Het Tawhied tragedie van Sunni Instituut en haar helpers
Nadat Sunni instituut op hun facebook pagina de aanval opende op Ahl as-Soennah en hun
onderverdeling van at-Tawhied in drie soorten schreven wij een antwoord hierop, vervolgens
werd Sunni instituut bijgestaan door hun soortgenoten vanonder de Ashaa’irah en de
Maaturidiyyah die hen te hulp schoten om hun valsheid kracht bij te zetten. Zij hielpen
hiermee Sunni Instituut van de regen naar de drup en dus ging het Tawhied tragedie verder
en hebben zij zich nog verder ingegraven in de modderpoel van leugens en verdraaiingen en
onwetendheid over de basis van de Islaam.
Hieronder zal ik het artikel uitgebreid beantwoorden waarbij ik de woorden van de
hulpkrachten van Sunni Instituut steeds in een geel kader zal plaatsen om het zo overzichtelijk
te houden voor de lezer.
Moge Allaah mij bijstaan hierin en deze kleine bijdrage van mij accepteren.

Het Tawhid drama van de Wahhabi's in het onderverdelen van de Tawhid in drie delen.
Een korte tijd terug hadden we een weerlegging geschreven op de valse indeling van Tawhid
door de Wahhabi's waarmee zij met hand en tand verdedigen dat de Mushrikoon,
Muwahidoon [monotheisten] zijn in al-Rububiyya, zie: http://bit.ly/2cGs3Re

Beste lezer kijk de bewoording die nu gehanteerd wordt door Sunni Instituut : “op de valse
indeling van Tawhid” En kijk naar de bewoording welke zij eerder gebruikten :
‘Je kan geen boek over de 'aqida van de Wahhabi's openslaan of ze hebben het over dat de
Tawhid uit drie delen bestaat.
1] Tawhid al-Uluhiyya [Goddelijkheid]
2] Tawhid al-Rububiyya [Heerschappij]
3] Tawhid Asma wa al-Sifaat [Namen & Eigenschappen]
Uiteraard geloven we in al deze vormen van Tawhid en wie dit niet doet vervalt dan ook
van het geloof.’
En op hun facebook pagina : ‘Onze Ulema hebben ook onderverdeling gemaakt’

Dus wat is het nu? Is de onderverdeling correct, maar trekken de “Wahhabi’s” er verkeerde
conclusies uit? Of is de onderverdeling op zichzelf vals? En hoe kan de onderverdeling vals zijn
als Sunni Instituut zelf zegt dat zij uiteraard “geloven in al deze vormen van Tawhied en wie dit
niet doet vervalt dan ook van het geloof…”? Het lijkt erop dat Sunni Instituut het zelf allemaal
niet precies weet.

Onterecht smijten met bijnamen

De madkhali's van 'Selefie Nederland' hebben toen een poging tot weerlegging geschreven
genaamd 'de Tawhid trauma van Sunni Instituut' waarmee ze enkel blinde volgelingen
wisten te misleiden die niet bereid zijn om de waarheid boven sekte 'aqida te kiezen. Dit
door middel van linguistische woordspellen, niet inhoudelijk te zijn, selectief de mufassireen
te citeren en niet hun eigen geleerden aan te halen en hun uitspraken waarin zij duidelijk
stellen dat de Mushrikoon niet getest of ondervraagd zullen worden betreft al-Rububiyya,
terwijl de Qur'an vol staat met ayaat waar de Mushrikoon Shirk pleegden in al-Rububiyya!

Het is inmiddels een terugkerende eigenschap geworden van het Sunni Instituut om snel te
smijten met bijnamen, zelfs wanneer deze bijnamen ongegrond zijn. Dit getuigt niet van een
zuivere intentie en het is alles behalve een wetenschappelijke benadering van de kwestie.
Wellicht kan het Sunni Instituut meer verduidelijking geven over de groepering “Madkhalies”?
En waarom zij vinden dat wij hiertoe zouden behoren? Kunnen zij dit niet aantonen met
duidelijke argumenten weet dan beste lezer dat zij behoren tot de leugenaars!

De Ashaa’irah en de Maaturidiyyah erfgenamen van de Mu’tazilah

Onze broeders van Ahlus Sunnah zijn Ash'ari's en Maturidi's hebben een antwoord hierop
geschreven die als volgt gaat:
Een weerlegging op de Salafisten van Selefie Nederland
In dit artikel werd geprobeerd om te verdedigen wat de hashawiyya beweren over de drieindeling van tawhid:http://selefienederland.nl/forum/viewtopic.php?f=12&t=625

Het is veelzeggend dat men de term ‘hashawiyyah’ hanteert jegens Ahl as-Soennah, zij
imiteren hierin de Mu’tazilah van weleer, die ook aan Ahl as-Soennah de bijnaam ‘alHashawiyyah’ gaven. Het is een denigrerende term die de Mu’tazilah gaven aan degenen die
geen ta’wiel verrichtten bij de Sifaat (eigenschappen) die door de Mu’tazilah verworpen
werden. Waarom verwierpen de Mu’tazilah deze eigenschappen? Omdat zij beweerden dat
het bevestigen van de dhaahir (klaarblijkelijke) betekenis van de verzen uit de Qoer’aan en de
authentieke ahaadieth (overleveringen) die de Sifaat (eigenschappen) van Allaah vermelden,
dat dit tadjsiem in zou houden, m.a.w. het toekennen van ledematen aan Allaah. En aangezien

Ahl as-Soennah uit hun tijd met aan het hoofd al-Imaam Ahmad en zijn metgezellen wél deze
eigenschappen van Allaah bevestigden, werden zij uitgescholden door de Mu’tazilah met de
benaming al-Hashawiyyah.
Wie in deze tijd zeggen nu precies hetzelfde als de Mu’tazilah als het gaat om dit punt?
Inderdaad, de Ashaa’irah en de Maaturidiyyah! Degenen die zeggen dat de klaarblijkelijke
betekenis van de verzen over de Sifaat uit de Qoer’aan en uit de authentieke Soennah tadjsiem
inhouden!
En al-Imaam Ahmed zei dat tot de eigenschappen van Ahl al-Bid’ah behoort dat zij Ahl asSoennah bijnamen geven die zij zelf hebben verzonnen.
Ash-Shayk oel-Islaam Ibn Taymiyyah zei:
‘Wat betreft de term al-Hashawiyyah dan zit hierin geen verwijzing naar een specifieke
persoon, of een specifieke uitspraak, dus men weet niet op wie deze term zou moeten duiden.
En er wordt gezegd dat de eerste die met deze term sprak ‘Amroe ibn ‘Ubayd was1, hij zei :
‘’Abdoellaah ibn ‘Oemar was een Hashawiyy”…’
En al-Haafidh ibn al-Hajr zei in ‘Lisaan al-Miezaan’ (6/558) bij de biografie van Mohammed
ibn Ishaaq an-Nadiem :
‘…en toen ik zijn boek doornam werd het voor mij duidelijk dat hij een Raafidhiyy Mu’taziliyy
was; hij noemde Ahl as-Soennah ‘al-Hashawiyyah’…’
Al-Haafidh vernoemde ook de Rawaafidh omdat zij ook deze bijnaam gaven aan Ahl asSoennah. De Rawaafidh gaven iedereen die niet de Imaamah van ‘Ali ibn Abee Taalib – radiya
Allaahoe ‘ anhoe – bevestigen na de Profeet Mohammed – sallallaahoe ‘alayhie wa sallam –
de bijnaam ‘Hashawiyyah’
En de Moe’ tazilah gaven deze bijnaam aan degenen die de Sifaat van Allaah bevestigen, en
die al-Qadr bevestigen. Zij beschouwden deze mensen als de algemene mensen, de leken,
degenen aan wiens uitspraken geen waarde wordt gehecht m.b.t. al-‘Aqidah omdat zij geen
ta’wiel verrichtten, en omdat zij zelf ta’tiel verrichten. Dus een ieder die gelooft in de
klaarblijkelijke betekenissen van de geopenbaarde teksten en bevestigd waar ze op duiden,
en zich niet bezigt met het veranderen en verdraaien van de klaarblijkelijke betekenis dan is
hij bij hen van de hashawiyyah, de algemene mensen, de leken die zogenaamd niet
onderwezen zijn in de filosofie en daardoor volgens hen hun ratio niet kunnen gebruiken.
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Amroe ibn Ubayd was een van de eerste leiders van de Mu’tazilah sekte. Dit is dus de Selef (voorganger) van
Sunni Instituut in het gebruiken van de benaming ‘al-Hashawiyyah’ !

