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Radicalisme in de Islam: Een antwoord op de verwarring van de media en de afvlakking van begrippen
zoals Salafisme!
In de naam van Allaah, de Schepper, de Voorziener en Degene die de hemelen en de aarde schiep in perfectie, en vrede en zegeningen
zijn over Zijn laatste Boodschapper en Profeet, Mohammed, en verder:
De laatste jaren zien wij vele mensen zichzelf opwerpen als spreker over de Islaam en specifiek over het Salafisme.1 Helaas is het zo dat
deze sprekers het Salafisme als containerbegrip gebruiken en hier van alles onder plaatsen zoals de daden van de Ikhwaan alMoeslimien (het moslimbroederschap)2, al-Qaa’idah, IS (ISIS) en andere groeperingen.
Dit terwijl de Salafisten al decennia waarschuwen tegen Religieus extremisme, moordaanslagen, gewelddadige staatsgrepen en ook
specifiek voor deze sekten en hun kopstukken.3
Helaas is dit iets wat onderbelicht wordt. Salafiyyah is een methodologie met fundamenten en stelregels en wie deze tegengaat,
treedt buiten as-Salafiyyah, wie het ook is. Het vreemde is dat dezelfde personen wel een onderscheid maken tussen de verschillende
Christelijke sektes?! En duidelijk zelf aangeven dat er verschillende soorten Salafiyyah zijn, namelijk: Geweldloze-, Jihadistische-,
Takfiristische etc?!
Met dit artikel van ons willen wij graag laten zien dat men een groep moslims onterecht stigmatiseert, wegzet en men hen beoordeeld
op een eigen, foutieve aanname!
De indeling van dit werk van ons is als volgt:
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De oorsprong van radicalisme, heropleving, en fundamenten.
Extremisme- en radicalisme de laatste 100 jaar: Een fictieve link met het Salafisme verwijderd!
De ideeën van Qutub worden overgenomen en gevolgd na zijn dood.
Een verkeerd begrip van de Quraan en de uitleg van deze verzen.
Het begrip van al-Farraaj en Qutub wordt verder geïmplementeerd.
Het begrip van al-Qaa’idah volgt deze lijn.
Andere ideologische kopstukken van de radicalen.
Afghanistan en indoctrinatie van strijders: Jihaad fard ‘ayn?!
Andere invloedrijke oproepers.
Waren ad-Dhawaahirie, Ibn Laden en anderen dan hen mensen van kennis?
Kritiek punten op IS/ISIS?
De verschillende dwalende groeperingen kort beschouwd.
De inzet van de Salafiyyien om deze Khawarij en hun methodologie te weerleggen.
Specifieke gebeurtenissen en het antwoord daarop.
De belangrijkste verschillen tussen ad-da’wah Salafiyyah/ de da’wah van al-Imaam Mohammed bin ‘Abdoel-Wahhaab en deze
radicalen.
Belangrijke shoeboehaat (misvattingen) van de radicalen uitgelegd.
Tegenstrijdigheden aan de Sharie’ah van ISIS en soortgelijke groeperingen:




1. Het niet terugkeren naar de ‘Ulama bij IS/ Al-Qaa’idah enz.
2. Wat is al-Hizbiyyah bij ISIS, Ikhwaan al-Moslimien en Al-Qaa’idah?

Hier kunt u meer lezen over deze methodologie:

Wat is as-Salafiyyah: http://sincerehearts.nl/boeken/pdf/ZijndeSelefieseennieuwesekte.pdf
Eigenschappen van de manhaj as-Salafi: http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/20-as-salafiyyah?download=161:eigenschappen-vanmanhadj-as-selefie-en-de-selefies
Het pad van de metgezellen: http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/20-as-salafiyyah?download=152:het-pad-vd-metgezellensamenvatting-van-de-methodologie-vd-selef
De geschiedenis van Ahloel Hadieth: http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/20-as-salafiyyah?download=139:geschiedenis-van-ahl-oelhadieth-een-studie-van-de-geredde-groep-en-dat-zij-de-mensen-zijn-van-hadieth
Is Allaah de Stichter van de Salafi da’waah: http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/20-as-salafiyyah?download=11:is-allaah-de-stichtervan-de-selefie-da-wah
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De geleerden hebben zich erg duidelijk uitgesproken over deze dwalende sekte waaruit andere sekten zoals al-Qa’ida en IS ontsproten:

https://web.archive.org/web/20050317091325/http://www.selefiepublikaties.com/Artikelen/DeBittereWaarheidoverIchwaan.pdf
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Kijk bijv. hier: http://web.archive.org/web/20100302113954/http://salafimanhaj.com/ebook.php?ebook=64
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3. Al-Khilafa en het begrip van ISIS.




A. De bay’a: Eed van trouw aan de Leiders in de Islaam.
B. De Bay’a al-Qotriyyaah: Meerdere Imaams in meerdere gebieden.



C. Is het stichten van een Khalifaat een individuele verplichting voor elke moslim?



4. Het begrip van Jihaad en de claim dat het een wereldwijde individuele verplichting is te gaan strijden



5. Het verbod op het overschrijden van de grenzen tijdens het strijden.



6. Het verbod op het doden van vrouwen en kinderen is muhkam en de Profeet  heeft dit nooit toegestaan.

 7. Sommige groepen mensen die verboden zijn te doden door de Sharie’ah
 8. Het schuilen van ISIS achter “meningsverschillen” bij het doden van sommigen die niet participeren en andere zaken.
 9. Het belang van het terugkeren naar de sierah van de Profeet  en het begrip van de Sahaba om geboden- en verboden te
begrijpen;

 10. Het sturen van cellen c.q. mensen om aanslagen te plegen in het westen:
 A. Hoe stuurde de Profeet, vrede zij met hem, en de rechtgeleide Khaliefen troepen en wat gaven zij hen mee als richtlijnen mee
aan hun strijders?














B. Tijdens de strijd van het leger waren er ook verboden om degenen niet te doden die niet deelnamen aan de strijd!
C. Het lukraak naar niet-moslim gemeenschappen gaan om hen te doden is tegenstrijdig aan de soennah van de Profeet  .
D. Al ghadr (Verraad na vertrouwen te hebben gegeven) en Al-Khiyyana (ontrouw) zijn verboden in de Islaam.
E. Misvatting van de radicalen: De verbonden gelden niet met niet-moslims want de Leiders van deze tijd zijn ongelovig.
11. Er wordt niet gestreden met de Imaams van al-ghadr (Verraad na vertrouwen te hebben gegeven).
Appendix 1: Geleerden over IS.
Appendix 2: Fawaaz Djneid en zijn losse tong en waanideeën.
Appendix 3: Sommige “experts” leggen Wahabisme uit?
Appendix 4: Saoedi Arabië verbiedt de boeken van radicalen.
Appendix 5: Wij excuseren ons niet!
Appendix 6: Wat moeten de moslims doen in deze lastige tijden?
Conclusie.

We hopen dat dit artikel in sha Allaah enige duidelijkheid zal scheppen voor allereerst de gewone moslims zodat zij het gevaar van de
ideologie van deze mensen inzien en ver weg blijven bij het implementeren van deze ideologie en tegelijkertijd kennismaken met de
da’wah van de Profeten, vrede zij met hen, de duidelijke uitnodiging naar de zuivere Islaam volgens het begrip van de eerste drie
generaties; de Selef oes Saalih. Ook als advies aan het Nederlandse volk zodat zij kunnen zien hoe het Islamitisch geloof kijkt naar
deze barbaarse daden.
Daarnaast als advies aan de radicalen zelf, dat zij objectief kijken naar de herkomst van de radicale personen die deze ideologie
gebouwd hebben en inzien dat hetgeen dat gebouwd is op valsheid, op zichzelf al vals is, en dat het een ideologie is, die leidt naar een
doodlopende weg van takfir, bloedvergieten en destructie van individuen en de maatschappij. Dit ook naar sympathisanten die
weliswaar zulke daden niet zouden doen, maar er wel sympathie voor kunnen opbrengen.
Ook als advies naar de Salafisten zodat zij ook kunnen inzien- en ideologisch kunnen uitleggen waarom de radicalen- en terroristen
een foute ideologie hebben en als laatste een vermaning aan het Nederlandse publiek zodat zij inzien dat zaken niet zo zwart-wit
liggen als zij denken dat het is en dat zij een onderscheid maken tussen iemand die zijn godsdienst zuiver wil belijden en iemand die een
bedreiging vormt voor de veiligheid van een ander. Dit zodat zij de enorme misleiding praktijken kunnen zien die al lange tijd gaande zijn
in vooral de media. Want waarom wordt onze kant van het verhaal onderbelicht terwijl er talloze websites en boeken zijn die alles
verduidelijken? Ook laten wij zien dat het westen zeklf ook talloze extremistische daden verricht hebben, maar dat men daar niet op
dezelfde wijze naar kijkt en men dit niet bestempeld op deze wijze.
Wij zijn van mening dat extremisme is deze niet beperkt blijft tot de daden van de radicalen in dit artikel. Maar ook door radicalen in
nalatigheid: Deze zgn. democratische- en geïntegreerde-, westers georiënteerde moslims gebruiken de daden van radicalen om hun
verwrongen beeld van de Islaam te kunnen verspreiden en hebben extremisme in nalatigheid geprobeerd te profileren over de ruggen
van degenen die de Islaam praktiseren- en implementeren in hun dagelijkse levens en ver van iedere vorm van extremisme zijn! Deze
mensen worden gepromoot in de media en er wordt voornamelijk naar hen teruggekeerd voor een kijk op sommige extremistische

