En wat hem niet aangaat is: Het testen van de mensen met datgene wat Allah noch Zijn 

Boodschapper  bevolen hebben en hen verplichten om standpunten in te nemen die hun 

standpunten ondersteunen op de wijze van at-Taḥazzub (groepjesvorming, partijschap) voor 

een persoon en fanatisme voor zijn uitspraken en als uitnodiging naar zijn weg, het tonen van 

loyaliteit en het tonen van vijandigheid om die reden. Dit is niet de weg van de Profeet . 

 

Elk standpunt dat in strijd is met de standpunten van deze testers, de mensen met dat 

(strijdige) standpunt worden toegeschreven aan versmelting (at-Tamyīʿ) en innovatie (al-

bidʿa), wat heeft geresulteerd in het ontstaan van grofheid, hardheid en onbeleefdheid. 

 

En er ontstaat – daardoor – hetgeen wat de Wetgeving heeft verboden, waaronder 

vervreemding, onenigheid, vijandigheid en haat tussen de gelovige broeders. En deze 

schadelijke zaken leiden tot opsplitsing onder de gemeenschap, het uiteendrijven van de groep 

en de vernietiging van diens eenheid. 

 

Dit betekent niet dat de innovatie en de innoveerders niet uitgebannen worden en er niet voor 

gewaarschuwd dient te worden nadat de innovatie bevestigd is en het bewijs geleverd is. 

Aangezien het bestrijden van innovaties in de religie behoort tot een van de meest prominente 

kenmerken van de Salafi methodiek, omdat innovaties in strijd zijn met één van de twee 

voorwaarden van aanbidding: het volgen van de Boodschapper . 

 

Dus de kwestie van het waarschuwen en het boycotten valt onder de geloofsleer van al-Walāʾ 

wa-l-Barāʾ (loyaliteit en vijandigheid). Maar de boycot moet vergezeld zijn met onderwerping 

aan wettige stelregels die moeten worden aangehouden, zodat men de middenweg neemt 

tussen overdrijving en nalatigheid. 

 

En de kennis is bij Allah, de Verhevene. En onze laatste oproep is dat alle lof is aan de Heer 

der Werelden. Moge Allah zegeningen en vrede schenken aan onze Profeet Mohammed, zijn 

familie, zijn metgezellen en zijn broeders, tot de Dag des Oordeels. 
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