En zo ook bij de latere van de Ashaa’irah en de Maaturidiyyah, een ieder die de Sifaat alKhabariyyah bevestigd, en geen ta`wiel verricht en niet de dhaahir (klaarblijkelijke) betekenis
veranderd naar een andere betekenis, die valt voor hen onder de Hashawiyyah.
En zo ook Ibn Djarir at-Tabari vernoemt dit gegeven dat de Mu’tazilah deze bijnaam gaven aan
Ahl as-Soennah, wanneer hij vermeld dat de Khalief van de ‘Abbaasiyyien al-Ma`moen (gest.
218H) beïnvloed was door de Mu’tazilah en dat hij sprak met de mening dat de Qoer’aan
geschapen is en hij testte de mensen op deze mening, en hij schold Ahl as-Soennah uit met de
bijnaam ‘Hashawiyyah’.2
Kortom, het is geschiedkundig bevestigd en tevens bevestigd door meerdere geleerden van
Ahl as-Soennah van vroeger en nu dat deze zelfverzonnen bijnaam, die niet duidt op een
bepaalde gedachtengoed noch op een bepaalde persoon, gebruikt werd door Ahl al-Bid’ah
tégen Ahl as-Soennah.
En het feit dat Sunni Instituut ook deze term hanteert tegen Ahl as-Soennah is een duidelijk
bewijs dat zij de erfgenamen zijn van de Mu’tazilah en de Jahmiyyah.

Manhaj van Sunni Instituut : verdraaien van woorden uit de context

Het stuk is uitermate tegenstrijdig en weerlegt zichzelf als het ware, want op het einde
beweert de auteur uiteindelijk over de mushriks van quraysh:
"hun algemene erkenning en geloof in de asl van ar-Roeboebiyyah, is dat zij ar-roeboebiyyah
in totaliteit erkenden en geloofden. "
Dus waarom weerleg je? De woorden van de salafisten zijn duidelijk dat de mushriks van
quraysh geloofden dat Allah raaziq en khaaliq was. DIT had jij moeten bewijzen en niet
irrelevante zaken.

Dit is een goed voorbeeld van de methodiek die Sunni Instituut en hun soortgenoten hanteren,
en dat is een methodiek die verstoken is van ad-Dabt (nauwkeurigheid) en van as-Sidq
(oprechtheid) in hun omgang met de teksten uit de Qoer’aan en de Soennah en de uitspraken
van degenen waarmee zij van mening verschillen.
Laten we even de hele quotatie erbij nemen zodat we kunnen zien wat er nu werkelijk gezegd
wordt:
2

Zie Taariekh ar-Roesoel wa l-Moeloek 11/1112-1113, en Imaan adh-Dhahabi vermeldt hetzelfde in Siyar
A’laam an-Noebalaa` 10/287-288

“En zo zijn er nog vele en vele uitspraken van talloze geleerden van diverse madhaa`ib van
soortgelijke strekking. En het feit dat zij in algemene zin bevestigen dat de moeshrikien
tawhied ar-roeboebiyyah erkenden, en erin geloofden etc, betekent niet dat zij hiermee
bedoelen te zeggen dat de moeshrikien door hun algemene erkenning en geloof in de asl
van ar-Roeboebiyyah, dat zij ar-roeboebiyyah in totaliteit erkenden en geloofden. Want
het is bekend dat de moeshrikien in bepaalde afraad van ar-Roeboebiyyah (enkele
specifieke aspecten van ar-Roeboebiyyah) duidelijk shirk pleegden.”
Het grijze gemarkeerde gedeelte is wat is weggelaten door de verdedigers van Sunni Instituut
(en dus Sunni Instituut zelf ook aangezien zij het overnemen en verspreiden), en het geel
gemarkeerde gedeelte is wat zij hebben gequoteerd uit de context! Als men enkel het gele
gedeelte zou lezen lijkt het alsof er beweerd wordt dat de Mushrikien van Qoeraysh arRoeboebiyyah in totaliteit erkenden, terwijl de gehele context juist laat zien dat dit niet het
geval is.
Vervolgens wordt er gezegd :
“Dus waarom weerleg je? De woorden van de salafisten zijn duidelijk dat de mushriks van
quraysh geloofden dat Allah raaziq en khaaliq was. DIT had jij moeten bewijzen en niet
irrelevante zaken.”
Dit is voldoende bewezen, en de uitspraken van de geleerden van vroeger en nu zijn al eerder
gegeven dus men kan daar naar terugkeren3.
De denkfout die Sunni Instituut en hun soortgenoten vanonder de Ashaa’irah en
Maaturidiyyah maken is dat zij de uitspraken van Ahl al-‘Ilm niet juist begrijpen, of niet willen
begrijpen. Als de geleerden spreken over dat de Mushrikien van Quraysh ar-Roeboebiyyah
erkenden dan bedoelen zij hiermee niet dat zij het erkenden in totaliteit, en elke eerlijke en
verstandige persoon begrijpt dit. Maar het is al-hawaa (begeerte) en ta’assoeb (fanatisme)
voor de madhhab wat hen weerhoudt om oprecht te zijn.
Dus wanneer at-Tabarie bijvoorbeeld zegt :

»كانت العرب تقر بوحدانية هللا غير أنها كانت تشرك به في عبادته
(128/1 )تفسير الطبري.
"De Arabieren erkenden de eenheid van Allah (in heerschappij), echter kenden zij
deelgenoten toe aan Hem in Zijn aanbidding."
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http://selefienederland.nl/forum/viewtopic.php?f=12&t=625

Betekent dit dan dat at-Tabarie beweert dat zij de eenheid van Allaah in totaliteit erkenden??
En dat zij totaal geen deelgenoten toekenden aan Allaah behalve in de aanbidding?
Of wanneer Ibn Kathir zegt:

،  ليرشد إلى أنه الذي ال إله إال هو،  واستقالله بالخلق والتصرف والملك، يقرر تعالى وحدانيته
وال تنبغي العبادة إال له وحده ال شريك له; ولهذا قال لرسوله محمد صلى هللا عليه وسلم أن
 ومع هذا،  وأنه ال شريك له فيها،  المعترفين له بالربوبية، يقول للمشركين العابدين معه غيره
، فقد أشركوا معه في اإللهية
“De Verhevene bevestigd zijn wahdaaniyyah (eenheid), en zijn onafhankelijkheid in het

Scheppen, en Besturen, en Bezitten, om zodoende te verwijzen naar het feit dat er geen god
is behalve Hij. En dat de aanbidding niet gewenst is behalve gericht aan Hem alleen zonder
deelgenoten. En daarom zei Hij tegen Zijn Boodschapper Mohammed – sallallaahoe ‘alayhie
wa sallam – dat hij moest zeggen tegen de moeshrikien, de aanbidders van Hem met
daarnaast anderen (die zij aanbidden) naast Hem, de erkenners van ar-Roeboebiyyah aan
Hem, en dat Hij geen deelgenoot heeft daarin, en met dit (alles) pleegden zij shirk met hem
in (at-Tawhied) al-Ilaahiyyah....”
Betekent dit dan dat Ibn Kathir ontkent dat de mushrikien van Qoeraysh ar-Roeboebiyyah in
totaliteit erkenden? En dat zij enkel en alleen maar shirk pleegden in at-Tawhied al-Ilaahiyyah?
En zo kunnen we talloze voorbeelden geven maar voor de onwetende en de oneerlijke zijn
duizend bewijzen niet genoeg, en voor de oprechte zoeker naar de waarheid is één bewijs
genoeg.
Kortom het is voldoende bewezen dat de Mushrikien geloofden dat Allaah ar-Raaziq is, en alKhaaliq, en de Bestuurder van alle zaken etc. Zoals dit bevestigd is in de Qur’aan en de
Soennah en de uitspraken van de geleerden.
Ten tweede is het bekend in de arabische taal en in de fiqh dat men bevestigd, oordeelt en
spreekt met wat het meeste voorkomt (djaraa madjraa al-ghaalib), wat wil zeggen dat als iets
over het algemeen zus of zo is dat men dan vanuit die algemeenheid kan en mag spreken, en
men spreekt niet vanuit wat uitzonderlijk of in mindere mate voorkomt.
Zoals de uitspraak van Allaahoe ta’aala wanneer hij de soorten vrouwen opnoemt waarmee
het verboden is om te trouwen :