www.selefienederland.nl

daden; terwijl zij ook extremisten zijn in nalatigheid van het praktiseren van de islaam en extremistisch zijn in hun behandeling van
religieus terrorisme: Zij gooien alles op 1 hoop en misleiden daarmee zichzelf, de lezers- en de kijkers!
In dit artikel zal met de Wil van Allaah duidelijk worden dat de Selefies/ Wahhaabies 4 gematigd zijn en tussen beiden extremen vormen
van nalatigheid- en religieus extremisme in zitten en de middenweg bewandelen.
Wij hebben tevens gebruik gemaakt van sommige Engelstalige artikelen. Dit i.v.m. met het zo volledig mogelijk behandelen van dit
onderwerp en omdat velen de Engelse taal machtig zijn. Dit volledig vertalen zou teveel tijd kosten en wij wilden deze informatie de
lezers niet onthouden!
Belangrijk punt: Nadat wij zagen dat er wederom aanslagen in het Westen plaatsvonden hebben in Frankrijk vrij recent en men over
het verbieden van Salafistische stichtingen begon te spreken hebben wij besloten het artikel verder uit te breiden om het nog
omvattender te maken zodat de verschillende misvattingen van IS ook inhoudelijk behandeld worden. Wij hebben puur gereageerd
op feiten, en geprobeerd zo nauwkeurig- en eerlijk mogelijk te zijn jegens iedereen, dit als een advies- en een vermaning aan iedereen
gebaseerd op wat Allaah ons gebied:
Laat de vijandigheid en haat van een volk jullie er niet toe brengen om niet rechtvaardig te zijn. Wees rechtvaardig!
Dat ligt dichter bij vroomheid.
[Sūrat al-Māʾida (5):8]
En:
O jullie die geloven! Vrees Allah en wees met de getrouwen.
[Sūrat at-Tawba (9): 119]
Moge Allaah het van ons accepteren en ons vergeven voor onze tekortkomingen en gebreken. En moge Allaah alle moslims verenigen
op de waarheid. Allaahoema amien.
Ridouan Aboe Roemaissa 5
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Wahhaabie: Is de benaming die mensen vaak krijgen die de Imaam en vernieuwer van de Islaam, Mohammed bin ‘Abdel-Wahhab, rahiemahoellaah, volgen

vanuit zijn verduidelijking van de Qoraan en de soennah en zijn primaire prediking van het monotheïsme. Dit terwijl deze Imaam niet met iets nieuws kwam, hij
bracht dit alleen opnieuw onder de aandacht bij de mensen, en bekritiseerde hen die de Religie wilden veranderen door hun toevoegingen- en verwijdering
van zaken die tot de Religie behoorden.
De basis van de Islaam is namelijk dat men Allaah zuiver- en alleen aanbidt middels de Openbaring: http://sincerehearts.nl/lessen/tawqeef.html
Het innoveren in zaken die samenhangen met aanbidding in de Religie is een geweldige zonde:
http://sincerehearts.nl/boeken/pdf/Bidah.pdf
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SN: Met speciale dank aan broeder Aboe Oemayma al-Maghribie, Hafidahoellaah, voor zijn ondersteuning bij het vertalen en het geven van kostbaar advies.En

Aboe Hudayfa Musa ibn Yusuf voor het leveren van de basis van dit artikel en zijn participatie en aanvullingen bij de verdere uitwerking. En ook met dank aan
broeder Hamza Aboe ‘Abderahmaan al-Maghribie voor het aanleveren van talloze bronnen. Moge Allaah dit zwaar laten wegen op hun weegschaal op de Dag
des Oordeels. Allaahoema aamien.
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De oorsprong van radicalisme, heropleving, en fundamenten
Dit onderwerp gaat primair over religieuze teksten die misbruikt worden door radicalen. Maar alvorens wij daarop ingaan achten wij
het belangrijk om eerst een korte voorgeschiedenis te presenteren. De reden waarom wij dit belangrijk achten is om aan te tonen dat
er een rode lijn zichtbaar is door de geschiedenis heen als het gaat om het gedachtegoed van de radicalen. En dit zal later duidelijk
worden. Zonder een korte voorgeschiedenis wordt het heel lastig om een inzicht te krijgen in de beweegredenen en denkprocessen
van radicale moslims.6
Wij hopen met deze beknopte inleiding dit inzicht te creëren en zodoende de misinterpretaties beter aan het licht te brengen. Het zal
dan ook duidelijk worden dat één van de voornaamste oorzaken van radicalisering onwetendheid is, en onkunde in het omgaan met de
islamitische teksten. En de ontkoppeling die ontstaan is van de jeugd en de klassieke islamitische geleerden, waardoor zij vatbaar zijn
geworden voor de uitnodigingen van radicalen naar extremistische ideologieën.7
Broeder Musa, Hafidahoellaah, heeft speciaal voor deze gelegenheid een tekst geschreven en samengesteld, en heeft zijn tekst
gebaseerd op zowel werken van islamitische geleerden alsook de onderzoeken van westerse academici die gespecialiseerd zijn op dit
specifieke gebied.
Ibn al-Jawzee een klassieke islamgeleerde uit de 11e eeuw N.C. in zijn bekende boek ‘talbies iblies’ behandeld het moment waarop voor
het eerst het radicalisme de kop opstak in de islamitische geschiedenis, Ibn al-Jawzee legt uit dat de eerste radicale groepering de
Khawaaridj8 waren, zij werden zo genoemd o.a. omdat zij bekend stonden voor het verrichten van khuroej (opstand) tegen de
Islamitische leiders.9
Ibn al-Jawzee levert de hadieth over van Abu Sa’id al-Khudrie die zei :
‘Ali ibn Abi Talib stuurde een stuk goud verpakt in gekleurd leer naar de Boodschapper van Allaah

 , en hij verdeelde het goud

vervolgens onder vier mensen. […] Bij het verdelen zei één van de metgezellen “Wij hebben meer recht op dit goud dan zij”. Toen
deze opmerking de Profeet  bereikte zei hij
“Vertrouw je mij niet? Terwijl ik de persoon ben die het meest vertrouwd wordt door Degene die boven de Hemelen is, en ik
ontvang de openbaring vanuit de Hemel in de ochtend en de avond?”
Vervolgens stond er een man op met ingezonken ogen, hoge jukbeenderen, een vooruitstekend voorhoofd, een dikke baard en een
kaalgeschoren hoofd en hij zei:
“Mohammed! Vrees Allaah!”
Waarop de Profeet  zei
“Wee jij! Van alle mensen op aarde ben ik niet degene die Allaah het meeste vreest?! ?”

6

Wij hebben bewust de terminologieën radicaal of extreem gebruikt. De terminologie fundamentalistisch is in onze optiek foutief omdat moslims juist moeten

terugkeren naar de fundamenten van hun Religie. Fundamentalisme wordt dan ook niet afgekeurd, maar radicalisme en extremisme wel omdat beiden de
fundamenten van de Islaam tegengaan!
Hier legt al-‘Allamah Saalih aal-Shaykh dit gevaar uit: http://web.archive.org/web/20100302113954/http://salafimanhaj.com/ebook.php?ebook=22
7

Dit omdat als de jongeren geen ‘Ulama hebben om naar terug te keren, sommige dwalende predikers alles kunnen zeggen- en doen om de jongeren de kant

op te bewegen die zij willen! Zij komen dan met allerlei misvattingen die op de waarheid lijken en die op zich reeds beantwoord zijn door Islamitische
geleerden, maar omdat deze jongeren deze helaas niet meer vertrouwen, kijken zij niet wat deze zeggen over deze zaken. Straks zullen wij met de Wil van
Allaah talloze voorbeelden geven!
8

Hier kunt u meer lezen over de Khawaarij en hun destructieve pad:

https://web.archive.org/web/20050317064237/http://www.selefiepublikaties.com/Artikelen/DeChawaaridjvantoenenNu.pdf
https://web.archive.org/web/20050317064237/http://www.selefiepublikaties.com/Artikelen/DeVerdelingvandeChawaaridjinTweeGroepen.pdf
https://web.archive.org/web/20050317064237/http://www.selefiepublikaties.com/Artikelen/DeredenendatdeTerroristenzijngaanmoorden.pdf
9

Hier kunt u meer lezen over dit geweldige fundament van Ahloe Soennah:

http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/18-manhadj-ahl-as-soennah-m-b-t-de-leiders-van-de-moslim?download=23:de-verplichting-voorhet-luisteren-en-gehoorzamen-van-de-leiders-van-de-moslims
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En toen ging de man weg. […]
En de Profeet  keek naar hem terwijl hij wegliep en hij zei:
“Van de volgelingen van deze man zullen er mensen verschijnen die de Qur’aan veelvuldig reciteren en op een mooie wijze maar het
zal niet verder komen dan hun strotten (m.a.w. het bereikt hun hart niet qua begrip). Zij vertrekken uit de Islaam zoals een pijl door
een prooi heen gaat”
Al-Bukhaarie en Moeslim.
Deze man heette Dhoe l-Khuwaysirah at-Tamiemie en hij wordt door de islamitische geleerden aangemerkt als de voorloper van de
allereerste sekte in de Islaam genaamd de Khawaaridj. Later zal hier meer duidelijk over worden.
En de Profeet  zei o.a. ook over deze groep :
“Er zal een groep onder jullie verschijnen hun gebeden laat jullie neerkijken op jullie eigen gebeden (gezien zij constant en veelvuldig
gebeden verrichten), en hun vasten laat jullie neerkijken op jullie vasten, maar zij reciteren de Qur’aan maar het zal niet verder rijken
dan hun strotten en zij vertrekken uit de Islaam zoals een pijl door een prooi”
(Bukharie en Moeslim)
En hij  werd gehoord door ‘Abdollaah bin ‘Amro radi Allaahu ‘anhu, dat hij  zei:
“Er zullen mensen voortkomen uit mijn oemmah vanuit het oosten, zij lezen de Qora’aan en het zal hun kelen niet voorbij gaan, en
iedere keer dat er een groep van hen opkomt zal het afgesneden worden, iedere keer dat er een groep van hen opkomt zal het
afgesneden worden, totdat hij (de Profeet saw) het meer als 10 keer noemde10, iedere keer dat er een groepvan hen opkomt, totdat
de Dajjaal verschijnt tussen wie er overgebleven is van hen”
(Overgeleverd door Ahmed in zijn Musnad, en Saheeh verklaard door al-‘Allaamah Ahmed Shaakir.)
En hij  beschreef deze groep ook als volgt:
“Aan het einde der tijden zal er een volk verschijnen; jong van leeftijd zijn en dat zij dwaze dromen hebben, zij spreken met de beste
spraak van de schepping. Zij zullen de Islaam verlaten zoals de pijl haar boog verlaat, en hun geloof zal hun strotten niet voorbij
gaan.” 11
Het is dus duidelijk dat de Profeet  deze groep beschreef met een aantal kenmerken, namelijk :
-

Weinig begrip van de Qur’aan;
Zij waren extreem in het verrichten van aanbidding;
Zij vaak jong van leeftijd waardoor zij dus een gebrek hebben aan wijsheid en ervaring;
Zij dwaze dromen hebben, dus m.a.w. onrealistische ambities.