{و َربَائِبُ ُك ُم ا
}ور ُك ْم
َ
ِ الالتِي فِي ُح ُج
]23[النساء
“En jullie stiefdochters die in de kamers (van jullie huizen) verblijven”
Dit betekent niet dat de stiefdochters die in een ander huis verblijven wel toegestaan zijn om
mee te trouwen, maar over het algemeen is het zo dat stiefdochters met hun moeder
verblijven in het huis van de echtgenote van hun moeder. En zo zijn er talloze voorbeelden te
noemen uit de Qoer’aan en de Soennah en de arabische taal dat men spreekt vanuit wat het
meeste voorkomt of wat in algemene zin het geval is, en dus nogmaals wanneer de geleerden
uitspraken doen dat de Mushrikien van de Qoeraysh in at-Tawhied ar-Roeboebiyyah geloven
en het erkennen, dan bedoelen zij hiermee in algemene zin, aangezien zij het meeste van arRoeboebiyyah bevestigen, zoals dat Allaah de Voorziener is, de Schepper, de Bestuurder etc,
dit wordt zelfs letterlijk door Allaah zelf gezegd in de Qoer’aan!!
Kortom, het is een zeer zielige benadering en tevens een kinderachtig woordspelletje wat
Sunni Instituut hier speelt, en dit alles om de werkelijke reden van hun afkeer tegen deze
uitspraken van Ahl al-‘Ilm (de mensen van kennis) te verbergen en te verbloemen. En dat is
hun eigen tekortschietende omschrijving van wat at-Tawhied werkelijk inhoudt, want als zij
zouden bevestigen waar deze ‘Ulamaa mee komen aan uitleg van wat ‘Laa ilaaha illa Allaah’
werkelijk inhoudt dan zou dit hun valse geloof in de geïnnoveerde vorm van Tawassoel bij de
awliyaa, en het bezoeken van hun graven om daar allerlei vormen van innovatie te verrichten
compleet vernietigen.

De werkelijkheid van at-Tawhied bij de Ashaa’irah en de Maaturidiyyah
Want bij de Ashaa’irah en de Maaturidiyyah is de werkelijkheid van at-Tawhied dat zij zeggen:
“De werkelijkheid van at-Tawhied is de overtuiging dat Allaah absoluut één is in Zijn Dhaat en
in Zijn specifieke eigenschappen zoals Scheppen, Besturen etc”
En zolang een persoon deze wahdaaniyyah (het absolute één zijn) enkel maar bevestigd en
deze niet voor iets of iemand anders bevestigd naast Allaah dan pleegt zo een persoon nooit
shirk, ook al roept hij anderen aan naast Allaah, en vraagt hij hulp in tijden van nood aan
anderen dan Allaah, zelfs al zou het bij een steen of een boom zijn dan nog pleegt zo iemand
geen shirk zolang deze persoon niet de overtuiging heeft dat de steen of boom die hij aanroept
een Ilaah (God) is die een van de specifieke eigenschappen van Allaah bezit?!
En wie de boeken van de Ashaa’irah erop na leest zal zien dat de methodologie van de
Ashaa’irah m.b.t. Tawhied al-Oeloehiyyah onduidelijk en vaag is, en dit heeft een aantal
redenen:

1- Hun omschrijving van het woord ‘Ilaah’ : Velen van de Ashaa’irah omschrijven het
woord ‘Ilaah’ dat het betekent “Degene die instaat is om iets te creëren uit niets (alQaadir ‘alaa al-Ikhtiraa’)” Zoals al-Baghdaadie die dit toeschrijft aan Aboe l-Hasan alAsh’arie in zijn werk Oesoel ad-Dien blz 123, hij zei: ‘En onze metgezellen verschillen
over de betekenis van al-Ilaah, sommigen van hen zeggen dat het afkomstig is van alOeloehiyyah, en dat is; Zijn mogelijkheid om de dingen uit het niets te doen ontstaan,
en dat is de keuze van Aboe l-Hasan al-Ash’arie” En vervolgens kiest al-Baghdaadie zelf
de uitspraak dat het niet daarvan afkomstig is?! En ar-Raazi bij het opsommen van de
verschillende meningen hieromtrent levert deze uitspraak ook over zonder te noemen
wie deze uitspraak heeft gedaan. Zo zegt hij wanneer hij spreekt over de oorsprong
van de benaming “Allaah” : “De zevende uitspraak; al-Ilaah degene die (de eigenschap)
van al-Ilaahiyyah heeft, en dat is het instaat zijn om te scheppen uit niets (al-Qudrah
‘alaa al-Ikhtiraa’)”.
Deze tekortschietende omschrijving van ‘Ilaah’ – waar een apart artikel aan gewijd kan
worden ter verduidelijking – is één van de redenen waarom de Ashaa’irah zijn gaan dwalen
van de rechte weg wanneer het gaat om het juiste begrip van at-Tawhied en ash-Shirk.
Want als dit de betekenis zou zijn van ‘ilaah’ en ‘al-Oeloehiyyah’ dan zou de betekenis van
‘Laa ilaaha illa Allaah’ worden ‘Laa khaaliqa illa Allaah’ (Er is geen schepper behalve
Allaah), en ‘Laa qaadira ‘alaa al-Ikhtiraa’ illa Allaah’ (Er is niemand die in staat is om de
dingen te laten ontstaan uit het niets behalve Allaah), en deze betekenis is tekortschietend
en omvat niet de gehele betekenis van ‘Laa ilaaha illa Allaah’ en het is wat de Mushrikien
ook geloofden en daarom gebruikte Allaah het begrip van de Mushrikien als een bewijs
tegen hen met Zijn uitspraak:

َ فَالَ تَجْ عَلُواْ ّ هلِلّ أَندَادا ً َوأَنت ُ ْم ت َ ْعلَ ُم
ون
“Schrijft aan God geen gelijken toe, terwijl jullie beter weten.”
Baqarah 22

M.a.w. jullie weten dat er geen andere Rabb is voor jullie behalve hem, zoals dit vernoemd
wordt door meerdere van de tafsier geleerden (jaami’ al-Bayaan van at-Tabari 1/136)
Dus als de betekenis zou zijn wat deze filosofen van de Ashaa’irah ervan maken, dan zou de
afwijzing richting de mushrikien die bevestigen dat Allaah hun schepper is en de schepper van
alle zaken geen standhouden! Maar de kern van hun shirk is in al-Oeloehiyyah.
En deze benadering en beschrijving van at-Tawhied door de Ashaa’irah is de werkelijke reden
dat zij de driedeling van at-Tawhied van Ahl as-Soennah afwijzen en actief bestrijden, want

hun filosofische uitleg van at-Tawhied lijdt tot grote valsheden zoals o.a. : Dat deze uitleg leidt
tot de foute conclusie dat de eerste verplichting voor de mensheid at-Tawhied arRoeboebiyyah is! En dit leidt weer tot een gebrek in het belang hechten aan at-Tawhied alOeloehiyyah, en tot een tekort aan het juiste werkelijke begrip van ‘laa ilaaha illa Allaah’. En
daarom zijn er veel algemene moslims en zelfs moslims die zichzelf toeschrijven aan kennis,
die in de veronderstelling zijn dat de shirk van de vroegere mushrikien hun overtuiging was
dat zij bepaalde eigenschappen van ar-Roeboebiyyah toeschreven aan hun afgodsbeelden en
andere schepselen die zij verafgoden, en hierdoor is voor velen de werkelijke betekenis van
ash-Shirk en haar verschijningsvormen onduidelijk geworden en zijn zij in afgoderij gevallen
zoals al-Istighaathah bij anderen dan Allaah, en het slachten voor anderen dan Allaah, etc.
Want zij denken dat zolang zij degenen tot wie zij deze vormen van aanbidding verrichten
naast Allaah niet als arbaab (meervoud rabb) zien dat zij nog steeds op Tawhied zijn en niet in
Shirk vervallen!! Wa Allaahoe l-Moesta’aan…
2- Geen belang voor at-Tawhied al-Oeloehiyyah : Nog een rede waarom at-Tawhied alOeloehiyyah onduidelijk is in de methodologie van de Ashaa’irah is dat de vele boeken
die door hen geschreven zijn over al-‘Aqidah niet deze categorie uitzonderlijk
behandelt. En wanneer men de vroegere geleerden kan excuseren voor het laten
hiervan dan geldt dit niet voor de lateren, aangezien de behoefte aan verduidelijking
zeer groot is, en het waarschuwen tegen ash-Shirk zeer nodig is. En wie de
werkelijkheid van de hedendaagse situatie in veel moslimlanden aanschouwt en kent
zal zien dat degenen die in daden van ash-Shirk vervallen en degenen die deze daden
van ash-Shirk goedpraten voor hen behoren tot de geleerden van de Ashaa’irah.
3- Het nemen van filosofie als uitgangspunt : En tot de redenen die ertoe leiden om te
zeggen dat de methodologie van de Ashaa’irah onduidelijk is m.b.t. Tawhied alOeloehiyyah is dat zij beweren dat de allereerste verplichting voor de mensen ‘alMa’rifah” (begrijpen) of “an-Nadhar” (onderzoeken) is, of de intentie om te
onderzoeken welke lijdt tot het bevestigen van het bestaan van Allaah, en vervolgens
het bevestigen van de Wahdaaniyyah (absolute eenheid) van Allaah in Zijn Dhaat en
Zijn Af’aal (daden). Dus de eerste verplichting voor de mens is niet om de boodschap
van de Profeten en Boodschappers te accepteren, en daarmee de Tawhied van de
Boodschappers te bevestigen, namelijk het feit dat Allaah de enige is Die het recht
heeft om aanbeden te worden en dat men dus alle vormen van aanbidding enkel en
alleen aan Hem mag richten, maar de eerste verplichting bij de Ashaa’irah is om te
weten te komen (al-ma’rifah) d.m.v. rationeel onderzoek (an-nadhar) dat Allaah
bestaat, en dat Hij absoluut één is in Zijn Dhaat en in Zijn eigenschappen, en niet dat
Hij het alleenrecht heeft om aanbeden te worden en dat alle daden van aanbidding
enkel en alleen tot Hem gericht mogen worden. En daarom zijn hun boeken gevuld

met allerlei ingewikkelde filosofische benaderingen en hoofdbrekende rationele
“bewijzen” waarmee zij trachten twijfels en misvattingen over het bestaan van God te
weerleggen, maar de gemiddelde mens en ook de gemiddelde moslim heeft weinig tot
niets aan deze boeken. En veel van de aangedragen filosofische stellingen en rationele
stelregels hebben juist enkel geleid tot grote afdwalingen in al-‘Aqidah waar de
Ashaa’irah en de Maaturidiyyah bekend om staan, en zijn vaak afkomstig van
ongelovige griekse filosofen zoals Aristoteles en Plato en anderen. En het heeft hen
geleid tot het ontkennen van bijna alle Verheven Eigenschappen van Allaah, en het
verdraaien van hun werkelijke betekenissen.

Amateuristische benadering van wetenschappen door Sunni Instuut

De wahhabiyya moeten bewijzen dat deze drie-indeling van de salaf afkomstig is. Dat iedere
moslim hierin moet geloven. Dat de tawhid al-haakimiyya een innovatie is zoals jullie onderling
van mening verschillen.

Ten eerste wanneer het gaat om het maken van onderverdelingen in de verschillende
wetenschappen dan worden deze gemaakt op basis van al-Istiqraa` en at-Tatabbu’, d.w.z. dat
men de teksten van de openbaringen bestudeerd heeft en nagelopen heeft en men dan tot
de conclusie komt dat er een bepaalde onderverdeling gemaakt kan worden wel direct uit de
tekst herleid kan worden.
Dus bijvoorbeeld als iemand een boek heeft geschreven over zeehonden, en iemand anders
bestudeert het boek en komt tot de conclusie dat de schrijver van het boek alleen maar over
5 soorten zeehonden heeft geschreven in zijn boek en dat er geen zesde soort in voorkomt,
dan mag deze persoon zeggen dat de zeehonden in het boek verdeelt kunnen worden in 5
soorten, ook al heeft de schrijver van het boek zelf deze onderverdeling niet zo letterlijk
benoemd. En dit is iets wat welbekend is bij de geleerden van de Islaam en zo zijn er vele
onderverdelingen en zelfs bepaalde termen (jargon) die niet expliciet in die vorm terug te
vinden zijn in de Qur’aan, zoals vele onderverdelingen in de Fiqh en in an-Nahw (arabische
grammatica), en in ‘Ilm al-Hadieth, de geleerden door de jaren heen hebben onderverdelingen
gebruikt en termen “verzonnen” om zaken te vergemakkelijken en te categoriseren zodat de
Qoer’aan en de Soennah makkelijker te bestuderen zijn en te begrijpen zijn.

Zo zegt ash-Shaykh Bakr Aboe Zayd – rahiemahoellaah :
‘Deze onderverdeling gebaseerd op al-Istiqraa` )extrapolatie, deductie) bij de eerderen van
de geleerden van de Selef dan wordt hiernaar verwezen door Ibn Jarir (at-Tabari) en Ibn
Mandah en anderen dan hen…en het is een complete deductie van de wetgevende teksten,
en het is gangbaar (om onderverdelingen te maken op basis van deductie van de teksten) bij
de geleerden van elke wetenschap, zoals de Istiqraa` van de grammatica geleerden in hun
onderverdeling van de arabische taal in ‘ism en fi’l en harf’, en de arabieren bekritiseren dit
niet, en de grammatica geleerden worden hiervoor niet berispt, en zo zijn er nog meer soorten
van al-Istiqraa`.”4
En wie de Qoer’aan aandachtig leest en erbij stilstaat en het overpeinst en de tafsier van de
geleerden erop naslaat, die kan niet anders concluderen dat deze onderverdeling van atTawhied volop terug te vinden is in de Qoer’aan, en dat de Qoer’aan van kaft tot kaft draait
om at-Tawhied!