Dit was dus de eerste verschijning van radicalisme in de Islaam, een belangrijke opmerking bij dit verhaal is het punt dat hetgeen wat
deze man ertoe leidde om de Profeet  tegen te gaan, en zijn leiderschap en zijn beslissing in het distribueren van rijkdom te
betwisten op deze wijze, was zijn perceptie van een tekort aan rechtvaardigheid afkomstig van de leider van de staat en een tekort aan
vroomheid. En de methode die hij kiest om te corrigeren namelijk door (mondelinge) khoeroedj (opstand) te verrichten en de leider
openlijk (en niet prive) aan te vallen.
Onthoudt goed deze facetten aangezien zij de rode lijn vormen door de geschiedenis heen bij de radicale groeperingen.
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In een andere hadeeth overgeleverd door Ibn ‘Omar in Soenan Ibn Majah met dezelfde betekenis geeft men aan dat Ibn ‘Omar het “meer dan 20 keer

hoorde (van de Profeet )”. Deze overlevering is Hassan verklaard door Imaam Al-Albaani in Saheeh Ibn Majah.
Het is dus een feit dat dit probleem tot het einde der tijden zal blijven bestaan. Daar is het belangrijk dit probleem theologisch te isoleren en te bestrijden
volgens de middelen die de Islamitische wetgeving ons geeft zodat het zo beperkt mogelijk blijft!
11

Saheeh al-Boechaarie. We zien vaak dat aanhangers en de mensen die sympathie voor deze sekten hebben jong in leeftijd zijn. Zelfs hun kopstukken zijn

vaak jong, hebben niet bij de ‘Ulama gezeten, geen Islamitische studie genoten etc. Dit zal in sha Allaah volgen met bewijzen!
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Dit was dus de eerste ideologische verschijning van de Khawaaridj sekte, later na het overlijden van de Profeet  tijdens het tijdperk
van de derde Khalief ‘Uthmaan stak het gedachtegoed van de Khawaaridj opnieuw op. ‘Uthmaan nam een bepaalde politieke
beslissing in een kwestie die speelde tussen hem en de gouverneur van Egypte. Een groep uit Egypte waren het niet eens met deze
beslissing van ‘Uthmaan en zij vonden dat ‘Uthmaan niet de wetgeving van Allaah na leefde en dat hij onrechtvaardig handelde. Dit
leidde uiteindelijk tot zijn dood, toen een groep die eiste dat Uthmaan moest aftreden als Khalief zijn huis omsingelde, binnendrongen
en hem vermoorde in zijn huis terwijl hij de Qur’aan aan het lezen was!
Dit was dus het tweede moment dat deze sekte de kop op stak, dit maal niet alleen mondelijk maar ook fysiek.
Vervolgens werd ‘Ali de nieuwe khalief.12
Nu was het zo dat de gouverneur van Syrië, Mu’aawiyah, een neef was van de vermoorde ‘Uthmaan. En hij was bereid om de eed van
trouw aan ‘Ali te geven als de nieuwe Khalief maar met de voorwaarde dat hij de moord op ‘Uthmaan zou vergelden door de rebellen
die ‘Uthmaan hadden vermoord te straffen. Maar ‘Ali zag dat vanuit zijn Idjtihaad niet als een wijze beslissing omdat hij bang was dat
het straffen van hen zou leiden naar nog meer rebellie en bloedvergiet aangezien zij een grote invloed hadden verworven. En ‘Ali wilde
eerst stabiliteit en rust binnen het rijk bewerkstelligen voordat hij de schuldigen kon vervolgen.
Om een lang verhaal kort te maken monde het conflict tussen Mu’aawiyah de gouverneur van groot Syrië (as-Shaam)13 en ‘Ali de
nieuwe khalief, uit tot een gewapend conflict. Na een aantal weken aan schermutselingen hield het leger van Mu’aawiyah als een
poging om een totale oorlog tussen de moslims alsnog te voorkomen, kopieën van de Quraan in de lucht en zij vroegen het leger van
‘Ali om zich te onderwerpen aan de leringen van de Qur’aan, ze zeiden jij stuurt één man en wij sturen één man als rechter en zij zullen
beloven om te handelen volgens de Qur’aan. Beide partijen waren het hiermee eens.
Maar onder de aanhangers van ‘Ali was er een grote groep die het niet eens waren met deze beslissing en hun argument was :
“Hoe kunnen jullie mannen laten oordelen terwijl de regelgeving van Allaah aanwezig is, en zij reciteerden het vers in de Qur’aan

“Er is geen andere wet dan die van Allaah”
Dus toen ‘Ali terugkeerde van het slagveld en Kufah binnenkwam volgden deze groep van ex-aanhangers van ‘Ali hem niet, in plaats
daarvan sloegen zij een kamp op in de nabij gelegen plaats Haroera. Daarom worden de eerste khawaaridj door de Islamitische
geleerden ook wel soms de Haroeriyyah genoemd.14 Zij waren een groep van twaalfduizend en zij riepen gezamenlijk in een stem

“Er is geen andere wet dan die van Allaah”
Dit was de eerste verschijning van de Khawaaridj als daadwerkelijke sekte, daarvoor was het merendeels de ideologie die de kop op
stak en groepen mensen ertoe aanzette om de wapens op te nemen, nu was er daadwerkelijk een grote groep gevormd die zich dan
ook letterlijk afscheidde van de moslimgemeenschap.
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Na de dood van de Khalief ‘ Uthmaan (heers periode 644-656) werd ‘Ali aangesteld als de vierde Khalief in Madinah in Juni 656. In December datzelfde jaar

raakten de troepen van ‘Ali verwikkeld in een conflict met de troepen van de metgezellen Talha, az-Zoebayr en de vrouw van de Profeet

 ‘Aa` ishah. De

Khalief ‘Ali maakte toen van Koofah zijn hoofdstad en hij stuurde vervangers voor sommige provinciale gouverneurs. De mensen van Syrie verwerpten Sahl ibn
Hanief als vervanger voor Mu’aawiyah, die op dat moment wraak eiste voor de dood van zijn neef, de voormalige Khalief ‘Othmaan, voordat hij een eed van
trouw zou afleggen aan ‘Ali. Mu’aawiyah beschouwde de aanstelling van ‘Ali als Khalief niet als compleet aangezien de eed nog niet bevestigd was door
sommige van de vooraanstaande metgezellen zoals Osamah ibn Zayd, Sa’d ibn Abie Waqqaas, Ibn ‘Umar, Zayd ibn Thaabit etc. (Ibn Kathier, al-Bidaayah wa anNihaayah, Beiroet: Maktabah al-Ma’aarif Press 3e editie, 1974, pag.227). ‘Ali aan de andere kant, vond vanwege de heersende verwarring, dat de stabiliteit van
de staat eerst hersteld diende te worden voor het pakken van de moordenaars van ‘Othmaan. Dit geschil leidde tot de ontmoetting tussen hun troepen op de
vlakte van Siffien, ten zuiden van Raqqah in het huidige Syrie in Juli 657. Schermutselingen tussen de twee partijen bleven voor weken aan de gang, op een
halfslachtige manier omdat beide partijen geen grootschalige strijd wensten tussen moslims. (Genomen uit The Devils Deception, 2e editie, pag.25)
13

Een gebied dat toen Palestina, Jordanië, Syrië omvatte.

14

Afgeleid van de toeschrijving aan de plaats Haroera.
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Meerdere malen werd aan ‘Ali verzocht om deze groep van Khawaaridj te bestrijden aangezien zij zich hadden afgezonderd van de
gemeenschap van de moslims15 maar ‘Ali weigerde dit. Uiteindelijk zond ‘Ali de metgezel Ibn ‘Abbaas naar hen toe als poging om deze
groep van radicalen tot rede te brengen.
Het is belangrijk om te weten dat Ibn ‘Abbaas behoorde tot een van de meest geleerden van de metgezellen, en op het gebied van de
Qur’aan was hij de grootste geleerde.
Ibn al-Jawzee levert de hadieth over waarin Ibn ‘Abbaas verteld over de ervaring van zijn bezoek aan deze Khawaaridj.
In het verhaal wat gaat komen is er meteen ook een mooi praktijkvoorbeeld uit de beginperiode van de Islaam over hoe radicalen
omgaan met teksten uit de Qur’aan, en hoe de geleerden van de Islaam dit beantwoorden en ook dat de radicalen hun begrip niet
bouwen op de Qu’raan als geheel, maar op slechts een gedeelte welke zij verkeerd interpreteren.
Ibn ‘Abbaas verteld hierover en zei :
“Ik trok mijn mooiste kleren aan, het beste wat iemand kon krijgen uit Jemen, en ik kamde mijn haar. Ik bezocht hen in de middag en ik
trof een soort mensen aan welke ik nog nooit had gezien als het gaat om de mate van het verrichten van aanbidding, hun voorhoofd
was getekend door het verrichten van de sudjood (prosternatie), en de palmen van hun handen waren ruw zoals kamelenvoeten, ze
droegen ongestreken kleding en zij hadden vermoeide gezichten.
Ik groette hen en zij zeiden welkom ibn Abbaas, wat is dit voor kleding wat jij draagt?! En ik vroeg hen, wat voor tekortkoming zien
jullie bij mij? Voorzeker, ik zag de boodschapper van Allaah  gekleed in de beste kleding wat men maar kon vinden aan Jemenitische
kledij en toen reciteerde ik het vers :