Ibn al-Qayyim zegt :
‘Elke Soerah in de Qoer’aan verwijst naar at-Tawhid, sterker nog wij zeggen in absolute zin;
‘Voorzeker élke aayat in de Qoer’aan verwijst naar at-Tawhid, getuigt erover, en nodigt er
naar uit.
Want de Qoer’aan is :
1: Ofwel een berichtgeving (khabr) over Allaah en Zijn Namen en Zijn Eigenschappen en Zijn
Daden, en dat is at-Tawhid al-‘Ilmiyy al-Khabariyy (Tawhid van kennis en berichtgeving,
m.a.w. informatie over Tawhied wat je tot je neemt als waarheid in jouw overtuiging)
2: Ofwel da’wah (uitnodiging) naar het aanbidden van Hem alleen zonder deelgenoten, en
het ontdoen van hetgeen wat aanbeden wordt naast Hem, en dat is at-Tawhied al-Ieraadiyy
at-Talabiyy (m.a.w. de Tawhid die van de dienaar gewenst is en verzocht wordt om in de
praktijk te brengen)
3: Ofwel het is een amr (bevel) of een nahi (een verbod), en de verplichting om Hem te
gehoorzamen in Zijn verbod (op iets) en Zijn bevel (tot iets), en dit is het bewerkstelligen van
de Tawhied en het vervolmaken ervan.
4: Ofwel het is een berichtgeving (khabr) over de waardigheid die Allaah geeft aan degenen
die Zijn Tawhied bewerkstelligen en Hem gehoorzamen, en wat Hij voor hen doet in de
4
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dunyaa en hoe Hij hen begunstigd in het hiernamaals, en dat is de beloning voor het
bewerkstellingen van Zijn Tawhied.
5: Ofwel het is een berichtgeving (khabr) over Ahl ash-Shirk (de mensen van afgoderij), en
wat hen overkomt in de dunyaa aan bestraffing, dus alles in de Qoer’aan draait om atTawhied”5

Hetgeen wat ibn al-Qayyim hierboven vermeld wordt herkend door elke moslim die het Boek
van Allaah kent, en het overpeinst met een zuivere intentie en een oprecht hart. Maar
blijkbaar zijn de Ashaa’irah en de Maaturidiyyah in Nederland er onderling nog niet over uit
aangezien Sunni Instituut zegt ‘Uiteraard geloven we in al deze vormen van Tawhid en wie dit
niet doet vervalt dan ook van het geloof.’ en de facebook pagina die hen te hulp schoot
zeggen ‘De wahhabiyya moeten bewijzen dat deze drie-indeling van de salaf afkomstig is. Dat
iedere moslim hierin moet geloven’ ?! Hoe gaan dit soort mensen anderen Tawhied leren?
Wanneer de ene zegt ‘het is verplicht om in alle deze vormen te geloven’, en de andere zegt
‘wat is het bewijs dat men hierin moet geloven?’.
Wat betreft Tawhied al-Haakimiyyah, dan is dit niet een innovatie in absolute zin, sterker nog
Tawhied al-Haakimiyyah is iets waar elke moslim in moet geloven en het staat voor het
alleenrecht dat Allaah heeft om te oordelen en wetten voor te schrijven voor de mensheid, en
dat men terug dient te keren naar het Boek van Allaah en de Soennah van Zijn Boodschapper
voor rechtspraak. Maar de geleerden hebben duidelijk gemaakt dat Tawhied al-Haakimiyyah
als aparte categorie een innovatie is, simpelweg omdat deze vorm van Tawhied valt onder de
andere 3 categorieen en derhalve is het als aparte categorie incorrect, tenzij men dit
uitzondert om het extra te benadrukken vanuit een bepaalde behoefte hieraan in de
gemeenschap. En het zijn dan ook vooral de extremisten in takfier die het als een aparte
categorie willen maken om zo Tawhied al-Haakimiyyah extra te benadrukken en neer te
zetten alsof dat de kern van de da’wah van de Boodschappers en Profeten was.
Ash-Shaykh Aboe Bakr Muhammed Zakariya zegt in zijn Master specifiek over ash-Shirk en die
hij afgerond heeft met de hoogste graad genaamd “Ash-Shirk fie l-Qadiem wa l-Hadieth” op
pagina 89 :
‘Maar wanneer men de overtuiging heeft dat het recht op at-Tashrie’ (voorschrijven van
wetgeving) aan anderen dan Allaah toegekend kan worden zoals degene die de
mensgemaakte wetten de plaats van de Sharie’ah laat innemen, en er constant naar handelt
en ermee oordeelt, dan is hij hierin in strijd met Tawhied ar-Roeboebiyyah. Want het
voorschrijven van wetgeving behoort tot de zaken van ar-Roeboebiyyah, en het oordelen met
5
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iets anders dan het Boek van Allaah en de Soennah en het handelen met iets anders dan deze
twee is strijdig aan Tawhied al-Oeloehiyyah. En de overtuiging dat het toegestaan is om de
plaats van de wetgeving van Allaah ermee te vervangen of dat het gelijk is aan de andere
wetten en men het rechtvaardigt om de wetgeving van Allaah ermee te vervangen dan is dit
tegenstrijdig aan Tawhied ar-Roeboebiyyah.
En sommigen geleerden zeggen ter goedkeuring van de toevoeging van deze soort : ‘Wellicht
is de bedoeling van degene die al-Haakimiyyah als aparte categorie vernoemt om extra
aandacht te besteden eraan en om de positie ervan te vergroten omdat men gezien heeft dat
de mensen ervan weg zijn gegaan (er nalatig in zijn geworden) wa Allaahoe a’lam’
Maar hoe het duidelijk is (voor mij) – wa Allaahoe a’lam – is dat de toevoeging van Tawhied
al-Haakimiyyah, ook al is het met de reden om er extra aandacht aan te besteden, vele
nadelen met zich meebrengt, want het opent de deuren naar innovatie in al-‘Aqidah en in de
zuivere Selefie Manhaj.’
En zo ziet men dus twee zaken; ten eerste dat de geleerden van Ahl as-Soennah zeer goed op
de hoogte zijn van de inhoud van de teksten van de Openbaring en dat zij in staat zijn om
correcte categorieën te onttrekken uit de bronnen en zelfs kunnen aantonen dat bepaalde
andere categorieën incorrect zijn en niet overeenkomen met wat terug te herleiden is naar
het Boek van Allaah en de Soennah van Zijn Boodschapper.
En ten tweede, dat Ahl as-Soennah wa l-Djamaa’ah een grote inzet hebben vertoont in het
waarschuwen tegen de innovatie en dwaling van onterechte takfier, iets waarbij de Ashaa’irah
en Maaturidiyyah vooral schitteren door afwezigheid, en niet in staat zijn gebleken om
Takfiriyyien te bestrijden met het Boek en de Soennah, in plaats daarvan bestrijden zij de
Khawaaridj met de Irjaa van de Murji`ah, en leiden zij de mensen van de regen naar de drup.

De Ashaa’irah verdelen Tawhied zelf ook onder
Het frapante is dat de Ashaa’irah zelf ook Tawhied onderverdelen in drie categorieën, alleen
slaan zij de plank totaal mis met hun onderverdeling die op geen enkele manier terug te
herleiden is uit de tekst behalve gebaseerd op verdraaiingen en foutief begrip.
Ash-Shaykh oel-Islaam Ibn Taymiyyah zegt: ‘De meesten van de moetakallimien (filosofische
theologen) degenen die at-Tawhied bevestigen in de boeken van al-Kalaam en an-Nadhar, hun
doel is dat zij at-Tawhied verdelen in drie soorten, zij zeggen; [1]‘Hij is één in Zijn Dhaat en Hij
is ondeelbaar’, [2]En Hij is één in Zijn Eigenschappen en Hij heeft geen gelijke, en [3]Hij is één
in Zijn daden en Hij heeft geen deelgenoten’.