“Wie heeft de mooie kleding die Allaah voor Zijn dienaren heeft gebracht en de goede dingen van de voorzieningen verboden verklaard?”
((SN: Hier ziet men dus een voorbeeld van de valse vroomheid die radicale moslims kunnen hebben, zij vonden het niet gepast dat Ibn
Abbaas in mooie kleding liep en er verzorgt uitzag. Ibn Abbaas counterde deze onwetendheid en valse perceptie van vroomheid
meteen met bewijsvoering uit de Qur’aan zelf.))
Toen zeiden zij “Wat heeft jou hier gebracht?” Waarop hij zei : “Ik ben tot jullie gekomen vanuit de metgezellen van de Profeet, en van
de neef van de Profeet en zijn schoonzoon. En de Qur’aan daalde neder terwijl zij daar getuigen van waren en zij hebben meer kennis
erover dan jullie en als naar jullie kijk dan zie ik niemand van hen onder jullie!? Ik ben gekomen om aan jullie over te dragen wat zei
zeggen en om aan hen over te dragen wat jullie te zeggen hebben.
Vervolgens vroeg Ibn ‘Abbaas aan hen kom naar voren met jullie argumentatie wat jullie tegen de metgezellen van de Profeet hebben
en tegen zijn neef?!
((SN: En uiteindelijk hadden zij drie punten van kritiek, en 1 van die drie punten is het punt waarop wij willen komen om ons punt
duidelijk te maken en dit is dan ook meteen een praktijkvoorbeeld van een vers uit de Qur’aan wat veelvuldig aangehaald wordt door
radicalen door de generaties heen.))
Dus zei zeiden “Ons eerst punt is dat hij (‘Ali) mannen laat oordelen in een zaak wat alleen aan Allaah toebehoort, want Allaah zegt :

Voorzeker het oordeel is enkel bij Allaah
Dus wat hebben mannen te zoeken bij het oordelen?

15

De geschiedenis leert ons dat al-Khawarij zich altijd afsplitsen van de gemeenschap van de moslims. Dit uit zich in geheime genootschappen, aparte leiders

van deze sektes buiten de leider van het land om, en geheime cellen.
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Als antwoord op dit eerste punt zei Ibn Abbaas:
Als ik jullie beantwoord uit het Boek van Allaah en uit de Soennah van Zijn Profeet met datgene wat jullie punt weerlegd zullen jullie
dan terugkeren? Zij zeiden “Ja”.
Toen zei hij: Wat betreft jullie uitspraak dat ‘Ali mannen heeft aangesteld in een zaak die enkel aan Allaah toebehoort, dan zal ik een
stuk voorlezen uit het Boek van Allaah waarbij Allah Zijn oordeel heeft toevertrouwd aan mannen betreffende een achtste deel van
een kwart van een dirham. Allaah heeft de mensen bevolen om te oordelen in deze zaak, begrijpen jullie de uitspraak van Allaah :
“O jullie die geloven! Doodt geen jachtwild indien jullie in de gewijde staat zijn. En wie van jullie opzettelijk doodt dan is de vergelding het
slachten van het vergelijkbare aan vee zoals beoordeeld door twee rechtvaardigen van jullie”
Ik vraag jullie bij Allaah, is het belangrijker dat mannen oordelen in een zaak betreffende het beslechten van een geschil en in het
voorkomen van bloedvergiet of betreffende het jagen op wild?
Zij zeiden “natuurlijk dat is beter”
En Ibn Abbaas zei: en betreffende een vrouw en haar echtgenoot, Allaah zegt :
“En als jij onenigheid tussen hen twee vreest, stuur dan een bemiddelaar van onder zijn familie en een bemiddelaar van haar familie...”
Is het niet zo dat het oordelen van mannen in het beslechten van een geschil en het voorkomen van bloedvergiet belangrijker is dan
het oordelen tussen een geschil tussen twee echtgenoten? Zijn we nu klaar met dit punt? En zei zeiden “ja.”
Uiteindelijk keerden tweeduizend van hen terug terwijl de rest doorging met het rebelleren en uiteindelijk overgingen tot gewapende
strijd.16 En uiteindelijk werd ‘Ali ook door hen vermoord toen hij een op een ochtend zijn huis verliet voor het ochtendgebed in de
Moskee.’’
Nu de rode lijn in dit verhaal is een extreme perceptie van wat ware vroomheid in moet houden, en een extreem oordeel op het
afwijken van het oordelen met de wetgeving van Allaah en zodra iemand, in hun ogen, daarvan een millimeter afwijkt dan is zijn
leiderschap niet langer legitiem en als enige oplossing voor dit probleem zien zij in revolutie en rebellie d.m.v. uiteindelijk
gewapende strijd. Dit alles veroorzaakt door onwetendheid en door het zich afscheiden van de geleerden- en de gemeenschap van de
moslims. Zij kunnen geen andere oplossingen verzinnen en aandragen behalve het grijpen naar het zwaard.
Dit was even een korte voorgeschiedenis over de oorsprong van de eerste radicale sekte in de Islaam, nu gaan we een grote sprong
maken naar de huidige generatie en dan zien wij een voortzetting- en heropleving van het gedachtegoed van de khawaaridj, waarbij
de rode lijn telkens duidelijk zichtbaar blijft.

16

Hier is ook duidelijk zichtbaar dat de ideologie die leidt tot bloedvergieten het gevaarlijke is. Want zonder ideologie, is er ook geen bloedvergiet.
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Extremisme- en radicalisme de laatste 100 jaar: Een fictieve link met het Salafisme
ontkracht!17
Na het verval van het Khalifaat en de massale kolonisatie van moslimlanden en onderverdeling van het Islamitische grondgebied door
het Westen die daarop volgde ontstond er in delen van de gekolonaliseerde moslimwereld een counterreactie, verschillende
islamitische denkers en groepen begonnen zich te ontpoppen als reactie op de nieuwe realiteit in de moslimwereld. In Egypte werd de
beweging al-Ikhwaan al-Moeslimien opgericht door Hassan al-Bannaa. Deze groep kwam met een aantal vernieuwingen in de religie
gericht op het verwijderen van de Engelse bezettingsmacht en het terugbrengen van het Khalifaat. Uit deze beweging, en haar
splintergroeperingen, kwamen talloze personen voort die vanuit dit gedachtengoed, hetzij met aanpassingen, hetzelfde doel
nastreefden en allen de sharie’ah tegengingen in hun pogingen dit doel te bereiken. Wat belangrijk te noemen is, is dat al deze
splintergroeperingen gebruik maakten van een methodologie die vreemd is aan de methodologie van de Profeten en Boodschappers
in het verbeteren van de gemeenschap, hun methodologie is veelal revolutionaire van aard en hanteert een top-down politiek, d.w.z:
zij zijn van mening dat de focus dient te liggen op het leiderschap en de macht in een gebied, wanneer deze macht gegrepen kan
worden dan kan men van boven naar beneden de maatschappij opnieuw inrichten. Om dit te bereiken gaan sommigen van hen
uiteindelijk zelfs over tot geheime structuren, cellen en leiderschap buiten het leiderschap van de staat om.
Hierover later meer in shaa Allaah.
Met de Wil van Allaah zullen wij verderop dit artikel deze bewegingen apart behandelen.
Tot een van de belangrijkste lectuur voor de heropleving van dit radicale gedachtegoed behoren de werken van een aantal personen,
deze personen zijn niet alleen aangemerkt als invloedrijk voor het huidige radicalisme, door islamitische geleerden, maar ook door de
westerse academici.
Het volgende gedeelte is gebaseerd op de werken van zowel Islamitische geleerden als ook westerse academici: 18
De hoofdpersoon wiens ideeën en lectuur gezien wordt als een van de belangrijkste ideologische inspiratiebronnen voor het huidige
jihadisme is de Egyptische schrijver Sayyid Qutb rahiemahoellaah, die zelf op zijn beurt mede beïnvloed was door Abu A’laa al-Mawdudie
uit het huidige Pakistan19 en door Leninistische en Marxistische ideeën. Qutub20 heeft een verleden als schrijver, dichter en literair
criticus, die veelal zaken beschreef vanuit een filosofisch oogpunt. Hij werkte eerst voor het Egyptische ministerie van onderwijs en is
toen ook in Amerika geweest om het Amerikaanse onderwijssysteem te bestuderen aan de Universiteit van Colorado. Na terugkomst
in Egypte nam hij ontslag en trad hij toe tot de Ikhwaan al-Moeslimien (het Moslim broederschap), de sekte die opgericht was door alHassan al-Bannaa. 21 22
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Lees ook deze twee sterke Engelstalige artikelen:

Is as-Salafiyyah een reden voor terrorisme: http://web.archive.org/web/20100302113954/http://salafimanhaj.com/ebook.php?ebook=63
Terrorisme in KSA: http://web.archive.org/web/20100302113954/http://salafimanhaj.com/ebook.php?ebook=62
Omdat men vaak Saoedi Arabië als bron aanmerkt voor religieus terrorisme!
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Waarbij de Westerse academici bevestigen (met regelmaat vaak minder genuanceerd dan zou moeten) wat Islamitische geleerden al lang en breed

verduidelijkt hebben. Helaas hebben wij gemerkt dat velen in het Westen alleen terugkeren naar zgn. eigen academici en niet naar de specialisten van de
Islaam en de Islamitische wetgeving: De Islamitische geleerden. Dit is onlogisch en ook niet wetenschappelijk. Want waarom zou een persoon die qua
kennisniveau van de Arabische taal, Islaam als Religie en specifiek het gedachtegoed van extremisten minder geleerd is, als leidraad genomen moeten worden
en niet de specialisten in dit vakgebied? Dat is onlogisch. Dan laten wij weg dat sommige academici weliswaar kundig zijn in dit gebied, maar hun objectieve
benadering mixen met onderbuik gevoelens en een verkeerd voorstelling van zaken. Daarom hebben wij deze academici slechts als ondersteuning gebruikt, en
niet als hoofdbron.
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Welke ook zeer extreem was betreffende het stichten van een Islamitische staat, zo extreem dat hij de pilaren van de Islaam daaraan ondergeschikt maakte!

Ook prees hij de revolutie van al-Khoemeiny in Iran aan als een “Islamitische revolutie”. Dit terwijl al-Khomeiny een Raafidhi was van de ongelovige sekte de
Shi’a twaalvers (Ithna ‘ashriyyah)! Dit zien wij later bij meerdere van deze radicalen: Zij laten de gehele boodschap van de Islaam en gaan deze tegen op basis
van een onderdeel van deze boodschap! Dit is ook de reden dat al-Mawdoodi, Qutub en al-Bannaa zware kritiek kregen, van de ‘Ulama in hun tijd die hun
da’wah kenden en door hadden, alsook de geleerden na hun tijd, dat zij de sharie’ah tegengingen op vele punten!
20

Hier kunt u een aantal van de kritiek op Qutb lezen:

http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/31-de-geleerden-over-sayyid-qoetb
21

Hassan al-Bannaa was ook een belangrijke bron aangezien hij de oprichter is van de sekte al-Ikhwaan al-Moeslimien. Wel is zijn directe invloed veel minder

dan die van Sayyid Qutb in deze huidige tijd. Al-Bannaa wilde een zo groot mogelijke groep creëren om zijn doel: De Islamitische staat, te bereiken. Hij deed dit
door het concept van al-walaa en al-baraa (liefde- en haat omwille van Allaah) te versmelten en door binnen zijn groep iedereen te accommoderen zelfs de
Soefies, de Sjiieten, en de Christenen etc. We zien bij de hedendaagse groepen deze Hizbiyyah (partijgeest) terug waarvoor de ‘Ulama gewaarschuwd hebben:
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Hij schreef zijn bekende werken tussen 1954 tot aan zijn executie door de Egyptische staat in 1966, de meeste werken schreef hij in de
gevangenis zoals Ma’aalim fie t-Tariq (Mijlpalen), en Fie dhilaal al-Qur’aan (In de schaduw van de Qur’aan), Qutb is in deze tijd
gemarteld en verschrikkelijk behandeld door de machthebbers in Egypte uit zijn tijd en zijn overtuiging werd hierdoor steeds radicaler.
Vooral Mijlpalen werd een van zijn bekendste werken omdat hij deze schreef in de gevangenis vlak voor zijn executie en omdat dit
werk een praktisch handboek werd voor de Islamisten. Het boek groeide dan ook uit tot het belangrijkste manifest voor het
Islamisme. In dit werk was de beïnvloeding van Qutb door de ideeën van Marx en Lenin duidelijk zichtbaar, complete teksten leken zo
gekopieerd te zijn uit het bekende manifest van Lenin “Wat te doen”, waarbij de termen van Lenin door Qutb geïslamiseerd werden,
als Lenin sprak over een revolutionaire voorhoede, sprak Qutb over een Islamitische voorhoede. Als Lenin sprak over de noodzaak van
een sociale revolutie sprak Qutb over een Islamitische revolutie om sociale rechtvaardigheid te herstellen en om de islamitische
gemeenschap te redden uit wat hij noemde het juk van al-Jaahiliyyah door de overheden die het alleenrecht van Allaah om te oordelen
(al-Haakimiyyah) over het reilen en zeilen van de gemeenschap zichzelf toegeëigend hadden.
De werken van Sayyid Qutb waren vooral gecentreerd rondom deze twee hoofdconcepten die eerder vernoemd zijn :
-

Al-Haakimiyyah;23
Al-Djaahiliyyah;

Al-Haakimiyyah slaat op het alleenrecht dat Allaah heeft om te oordelen, en volgens Sayyid Qutb was dit recht wat enkel aan Allaah
toebehoort in zijn tijd vervangen door de wetgeving van mensen.

“Wie het eens is met een groep, gedachte of punt van da’wah hoort erbij!”
http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/30-shaykh-ibn-djibrien-en-zijn-extreme-verdeding-voor-hasan-al-bannaa
We hebben al-Bannaa zijn rol dus beperkt, aangezien men vooral naar Qutub terugkeert! Wel is het zo dat men in tijden van een gebrek aan kracht terugkeert
naar de ideologie van al-Bannaa en zijn accommodatie van zoveel mogelijk volgelingen en geheime cellen om zo toe te werken naar een staat van kracht
waarin men revoluties kan ontketenen om hun staat te stichten! Al-Bannaa zijn prediking verschilt in alle opzichten met die van al-Imaam Mohammed bin
‘Abd al-Wahhaab en is een bron van veel kwaad en dwaling! Ook is de huidige extremistische sektevorming en gehoorzaamheid aan de kopstukken ervan een
uitvloeisel van de invloed van al-Bannaa op de huidige- en hedendaagse sekten!
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Al-Bannaa riep op naar een vorm van Hizbiyyah (partijgeest) die afgekeurd wordt door de Openbaring: Al-‘Allaamah an-Nadjmie, rahiemahoellaah

adviseerde Shaykh bin Djibrien, rahiemahoellaah betreffende al-Bannaa:
Ten negende: Leg mij de tien pilaren uit van zijn bay’ah (eed van trouw) met een uitleg die Allaah tevreden zal stellen en zijn Boodschapper, en daarna de
gelovigen, anders dan (de uitleg) dat hij een nieuwe wetgeving heeft gebracht in de Da’wah.
Ten tiende: Leg mij uit waarom hij de bay’ah (eed van trouw) afnam van de mensen die al reeds een bay’ah op hun nek hadden (aan de moslimleiders van hun
land), behalve dan dat hij ongehoorzaam was aan Allaah en Zijn Boodschapper en hij nieuwe wetten introduceerde in de Islaam, waarvoor noch Allaah noch
Zijn Boodschapper toestemming voor hebben gegeven.
Ten elfde: Leg mij uit waarom hij gehoorzaamheid aan hem, welke hij als voorwaarde maakte in zijn bay’ah (eed van trouw), als iets verplichts stelde en
onmiddellijk en zonder uitzonderingen uitgevoerd diende te worden, dit terwijl volgens de Islaam, gehoorzaamheid wordt beperkt door twee zaken:
1. Het moet zijn in het goede.
2. Het hangt af van iemands mogelijkheid.
Dus is dit niet het voorschrijven van een wet in de Religie, waarvoor noch Allaah noch Zijn Boodschapper toestemming voor heeft gegeven ?
Ten twaalfde: Leg mij uit waarom hij de Islaam beperkte tot slechts twintig principes of waarom hij deze principes de hoogste vorm van belangrijkheid gaf, met
een uitleg die Allaah tevreden zal stellen en zijn Boodschapper, en daarna de gelovigen, anders dan (de uitleg) dat hij een nieuwe wetgeving geïntroduceerd
heeft in de Islaam.
23

Qutb richtte zich qua tawheed primair op al-Haakimiyyah, wat een onderdeel is van at-Tawheed al-Uluhiyyah (de eenheid in het aanbidden van Allaah). Deze