En wat Ibn Taymiyyah hier benoemt is terug te vinden in hun boeken, zo zegt ashShahrastaani:
‘Maar wat betreft at-Tawhied dan zeggen Ahl as-Sunnah […] : (1)Voorzeker Allaah is één in
Zijn Dhaat en Hij kan niet onderverdeeld worden, (2)en één in Zijn Eeuwige Eigenschappen
en Hij heeft geen gelijke, (3)en één in Zijn Daden en Hij heeft geen deelgenoten’ 6
En al-Baydjoeri zegt :
‘Het is verplicht om al-Wahdaaniyyah te bevestigen voor Hem de Verhevene (1) in Zijn Dhaat
en (2) in zijn Sifaat en (3) in Zijn Daden. En de betekenis van al-Wahdaaniyyah in Zijn Dhaat
is dat Hij niet opgebouwd is uit verschillende onderdelen, en de betekenis van alWahdaaniyyah in Zijn Sifaat is dat Hij geen twee of meer eigenschappen heeft van dezelfde
soort zoals twee Qudrah’s en zo verder, en dat niemand een eigenschap bezit die gelijkt op
Zijn eigenschap. En de betekenis van al-Wahdaaniyyah in Zijn Daden is dat niemand anders
een daad verricht van de daden (van Allaah), en het tegenovergestelde (van alWahdaaniyyah) is at-Ta’adud (meervoudigheid)’7
Kijk beste lezer hoe zij deze zaken gemaakt hebben tot de kern van at-Tawhied, alsof de
Boodschappers en de Profeten – vrede en zegeningen zij met hen allen – zijn gestuurd met als
kern van de boodschap deze filosofische uitleg van at-Tawhied?! En nergens in de 3-deling van
at-Tawhied door de Ashaa’irah vindt men het belang terug van het richten van alle
aanbidding aan Allaah!!
En dit is de werkelijke reden waarom de Ashaa’irah een grote afkeer hebben van de 3-deling
van at-Tawhied door Ahl as-Soennah in : (1) at-Tawhied ar-Roeboebiyyah (2) at-Tawhied alOeloehiyyah en (3) at-Tawhied al-Asmaa`i wa s-Sifaat. Omdat wanneer zij deze 3-deling
erkennen en bevestigen dan moeten zij afstand gaan nemen van hun geïnnoveerde
Tawassoel, en moeten zij afstand nemen van het bezoeken van de graven en alle
geïnnoveerde handelingen die zij verrichten bij die graven, en dan moeten zij afstand nemen
van het hulp vragen van hun awliyaa etc etc van de vele handelingen die de zuivere Tawhied
tegengaan.

Het richten van aanbidding tot anderen dan Allaah geen shirk bij de
Ashaa’irah
En door hun filosofische geïnnoveerde uitleg van wat at-Tawhied inhoudt, pleegt een persoon
bij hen nooit shirk! Want ook al zou iemand een bepaalde vorm van aanbidding richten naar
iemand anders dan Allaah zoals het verrichten van soedjoed naar iets anders dan Allaah, of
6
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het verrichten van een smeekbede naar iemand anders dan Allaah, of het slachten voor
iemand anders dan Allaah, dan is deze daad voor hen geen shirk zolang de persoon niet de
overtuiging heeft in het hart dat hetgeen waar hij soedjoed voor doet, of smeekbede naar
verricht, of voor slacht, de Goddelijke eigenschappen heeft van Allaah. En dit is werkelijk
onvoorstelbaar en de grootste dwaling die men maar kan voorstellen! Dus de persoon die
smekend en huilend bij een graf de persoon in het graf vraagt om hulp, deze persoon pleegt
geen shirk zolang hij niet de overtuiging heeft dat de dode in het graf Goddelijke
eigenschappen heeft van Allaah, zelfs wanneer uit de uiterlijke bewoording blijkt dat deze
persoon wél eigenschappen van Allaah toekent aan de dode die hij aanroept zoals
bijvoorbeeld dat hij zegt “oh die en die wali genees mijn dochter van deze of deze ziekte”. Dit
valt voor de Ashaa’irah onder de toegestane vorm van at-Tawassoel omdat de persoon
volgens hun bewering in werkelijkheid gelooft dat alleen Allaah de ziekte kan genezen, en de
persoon die direct gevraagd wordt alleen maar een bemiddelaar is!!
En dit wordt duidelijk wanneer men de kritieken leest van hun geleerden die geschreven zijn
tegen ash-Shaykh Muhammed ibn Abd al-Wahhaab en zijn da’wah, zoals de auteur van
‘Izhaaq al-Baatil’ zegt:
‘Wanneer hij – degene die tawassoel doet, of Istighaathah doet bij iemand anders dan Allaah
- de overtuiging heeft dat degene die alles bestuurt Allaah is, en dat Hij degene is die werkelijk
wordt verzocht, en dat de kwestie van Hem afhankelijk is, en dat anderen buiten hem niets
bepalen aan schade en voordeel, en het verlagen of verhogen (van iemands status), maar
met dit alles (als overtuiging) zijn woorden en zijn verzoek richt aan degene die dicht bij arRabb is…dan in werkelijkheid is hetgeen wat verzocht wordt (bij iemand anders dan Allaah
met woord en daad!!) eigenlijk een verzoek aan Hem de Verhevene en niet van iemand
anders buiten Hem, ook al is het duidelijk (van de buitenkant) gericht aan iemand anders
dan Hem, dan is dit geen probleem in de betekenis…’8
Dus m.a.w. men mag van alles en iedereen aanroepen met duidelijke woorden die niet gericht
zijn aan Allaah en dan nog vervalt men niet in ash-Shirk!! En daarom zie je de geleerden van
de Ashaa’irah en de Maaturidiyyah alle uiterlijke shirk handelingen die plaatsvinden in de
Islamitische landen bij de graven en bij hun festiviteiten niet afwijzen!!
En op deze manier proberen de Ashaa’irah en de Maaturidiyyah de shirk en de innovaties van
hun achterban goed te praten zodat zij deze grote groepen mensen niet verliezen opdat zij
hun aantallen kunnen behouden en zich kunnen voordoen als de Sawaad al-A’dham (de
grootste groep), en degenen die zich vastklampen aan de zuivere Tawhied en Soennah zijn
dan zogenaamd degenen die zich hebben afgesplitst van de Jamaa’ah! Maar hun madhhab is
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zwakker dan een spinnenweb voor degenen die het ware licht van at-Tawhied hebben
gekregen in hun leven.

De Ashaa’irah maken geen verschil tussen de betekenis van ar-Rabb en
al-Ilaah

Jullie moeten bewijzen dat rabb iets anders is dan ilaah. En dat met de vraag man rabbuk (wie
is jouw Heer) in het graf bedoeld wordt man ilaahuk (wie is jouw God) en dat in tawhid
rubibiyya de mushriks niet zijn getest zoals de oprichter van de salafisten, Ibn Abd al-Wahhab
dat zei:

 "وقد قال مؤسس الوهابية محمد بن عبد الوهاب في "الرسالة الثانية من رسائله الشخصية:
(  وكما، )) ((قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس: فاعلم أن الربوبية واأللوهية يجتمعان ويفترقان كما في قوله
 مثاله الفقير والمسكين، )) ((من ربك:  وعند اإلفراد يجتمعان كما في قول القائل،)) ((رب العالمين وإله المرسلين: يقال
 ((افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم:  ونوع واحد في قوله، )) (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين: نوعان في قوله
 ))فترد إلى فقرائهم.
 ألن الربوبية التي أقر بها المشركون ما، ! معناه من إلهك، " "من ربك؟: إذا ثبت هذا فقول الملكين للرجل في القبر
 يمتحن أحد بها..!!
)) ((الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إال أن يقولوا ربنا هللا: وكذلك قوله...
))ً ((قل أغير هللا أبغي ربا:وقوله
)) ((إن الذين قالوا ربّنا هللا ثم استقاموا:  وقوله..
 فينبغي التفطن لهذه المسألة,  ليست قسيمة لها كما تكون قسيمة لها عند االقتران, !! )فالربوبية في هذا هي األلوهية.
Waar hebben de mushriks de "asl" (Allah weet het beste wat jij hieronder verstaat) erkend?
Is de asl niet Allah als Schepper (khaliq) erkennen? Als Levensonderhouder (raaziq)? En dit is
ook wat Fawzaan zegt namelijk dat de mushrik geloofde dat Allah de schepper is, de raaziq,
degene die leven geeft en laat sterven en worden deze zaken juist niet door de mushrik
ontkend in de koran?

Wat betreft het opgooien van deze shoeboehaat en zwakke argumenten over dat er geen
verschil zou zijn tussen Rabb en Ilaah, dan zijn velen hen hierin voorgegaan en allen hebben
het onderspit gedolven. Het toont wel aan hoe ver de Ashaa’irah bereid zijn om te gaan om
hun verkeerde begrip van at-Tawhied te verdedigen en door de strotten van de moslims te
duwen, dit alles om hun geïnnoveerde tawassoel vast te blijven houden.