vorm van Tawheed is een onderdeel van-, maar niet het enige- en meest belangrijke onderdeel van Tawheed al-Uluhiyyah. Wij zien dat Profeten, ‘alayhim assalaam, zich primair richtte in het uitnodigen naar het alleen aanbidden van Allaah en het wegblijven bij al hetgeen aanbeden wordt buiten Allaah. In dit
onderdeel schoot Qutb tekort, dit terwijl hij leefde in een samenleving waarin anderen naast Allaah aanbeden werden. Dit tot vandaag de dag! Decennia zijn
voorbij gegaan en de gedroomde Islamitische staat is niet gesticht, dit naast het objectief waarneembare feit dat shirk een veel voorkomend probleem is- en
blijft. Generaties zijn gestorven op de shirk die Allaah niet vergeeft en deze mensen blijven oproepen naar het stichten van een staat die oordeelt met de
shari’aah met strafwetten. Maar zij gebruiken niet de methodiek die de Profeten gebruikten! Al het verspilde bloed ten spijt!
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En omdat de wetgeving van Allaah dus niet langer geïmplementeerd werd was de Oemmah (de islamitische gemeenschap) beland in
wat hij noemde al-Jaahiliyyah. Nu al-Jaahiliyyah is een islamitische terminologie wat in de klassieke leer stond voor de pre-islamitische
periode vóór de komst van de Profeet Muhammed  en de Islaam. Het slaat dus op een periode van ongeloof en afgoderij. En
volgens Sayyid Qutb was de gehele moslimgemeenschap teruggevallen naar die periode van ongeloof en afgoderij, zo zegt hij in zijn
meest bekende werk “Mijlpalen”:
“Wij moeten onszelf uit de klauwen van de jahili-maatschappij bevrijden, van de jahili concepten, van de jahili-tradities en van het jahilileiderschap. Het is onze missie om geen compromis met de praktijken van jahili-maatschappij te sluiten en daar ook niet trouw aan te
zijn. De jahili-maatschappij is door zijn jahili karakteristieken het niet waard om compromissen mee af te sluiten. Ons doel is om eerst
onszelf te veranderen zodat wij later de maatschappij kunnen veranderen.”
Wat is deze jaahiliyyah maatschappij volgens Qutb?
“Maar wat is de jahili-maatschappij en op welke manieren biedt de islam haar het hoofd? De jahili-maatschappij is elke maatschappij, die
anders is dan een islamitische maatschappij, en als wij een nauwkeurige definitie geven, dan kunnen wij zeggen dat het elke
maatschappij is, die zichzelf niet aan de onderwerping aan Allah alleen wijdt, aan haar geloof en haar ideeën, aan haar
godsdienstoefeningen en aan haar wetgeving. Volgens deze definitie zijn alle bestaande maatschappijen in de wereld vandaag de dag
jahili.”
En:
“Tenslotte zijn alle zogenoemde 'islamitische maatschappijen' ook jahili-maatschappijen. Wij rangschikken hen niet onder de jahilimaatschappijen omdat zij in andere goden dan Allah geloven, of omdat zij een ander dan Allah aanbidden, maar omdat hun manier van
leven niet alleen op de onderwerping aan Allah is gebaseerd. Hoewel zij wel in de eenheid van Allah geloven, kennen zij anderen nog
steeds de wetgevende eigenschap van Allah toe en onderwerpen zij zich aan dit gezag, en van dit gezag leidden zij hun systeem, hun
gewoontes, hun wetten, hun normen en waarden en bijna alles in het dagelijkse leven af. Allah de Allerhoogste zegt over heersers:
“En wie niet oordeelt met wat Allah neergezonden heeft:zij zijn de ongelovigen! (Koran 5:44)”
En hij zei over de methode van de beweging waar hij voor stond:
“Deze beweging gebruikt methoden van prediking en overreding om de ideeën en geloven te hervormen; en maakt ook gebruik van
fysieke kracht en jihad om de organisaties en het gezag van het jahili-systeem, uit te bannen die de mensen ervan weerhouden om hun
ideeën en geloven te hervormen en hen dwingt om hen te volgen in hun afgedwaalde manieren en om menselijke meesters te dienen
in plaats van de Almachtige Heer.”
“De vestiging van het rijk van Allah op aarde, de uitbanning van het rijk van de mens, het ontnemen van de soevereiniteit aan degene, die
dit onrechtmatig genomen heeft en het teruggeven hiervan aan Allah, en het afkondigen van de goddelijke sharie’ah en het afschaffen
van de door de mens gemaakte wetten, kan niet alleen door prediking bereikt worden. Degenen dat onrechtmatig het gezag van Allah
genomen hebben en de schepselen van Allah onderdrukken zullen hun macht niet opgeven enkel door middel van prediking”
Hier zien wij dus weer die rode lijn:
Deze begon bij de eerste verschijning van de Khawaaridj namelijk de extreme focus op het alleenrecht dat Allaah heeft op het gebied
van de wetgeving, en vervolgens takfier (het ongelovig verklaren en het excommuniceren) van moslims die in hun ogen daarvan
afgeweken zijn. We zien ook dat Qutub een oproep deed tot fysieke kracht- en jihad om zo de machthebbers te ondermijnen en de
macht te grijpen. Dit komt later steeds terug bij groeperingen na zijn dood, zoals zal volgen. Deze methode van het uitnodigen naar
het gebruik maken van fysieke kracht en jihad gaan de sharie’ah tegen, en is niet conform de methode van Ahl as-Soennah in het
verbeteren van de gemeenschap.
Qutub was ook gericht op het stichten van geheime cellen24 die zijn begrip ten uitvoer wilden brengen (islamitische voorhoede) en
deze woorden van hem bewezen dit:
Sayid Qutub zei:25 “We waren overeengekomen om het gebruik van geweld uit te sluiten als middel om het regime te veranderen, of om

24

Dit is iets wat alle door Qutub geïnspireerde personen na hem ook deden! Zij stichten ook groepen met leiders`en willen vanuit deze groepen hun

Haakimiyah implementeren en doen dit door moordaanslagen, bomaanslagen, ontvoeringen etc!
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een Islamitisch regime te vestigen. En tegelijkertijd besloten we het te gebruiken (geweld) in de toestand van de vijandigheid tegen deze
organisatie, die de methodologie van het aanleren van al-‘Aqiedah en het opvoeden van mensen bewandeld, en het oprichten van een
Qaa’idah (basis ) voor de Islaam binnen de gemeenschap.
En de betekenis hiervan was: Het onderzoeken van het onderwerp van het (militair) trainen van groepen, die zouden opstaan om de
aanval af te slaan en het beschermen van de organisatie daartegen. En de kwestie betreffende de benodigde wapens voor dit doel, en de
kwestie van het benodigde geld.
Als voor het trainen: dan wist ik dat het in werkelijkheid al bestond voordat zij mij ontmoette, maar men was niet bewust, dat men
niemand moest trainen, behalve de broeder(s) die haar ‘Aqiedah (van de organisatie) begrepen en hun rijpheid en bewustzijn. Dus ik vroeg
van hen om deze stelregel in acht te nemen en bij deze gelegenheid vroeg ik hen over hoeveel van hen (broeders) aan deze voorwaarden
voldeden. En na overleg tussen hen noemde zij aan mij dat zij met ongeveer 70 (man) waren, en zij besloten om de training te versnellen,
vanuit de visie dat zij zagen dat de verveling binnensloop bij de jongeren, dus hetgene zij deden was alleen (theoretisch) praten, zonder te
trainen en voorbereiden.”
Qutub zei ook:26 “Waarschijnlijk is het duidelijk voor jou door wat ik eerder genoemd heb dat het doel van al-Jihaad in de Islaam het slopen
van waarop het regime gebouwd is, dat in tegenstrijd is met haar fundamenten (van de Islaam). En in plaats daarvan het vestigen van een
regering vanuit de fundamenten van de Islaam, en haar (het foute systeem) door haar (Islamitische regering) te vervangen. En dit is de
functie van het plegen van een algemene Islamitische staatsgreep, niet beperkt in een gebied, zonder een (ander) gebied. Sterker nog: En
dat is wat de Islaam wil en hij houdt (de staatsgreep) altijd voor ogen, dat deze alomvattende staatsgreep in alle gebieden van de wereld
voorkomt. En dit is het hogere doel en de uiteindelijke bestemming, hetgeen hij nastreeft, de moslims of de leden van (de Islamitische
groepering) hebben geen andere keus, dan te beginnen aan hun missie om de gewenste staatsgrepen te beginnen, en te streven naar het
veranderen van de regimes in de landen waar zij verblijven.”
Qutub zei ook: Wie gelooft in een ‘Aqiedah en een systeem, individueel of als groep, is verplicht vanuit de aard van zijn overtuiging en zijn
geloof daarin, dat hij streeft, in zijn streven om het bestaande regime en wetgeving te verwijderen, welke een overtuiging hebben, anders
dan zijn overtuiging. 27
Geleerden bekritiseerden zijn werk “Mijpalen”zowel in zijn tijd als ook na zijn tijd, zoals door de toenmalige hoofdgeleerde van alAzhar Shaykh Muhammed Abd al-Latief as-Sibki die het volgende zei over dit werk:
“Dat het een vernietigend effect heeft op de jeugd, en dat zijn concept van het beschrijven van de huidige islamitische gemeenschap met
al-jaahiliyyah onacceptabel was en hij beschuldigde Sayyid Qutb dat hij het gedachtegoed van de Khawaaridj had”
En zelfs al-Qardaawie, kopstuk van de Ikhwaan al-Muslimien28, zei over de werken van Sayyid Qutb:
“En het was in deze periode dat de boeken van de martelaar29 Sayyid Qutb verschenen, de boeken die zijn laatste gedachtengoed
representeerde. Het gedachtegoed wat takfier van hele gemeenschappen rechtvaardige...het breken met elke vorm van sympathie met
de gemeenschap, het verbreken van de banden met anderen en het verkondigen van een vernietigende jihaad tegen de gehele
mensheid...”30
Het is zoals Aboe Qoelabah, r.a, zei: Geen enkele persoon heeft een bid’ah geïnnoveerd, behalve dat hij het zwaard wettig maakte.
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Limathaa A’damoenie blz. 49-50.
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Fie Dhilaal al-Qor’aan 3: 1451.
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Fie Dhilaal al-Qor’aan 3: 1451.
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Deze al-Qardaawi is een persoon die steeds switcht naar gelang zijn voordeel. Zo staat hij op de foto met al-Khaddafi en zo roept hij op naar opstanden tegen

hem. Zo zijn Shi’a Raafida zijn broeders en later geeft hij toe dat de ‘Ulama uit Saoedie Arabië gelijk hadden dat deze dat niet zijn! Dit omdat al-Qardawi zwaar
beïnvloed is door al-Bannaa en de sekte al-Ikhwaan al-Moeslimien, daarom versmelt hij zaken van de Religie en komt hij met extreme standpunten qua leiders
en opstanden etc. Dit alles om de Ikhwaanie lijn te volgen. Al-Qardaawi wordt graag genoemd door zgn. gematigde moslims in Nederland, maar is dit in
sommige opzichten zeker niet! Dit bedekken deze gematige moslims uiteraard!
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Het beschrijven van een persoon als martelaar zonder als God het Wil beschrijven is een fout. Dit omdat wij het martelaarschap slechts kunnen bevestigen