Het is niet ingewikkeld om aan te tonen dat er wel degelijk een verschil is tussen Rabb en
Ilaah, en het is eigenlijk onvoorstelbaar dat men zoiets schaamteloos durft te beweren,
hieronder zal ik een aantal bewijzen geven die aantonen dat er een verschil is:

Bewijs 1 : De boeken van de arabische taal en tafsier maken een onderscheid tussen de
betekenis van het woord ‘al-Ilaah’ en ‘ar-Rabb’. Ilaah betekent al-ma’boed (datgene wat
aanbeden wordt), en ar-Rabb betekent al-Maalik li l-shay`in wa saahiboeh (de bezitter van
iets)

Bewijs 2 : Allaahoe ta’aala zegt :

اس
ِ اس ِإلَ ِه النا
ِ اس َم ِل ِك النا
ِ ب النا
ِ قُ ْل أَعُوذُ ِب َر
“Zeg ik zoek toevlucht bij de Heer (rabb) van de mensen, de Bezitter (Malik) van de
mensen, de God (Ilaah) van de mensen”
De Qoer’aan vernoemt hier ar-Rabb daarna al-Malik en vervolgens al-Ilaah, als Rabb en Ilaah
hetzelfde zouden betekenen dan zou er in dit vers sprake zijn van (een vorm van) herhaling
welke zich afwend van de grens van al-Balaaghah (welbespraaktheid).

Bewijs 3 : De Qoer’aan verhaalt over de ongelovigen dat zij hun afgodsbeelden ‘aalihah’
(meervoud ilaah) noemden, zei zeiden

ََو َما نَحْ ُن بِت َ ِار ِكي آ ِل َهتِنَا عَن قَ ْو ِلك
“En wij gaan niet onze goden (aalihatinaa) verlaten (enkel) voor jouw woord (i.e.
boodschap)’
En er wordt in géén een vers vermeld dat zij hun valse goden arbaab (meervoud Rabb)
noemden, als er geen verschil zou zijn tussen de twee woorden dan zouden zij ze arbaab
noemen net zoals zij ze aalihah noemden.

Bewijs 4 : Hetgeen wat het bloed van een mushrik laat koken is wanneer hij moet spreken
met een woord van ikhlaas (i.e. zuivere tawhid) hetgeen wat zijn shirk tenietdoet, en dit woord
is ‘Laa ilaaha illa Allaah’ met overeenstemming van de moslims! En het bloed en de eer en de
bezittingen worden niet beschermd wanneer men zegt ‘Laa khaaliq illaa Allaah’ met

overeenstemming van de moslims. En als de betekenis van al-Ilaah en ar-Rabb hetzelfde
waren dan zou men niet bij de ene bewoording de Islaam intreden en bij de andere niet.9
En zo wordt het duidelijk dat de onderverdeling van at-Tawhied in Tawhied ar-Roeboebiyyah
en Tawhied al-Oeloehiyyah correct is en ondersteund door de teksten uit de Openbaring, en
de uitspraken van de mensen van kennis van vroeger en nu. Dus de onderverdeling is geen
bid’ah uitgevonden door Ibn Taymiyyah of Ibn Abd al-Wahhaab. Integendeel het is een
correcte onderverdeling en overeenkomstig met de Waarheid en hier tegen in gaan en het
bestrijden en het verwerpen is dwaling en ketterij. En zoals eerder al hierboven aangegeven
is de werkelijke reden het in stand proberen te houden van de geïnnoveerde vormen van
Tawassoel, welke in werkelijkheid geen tawassoel is maar Istighaathah (hulp vragen in tijden
van nood) bij anderen dan Allaah!! En het duidt op een grote onwetendheid over de
werkelijkheid van at-Tawhied door at-Tawhied te beperken tot Tawhied ar-Roeboebiyyah
waardoor men denkt dat de mushrikien van de Qoeraysh Tawhied ar-Roeboebiyyah afwezen
en dat de kern van hun Shirk in ar-Roeboebiyyah was en niet in al-Oeloehiyyah, terwijl het
overduidelijk is dat het grootste probleem van de mushrikien was om hun aanbidding enkel
en alleen tot Allaah te richten en daarom hadden zij een grote afkeer tegen de Kalimah van
at-Tawhied ‘Laa ilaaha illa Allaah’! Omdat zij heel goed wisten dat als zij dit zouden uitspreken
dat zij dan afscheid moesten nemen van al hun valse goden en dat zij niet langer voor hen
mochten slachten, en eden afleggen, en om hulp vragen etc.

Sunni Instituut verlaat manhaj van Taqlid voor pick and choose manhaj
in tafsier

Lees deze verzen en denk goed na!
اال ِإلاها ِإ اال ه اُو يُحْ ِيي اوي ُِميتُ ار ُّب ُك ْم او اربُّ آباائِ ُك ُم ْاأل ا اولِينا با ْل ُه ْم فِي ش ّاك يا ْل اعبُونا
Waarom wordt gezegd dat zij twijfelden omtrent het feit dat Allah degene is die leven schenkt
en laat sterven?!!

Dat wordt niet gezegd dat is jullie eigen verzonnen conclusie, maar waarschijnlijk beschouwen
jullie jezelf als Mujtahidien die zelfstandig tafsier kunnen geven, waar is jullie verplichtte taqlid
manhaj nu gebleven?? Er wordt gezegd dat Er geen ware God is die het recht heeft om
aanbeden te worden behalve Allaah, en dat Hij Degene is die Leven brengt en die doet sterven,
9

Genomen uit Da’aawa al-Manaawi`ien li Da’wati sh-Shaykh Muhammed ibn Abd il-Wahhaab, met lichte
aanpassingen.

en dat Hij hun Rabb is en de Rabb van hun vaders, en vervolgens zegt Allah dat de mushrikien
in twijfel verkeren en dat zij aan het spelen zijn (i.e. niet serieus). De rest zijn enkel jullie eigen
toevoegingen en hersenspinsels.

ِ ُون ا
ص ُرونا
ٱَّلل آ ِل اهةً لاعالا ُه ْم يُن ا
ِ اوٱت ا اخذُواْ ِمن د
Zie wat ibn kathir hierop zegt:
 و, و ترزقهم, يبتغون بذلك أن تنصرهم تلك اآللهة، في اتخاذهم األنداد آلهة مع هللا،منكرا على المشركين
،يقول تعالى
ً
تقربهم إلى هللا زلفى
Hij Verheven is Hij zei in de veroordeling van de mushriks voor het nemen van rivalen als god
met Allah, waardoor zij wensten dat die goden hen zal helpen, hen zal VOORZIEN (rizq!!), en
hen dichterbij Allah brengen...

Dit zijn de woorden van Ibn Kathir en zijn ijtihaad, in het vers zelf wordt dit nergens genoemd?
Ten tweede is het raar dat jullie naar Ibn Kathir verwijzen m.b.t. dit onderwerp, blijkbaar
hebben jullie uit alle woorden van Ibn Kathir betreffende dit onderwerp enkel deze woorden
eruit gepikt omdat het in jullie straatje past, maar helaas moet ik jullie teleurstellen want
wanneer men oprecht de manhaj van Ibn Kathir in totaliteit beschouwt dan zal men zien dat
Ibn Kathir ver verwijderd is van jullie zwakke en valse pogingen om zand te strooien in de ogen
van de mensen. Laten wij eens gaan kijken wat Ibn Kathir te zeggen heeft over het onderwerp
Tawhid en in het specifiek de kern van de shirk van de mushrikien van Quraysh :

Ibn Kathir zegt over het volgende vers :

َ علَ ْي ِه ِإن كُنت ُ ْم ت َ ْعلَ ُم
ون
َ ار
َ قُ ْل َمن ِب َي ِد ِه َم َلكُوتُ ك ُِل
ُ ير َو َال يُ َج
ُ ش ْي ٍء َو ُه َو يُ ِج
َ ُق َوإِنا ُه ْم لَكَا ِذب
َ س َح ُر
َ ُسيَقُول
ون
ِ ون ِ ا
ْ ُ ّلِل قُ ْل فَأَناى ت
َ
ِ ون بَ ْل أَت َ ْينَا ُهم بِا ْل َح
Zeg: “In wiens hand is de heerschappij over alles zodat hij bescherming geeft terwijl er
tegen hem geen bescherming gegeven kan worden, als jullie het weten?” [88] Zij zullen
zeggen: “Van God.” Zeg: “Hoe zijn jullie dan zo betoverd?” [89] Ja zeker, Wij zijn met de
waarheid tot hen gekomen en zij zijn het die liegen. [90]
Soerat al-Moe`minoen

‘De Verhevene bevestigd Zijn eenheid en Zijn autonomie in het Scheppen en Besturen en Zijn
Heerschappij om zo (de mensen) te leiden naar het feit dat Hij Allaah is Degene buiten wie er
geen (werkelijke) God is en dat het niet gewenst is dat de aanbidding gericht wordt behalve
naar Hem alleen zonder deelgenoten. En daarom zegt Hij tegen Zijn Boodschapper
Mohammed – sallallaahoe ‘alayhie wa sallam – dat hij dient te zeggen tegen de mushrikien
die anderen aanbidden naast Hem, terwijl zij ar-Roeboebiyyah erkennen voor Hem en dat
Hij geen deelgenoten heeft hierin, en ondanks dit alles verrichten zij shirk met hem in alIlaahiyyah en aanbidden zij anderen naast Hem terwijl zij erkennen dat degenen die zij
aanbidden niets scheppen, en niets bezitten, en nergens controle over hebben. Integendeel
zij hebben de overtuiging dat zij hen dichter tot Hem brengen.’
En Ibn Kathir zegt bij de woorden van Allaah :

)61( ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض وسخر الشمس والقمر ليقولن هللا فأنى يؤفكون
) ولئن سألتهم62( ( هللا يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن هللا بكل شيء عليم63)
من نزل من السماء ماء فأحيا به األرض من بعد موتها ليقولن هللا
قل الحمد هلل بل أكثرهم ال يعقلون
Maar als jij hun vraagt wie de hemelen en de aarde geschapen en de zon en de maan
dienstbaar gemaakt heeft, dan zeggen zij: “God.” Hoe kunnen zij dan zo zijn afgeleid? [61]
God voorziet ruimschoots in het levensonderhoud van wie Hij wil en ook met mate. God is
alwetend. [62] En als jij hun vraagt wie uit de hemel water laat neerdalen om daarmee de
aarde te doen herleven nadat zij dood was dan zeggen zij: “God.” Zeg: “Lof zij God!” Maar
de meesten van hen zijn niet verstandig. [63]
Soerat al-‘Ankaboet

‘Allaah geeft aan dat er geen werkelijke God is behalve Hij. De mushrikien die anderen
naast Hem aanbaden erkenden dat Hij de enige Schepper is van de Hemelen en de Aarde,
en de zon en de maan, het veranderen van de nacht en de dag. Zij erkenden dat Hij de
Schepper is die Zijn dienaren voorziet en bepaald hoe lang zij zullen leven […] Allaah
bevestigd veelvuldig Zijn Goddelijke status (Maqaam al-Ilaahiyyah) door te refereren
naar de erkenning van Tawhid ar-Roeboebiyyah, en de moeshrikien waren gewoon om het
te erkennen zoals zij gewoon waren om in hun talbiyyah (tijdens de Hajj en de Umrah) uit te
roepen : “Tot Uw dienst, U heeft géén partner behalve de partner die U heeft en U bezit
hem en wat hij heeft”’

Ondanks al deze duidelijke woorden van Ibn Kathir omtrent dit onderwerp en dat de kern
van de shirk van de mushrikien in al-Oeloehiyyah was, presteren deze koppige Ashaa`irah en
Maaturidiyyah het om al deze woorden van Ibn Kathir links te laten liggen en misbruik te
maken van een enkele zin uit zijn tafsier waar hij rizq vernoemt terwijl dit in het vers zelf
nergens voorkomt!? Dit is eerder nog een bewijs tegen jullie, want ook al zegt Ibn Kathir dat
de mushrikien ook rizq vroegen van hun afgoden toch bevestigd hij uitgebreid op andere
plekken dat de mushrikien erkenden dat Allaah de Raaziq is, en dit bevestigd wat ik eerder al
aangaf dat wanneer de geleerden bevestigen dat de mushrikien Tawhied ar-Roeboebiyyah
erkenden dat dit niet in totaliteit wordt bedoelt.
Moge Allaah jullie verstand terug laten keren.

Laatste stuiptrekkingen Sunni Instituut

Nu ontkennen de wahhabiyya alsof niemand van hun groepje heeft ontkend dat tawhid in
rububiyya volledig werd erkend door de schepping. Maar dat zijn de letterlijke woorden van
Bin Baaz
Dat is wat Bin Baaz zei. Lees maar goed wat hij zegt:
72ص-2 وقال ابن باز في "مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة" ج:
(  وأنه ال،  وأفعاله,  وصفاته,  وأسمائه,  وأنه كامل في ذاته،  ورازقهم,  وخالق الخلق, أما كونه سبحانه ربا الجميع
 بل جميع المشركين من قريش وغيرهم، !! فهذا لم يقع فيه الخالف بين الرسل واألمم،  وال مثيل له,  وال ند له، شبيه له
 وما وقع من إنكار فرعون وادعائه الربوبية فمكابرة، مقرون به..)
Duidelijker kan het niet zijn. Conclusie: de wahhabi salafis geloven werkelijk dat de mushriks
in tawhid rububiyya geloofden, dat ze Allah als de Schepper zagen die geen gelijkenis had en
Zijn namen erkenden!
Ook is er in dit artikel geen antwoord gegeven over de bewering dat Rabb iets anders is dan
ilaah. Dat wanneer je rububiyya erkent, niet meteen in uluhiyya gelooft.

Dit gespeel met woorden is wederom enkel herhaling van hetzelfde, en dit is al reeds uitvoerig
beantwoord en weerlegd in het begin van dit artikel als ook in het eerdere antwoord van ons
op ‘Sunni Insituut’ genaamd “Het Tawhied trauma van Sunni Instituut”.
De rest van hun zwakke artikel is ook alleen maar herhaling en gespeel met woorden, want
nergens wordt er beweerd dat de mushrikien een correcte en werkelijke Imaan hadden, nog
dat zij tawhied ar-Roeboebiyyah in totaliteit erkenden en dit is ruim voldoende duidelijk

gemaakt en bewezen. En het is bewezen dat de mushrikien erkenden dat Allaah de Schepper
is en de Voorziener en de Bestuurder van alle zaken maar dat zij ondanks deze erkenning
vervielen in het aanbidden van anderen naast Hem en dat de kern van hun Shirk in Tawhied
al-Oeloehiyyah was. En de onrechtvaardigen, degenen die hun begeerten volgen voor hen
zullen duizend bewijzen niet voldoende zijn, en voor de oprechte zoeker naar de Waarheid is
één bewijs voldoende.
Alhamdoelillaah hebben wij in dit tweede artikel de basis van hun zwakke argumentatie
onderuit gehaald en bewezen dat Sunni Instituut vooral amateurs zijn die vissen in troebel
water, en een pick en choose manhaj hanteren waarmee zij denken de mensen te kunnen
misleiden, maar zij zullen enkel degenen kunnen misleiden die Allaah toestaat om misleid te
worden, en Allaah leidt wie Hij wil van Zijn dienaren.
Moge Allaah de moslims beschermen tegen de misleidingen van de Shaytaan en zijn helpers

Aboe Hudayfa Musa ibn Yusuf al-Indonesie
14 Rabie’al-Aakhir 1438 / 12-01-2016 Rotterdam