voor een individu als wij hiervan een bron uit de Qur’aan of de Soennah hebben; aangezien hiervoor getuigen behoord tot kennis die Allaah alleen heeft!
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We zien dit helaas ook bij IS, die deze gevaarlijke methodologie toepassen, alles- en iedereen is doelwit, behalve de eigen sekte.
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De ideeën van Qutb worden overgenomen en gevolgd na zijn dood:
Later is het gedachtegoed verder uitgewerkt en voortgezet door personen zoals Shukri Mustafa,31 de leider van Jamaa’ah al-Muslimien,
beter bekend als Jamaa’ ah at-Takfier wa l-Hijrah.32 Hij borduurde verder op de ideeën van Sayyid Qutb en het zichzelf distantiëren van
de Jaahilie samenleving. Hij verrichte takfier op de moslimgemeenschap omdat zij zich niet afzette van de Jaahiliyyah in de
samenleving en verrichtte vervolgens met zijn aanhangers Hijra (migratie) door zich terug te trekken in de bergen rondom de
bewoonde gebieden. Zij verrichtte niet hun gebeden in de moskeeën gezamenlijk met de moslims en zij zagen het vrijdagsgebed als
niet toegestaan omdat men zich, volgens hem, nog bevond in de Mekkaanse fase waarbij de wetgeving van Allaah nog niet
geïmplementeerd was. De Profeet  stelde het vrijdagsgebed pas in toen hij in Medinah was en er een Islamitische Staat was. Zij
verklaarden ook de Islamitische geleerden die de moslimoverheden niet ongelovig verklaarden als afvalligen. Ook verklaarde hij en zijn
sekte een ieder die de organisatie verliet als afvalligen, en Islamitische landen als afvallig die rechtmatig aangevallen mochten
worden.33 Deze persoon, die slechts 36 jaar oud geworden is en een landbouwkundig architect was, dus geen geleerde, kwam dus met
een visie en zaken waar niemand uit zijn tijd van de geleerden hem in voorgegaan is.
Shukri Mustafa en zijn sekte kidnapte o.a. een Egyptische minister en een islamitische geleerde die pamfletten schreef tegen de groep
van Shukri Mustafa en hen linkte aan de Khawaaridj. Toen de eisen van Shukri Mustafa niet ingewilligd werden door de staat
vermoordde hij beide gijzelaars. Later is hij gevangen genomen en ter dood veroordeeld door een militair tribunaal in Egypte.
Wederom zien wij dus weer de rode lijn.
Mohammed Abd as-Salaam Faraaj en zijn bekende werk al-Fariedatoe l-ghaa`ibah, in het Engels bekend als The Neglected Duty34, en dit
werk was eigenlijk enkel gericht aan de leden van de groep en het was niet gericht aan de algemene moslims voor verspreiding. Dit
zien wij ook bij latere groeperingen: Geheime cellen en samenstellingen om hun gedroomde Islamitische staat te bereiken, dit vanaf
de tijd van Hassan al-Banaa, daarna Qutub, tot vandaag de dag bij aanslagen in Islamitische landen en het westen. Zijn werk was
gevonden in zijn huis nadat hij geëxecuteerd werd door de Egyptische Staat voor het coördineren van de moordaanslag in 1981 op de
toenmalige president van Egypte Anwar Sadat. Dit werk van Faraaj werd later een van de belangrijkste inspiratiebronnen voor alle
Egyptische Jihadisten in de jaren 80 en 90. Faraaj was duidelijk geïnspireerd door Qutub, hij was een activist die Jihaad predikte in
lokale moskeeën, jihadis recruteerde, en ondergronds plannen beraamde om het regime omver te werpen om een soortgelijke wijze
zoals de revolutie in Iran was verlopen. Hij was de geestelijke inspirator van de Jihaad groep welke later evolueerde tot Tandhim alJihaad (internationaal bekend onder de naam Egyptian Islamic Jihad)
Faraaj beargumenteerde dat de grootste verplichting die nagelaten was in deze tijd, de gewapende Jihaad was en dat deze fard ‘ayn
was, een individuele verplichting voor alle moslims samen. Deze ideologie werd later, vooral na de jihaad tegen de Sovjet-Unie breed
gedragen door de radicalen in tegenstelling tot wat de ‘Ulama van Ahloe s-Soennah zeiden en de voorwaarden die zij gaven- en geven
betreffende Jihaad.
Ook gaf Faraaj het verschil aan tussen de nabije vijand (regeringen in moslimlanden) en de verre vijand (westerse landen), en dat de
voornaamste prioriteit diende te liggen bij de nabije vijand. Volgens Faraaj ging het bestrijden van de lokale afvalligen vóór het
bevrijden van al-Qoeds (jerusalem) en hij haalde hiervoor drie argumenten aan: (1) Het bestrijden van de nabije vijand heeft voorrang
op het bestrijden van de verre vijand (2) Het bevrijden van al-Qoeds dient gedaan te worden onder een Islamitische vlag, niet door de
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Misschien zullen sommigen denken: Waarom noemen jullie al deze namen, sommigen kennen wij niet? Het antwoord daarop is simpel: Op een voormalige

website tawhed.ws welke het referentiepunt was voor alle personen die de ideologie van Qutub c.q. Al-Qa’ida volgden en opriepen naar djihaad in allerlei
gebieden en takfir op leiders, stonden artikelen van deze personen en werd er naar hun boeken gerefereerd. Deze site werd beheerd door Aboe Mohammed
al-Maqdisie, een prominent zelf benoemd geleerde van deze stroming.
Daarnaast wordt er ook gerefereerd naar deze mensen door de leider van al-Qa’ida, Ad-Dhawahirie, dus het refereren naar de basis van diens ideologie geeft
in sha Allaah inzicht in de afkomst van diens ideeën!
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Hier kunt u wat lezen over deze sekte: http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/14-sekten-groeperingen-organisaties-personen-

gedachtengoeden?download=30:djamaa-ah-at-takfier-wa-al-hidjrah
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IS/ISIS staan het ook niet toe dat mensen hun khalifaat verlaten…
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De wijlen Hans Jansen probeerde dit werk aan te halen om zo de moslims te betichten van allerlei zaken:

http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/14-sekten-groeperingen-organisaties-personen-gedachtengoeden?download=117:hans-jansentussen-waan-en-werkelijkheid-deel-2
Dit natuurlijk zonder weer te geven dat Farraaj een persoon was die daarin de fout in ging. Dit in zijn zelf opgezette kruistocht tegen de Islaam. Dit terwijl hij
voorheen veel terughoudender was en zelf jaren in Egypte vertoeft had voor zijn studie, daarna gematigd schreef over de Islaam en aan het einde van zijn
leven radicaliseerde en begon op basis van stigmatisatie- en projectie moslims zaken toe te schrijven die zij zelf niet geloofden! Dit terwijl hij Arabist was, geen
islamoloog of kenner van de Religie?!
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interne onreligieuze leiders, zodat deze leiders niet zouden kunnen profiteren van zo een overwinning en daardoor aanzien krijgen in
de gemeenschap. (3) de huidige leiders van de moslims zijn degenen die schuldig zijn aan de koloniale overheersing in de
moslimlanden, en derhalve dient de primaire focus van de Jihaad te zijn om deze afvallige leiders te vervangen met een Islamitisch
systeem, en elke andere externe agenda zou enkel tijdverspilling zijn.35 Deze strategie van Faraaj, in het primaire leggen van de focus
op het bestrijden van de nabije vijand ligt in dezelfde lijn van denken als van Sayyid Qutb, dit was dan ook de oorspronkelijke strategie
van de eerste Jihadies, de neo-khawaaridj. De latere generatie van Jihadisten wijken hiervan af en gingen de focus verleggen naar de
verre vijand om zo het Jihadi gedachtengoed internationaal te maken. Deze twee concepten zouden later dan ook veelvuldig
terugkomen in de retoriek van Jihaadie groeperingen die opriepen tot aanslagen in moslimlanden en beweerden dat Jihaad in
bepaalde oorlogsgebieden fard ‘ayn was- en is, zonder de voorwaarden van Jihaad in acht te nemen!36
Ayman ad-Dhawahiri – die bevriend was met Faraaj – was zelf ook groot voorstander van de strategie om eerst de nabije vijand te
bestrijden, met een speciale focus op Egypte. Een van zijn bekende uitspraken was dan ook dat de weg naar het bevrijden van
Jerusalem via Cairo ging. De eerdere generaties van de geestelijke leiders van het Jihadi gedachtengoed waren dus voornamelijk zeer
nationalistisch ingesteld en gefocused op de interne lokale vijand, zoals Qutb, Sirriyya37, Shukri Mustafa, Abd as-Salaam Faraaj, adhDhawahiri etc. Vanaf 1970 tot mid-jaren 90 hechtten de Jihadie bewegingen, met uitzonderingen daargelaten, weinig aandacht aan de
verre vijand, weliswaar niet in hun retoriek maar het was geen operationele prioriteit om Amerika, Israel, Europa als doelwit te nemen
voor aanslagen etc. De verschuiving naar globalisme ontstond ruim na het einde van de oorlog in Afghanistan rond de mid-jaren 90, en
het veroorzaakte enorme grote mutaties binnen de Jihaad beweging zelf, als ook vele interne discussies en onenigheid. Het was
eigenlijk een kleine minderheid van Jihadies, transnationalisten onder leiding van het al-Qa’idah netwerk bestaande uit verschillende
kleine militante groepen, die een systematische stormaanval lanceerden om de gehele Jihadi beweging te kapen en haar strategie en
doel te veranderen. Vanaf toen begonnen dezelfde Jihadies, die eerst het bestrijden van de nabije vijand als primaire focus hadden,
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Zie: The Far Enemy: Why Jihad went global, pag.9. F.Gerges
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In dit artikel worden de wet- en regelgeving behandeld qua djihaad. In deze tijd, en al decennia hiervoor, worden mensen vaak lukraak opgeroepen om djihaad
te gaan verrichten en wordt dit omschreven als een individuele verplichting (fard ‘ayn) voor elk individu in elke plaats. Dit is iets wat niet correct is en het
artikel gaat hier dan ook specifiek op in.
Qutub zelf heeft generaties van Jihadis beinvloed – inclusief de vooraanstaande leiders van al-Qaidah, Osama bin Laden en zijn luitenanten Aboe ‘Oebaydah alBanshiri en Mohammed Atef (alias Abu Hafs al-Misri), Ayman al-Zawahiri, en duizenden anderen, om voortdurende Jihaad te voeren om “onrechtvaardigheid
te vernietigen op aarde, en de mensen terug te brengen naar de aanbidding van Allaah alleen”. Ver verwijderd van het beschouwen van Jihaad als een
collectieve verplichting (fard kifaayah), door overheden bestuurd onder stricte regelgevingen en reglementen (soortgelijk aan de theorieen over rechtvaardige
oorlogsvoering in het Christendom, Internationaal recht, en klassieke Islamitische jurisprudentie), jihad, voor Qutb, was een permanente revolutie tegen
interne en externe vijanden die God’s soevereiniteit hadden toegeeigend. Hij viel ook moslimgeleerden aan die zijn visie niet predikten, volgens Qutb bestond
er alleen een aanvallende Djihaad en totale oorlog. Qutb was de eerste moderne radicale denker die het klassieke concept van Jihaad in de Islaam
revolutionariseerde (hierbij beinvloed door westerse gedachtengoeden zoals Leninisme en Socialisme), en het een nieuwe betekenis gaf – het voeren van een
eeuwige gewapende strijd tegen elk obstakel dat in de weg staat van het aanbidden van God en de implementatie van de heilige authoriteit op aarde,
haakimiyyah, en het terugbrengen van deze autoriteit van God en het wegnemen van deze autoriteit uit handen van de buitensporige machthebbers (de
leiders). [zie The Far Enemy: How Jihad went Global. F.Gerges]. Dus Qutb heeft de perceptie van Jihaad gekaapt uit de handen van de klassieke geleerden van
Islaam en de klassieke Islamitische jurisprudentie. De Islaam is geen chaotische religie waarbij elke individu een gewapende strijd kan gaan organiseren en
opstarten buiten de gangbare wegen om, buiten overheden en gemachtigde instanties. Dit gegeven is belangrijk om mee te nemen in debatten over dit
onderwerp in de media en met westerse criticasters. Vaak schieten moslims in de verdediging en zelfs in (gedeeltelijke) ontkenning wanneer het gaat over
zogenaamde geweldadige kanten van de Islaam. Het gaat dan om teksten die zouden oproepen naar geweld etc, dit terwijl deze teksten geen geisoleerde
teksten zijn maar onderdeel uitmaken van een totaal framework van jurisprudentie omtrent regelgevingen van oorlogvoering. Deze jurisprudentie bestaat ook
in Westerse landen waar er uitvoerig uiteengezet wordt welke reglementen gevolgt dienen te worden bij oorlogvoering, de Islaam is hier dus niet anders in. De
Islaam is een complete religie die voorziet in alle behoeften van de mens en de maatschappij, en het is niet enkel een religie wat zich beperkt tot de gang naar
de moskee en religieuze feesten, integendeel het is een complete manier van leven. Radicale figuren die beinvloed zijn door revolutionaire gedachtens zoals
die van Qutb proberen Jihaad als concept te kapen, de desbetreffende teksten te isoleren en in een nieuw geinnoveerde mal te gieten om vandaar uit de
maatschappij te veranderen. Het beeld wat uit deze geinnoveerde mal is voortgekomen is een vals beeld van al-Jihaad welke zij presenteren als de enige juiste,
het is bijna alsof zij dit beeld hebben genomen als een valse god naast Allaah aangezien hun gehele dawah hierop gecentreert en gefocused is. Deze
revolutionaire perceptie van Jihaad is volledig in tegenstrijd met de methodiek van de Profeten en Boodschappers, en de Selefie methodiek in het verbeteren
van de maatschappij en het trachten om het Woord van Allaah het allerhoogste te laten zijn. Al-Hassan al-Basrie zei: “Als deze fitnah is gekomen (het begin
ervan) weet iedere ‘Aliem het, als het verspreid is weet iedere onwetende het.”
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Salah Sirriya een Palestijnse khaaridjie sterk beinvloed door de werken van Qutb, die in de zeventige jaren een groep jonge egyptische studenten bij elkaar

verzamelde om een coup d’etat uit te voeren en president Sadat te vermoorden, dit door de Militaire Academie in Heliopolis in Cairo te overmeesteren. De
coup mislukte en Sirriya werd veroordeeld met de doodstraf.
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van versnelling te veranderen en zij riepen op naar een nieuwe Jihaad tegen de verre vijand, Amerika en haar westerse bondgenoten.38
De weg naar Jerusalem ging niet langer via Cairo, Algerije, Ammaan of Riyadh maar eerder via een tweebaanse snelweg, inclusief
tussenstops in Washington, New York, Madrid, Londen en andere westerse hoofdsteden. Dezelfde argumenten die aangehaald
werden voor het ondersteunen van de Jihaad tegen de nabije vijand werden afgestoft en hervormd om het toepasselijk te maken
tegen de verre vijand. M.a.w. de definitie van Jihaad veranderde niet, maar wat er veranderde was de focus op welke vijand. De Jihaad
Karavaan nam een nieuwe scherpe en gevaarlijke bocht die het in totale confrontatie bracht met de Internationale gemeenschap.39
Volgens deze Faraaj kon er een vergelijking worden getroffen tussen de Egyptische overheid en de Tataren uit de tijd van Djengiz
Khan. De Tataren vielen de moslim landen binnen waaronder ook Egypte en Djengiz Khan verwijderde de Sharie’ah en
implementeerde een zelfgemaakte wet genaamd de Yaasiq wat een mix was van allerlei soorten wetgeving, waaronder ook gedeelten
van de islamitische wetgeving. Djenqiz Khan verwijderde dus compleet de al sinds generaties geïnstitutionaliseerde sharie’ah
wetgeving, en hij liet het vervangen door zijn eigen wetgeving genaamd de Yaasiq waar hij vervolgens mee oordeelde. De wetgeving
die gehanteerd werd door de Egyptische overheid was ook een mix van seculiere- en islamitische wetgeving. Volgens Faraaj was dit
dus gelijk aan het niet regeren met de wetten van Allaah wat dus afgoderij inhoudt en waardoor hij dus de overheid als afvalligen
beschouwden, en de enigste oplossing voor dat probleem was gewapende strijd. Het vers wat hij hiervoor hanteerde was:
”En wie niet oordeelt met wat Allaah geopenbaard heeft: zij zijn de ongelovigen”
[5:44]

Een verkeerd begrip van de Quraan en de uitleg van deze verzen:
Men ziet hier dus weer die rode lijn terugkomen als het gaat om de extreme focus op al-haakimiyyah (het rechtspreken met de
wetgeving van Allaah) door de gehele dawah de centreren op dit uitgezonderde onderdeel van at-Tawhied al-Oeloehiyyah. En de
nauwe visie dat de enigste oplossing voor het herstellen van de Wetgeving van Allaah in de maatschappij een gewapende strijd is! Dit
vers is een van de belangrijkste verzen die steeds aangehaald worden door de radicalen om hun visie te legitimeren.
Maar wie terugkeert naar de klassieke werken van de geleerden van o.a. de bekende vier wetscholen zal zien dat de interpretatie
genuanceerder ligt en dat deze revolutionaire benadering gebaseerd is op onwetendheid en op een nauwe visie en dat de geleerden
van oudsher al waarschuwden dat Khawaarij dit vers verkeerd interpreteerden.
Ash-Shaykh Muhammed Baazmoel in zijn werk al-muhkam wa l-mutashaabih fie t-Takfier wa l-Jihaad verwijst naar de klassieke tafaasier
(exegeses van de Qur’aan), en naar de asbaab an-Noezoel (redenen van openbaring) van de verzen die gaan over Jihaad. Hij schreef dit
boek als een weerlegging op de interpretaties van de religieuze teksten door de radicalen.
Hij maakte duidelijk dat de reden voor openbaring van dit vers was omtrent twee stammen van niet-moslims die leefden onder het
gezag van de Profeet  in de Islamitische staat. Zij hadden hun eigen wetgeving, maar de ene stam was hoger in aanzien dan de
andere stam, en de afspraak die zij gemaakt hadden onderling was dat als iemand van de lagere stam gedood werd door de hogere
stam dan was de vergelding daarvoor het dubbele bedrag als wanneer het andersom was. Dit was de afspraak die zij hadden onderling
voor de komst van de Profeet  in Medinah, toen iemand van de lagere stam iemand hadden gedood van de hogere stam wilde zij
proberen om naar de Profeet Mohammed te gaan voor een oordeel en als het oordeel van de Profeet Mohammed  in hun voordeel
was dan zouden zij zich vastklampen aan dat oordeel om zo te ontkomen aan de gevolgen van hun eigen wetgeving.
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Sommige onderzoekers geven aan dat deze switch naar de verre vijand indirect een manier was om de nabije vijand te bestrijden. Doordat het gevolg van

het aanvallen van de verre vijand ervoor zou zorgen dat de moslimlanden zouden worden aangevallen en worden binnengevallen, waardoor dit zal leiden tot
grote verontwaardiging bij de algemene moslims in die landen. Hierdoor zou er dan een situatie van chaos ontstaan in deze landen welke ervoor zal zorgen dat
de algemene moslims in zo een situatie vatbaarder zullen worden voor het valse Jihadie gedachtengoed, en zij zich zo dus zullen scharen achter hun
bewegingen. Voor een gedeelte hebben zij achteraf gelijk gehad met deze tactiek, aangezien het buitenlandse wanbeleid van het Westen en hun
onrechtvaardige kruistocht tegen de moslimlanden extremisme alleen maar in de hand heeft gewerkt. Zonder de onrechtvaardige inval door Amerika in Irak en
de verschrikkelijke gevolgen die hier later uit onstonden had Isis nooit kunnen ontstaan. Dit toont het destructieve buitenlandse wanbeleid aan van de
westerse regeringen, en tevens de hypocriete attitude van westerse politici die zich zogenaamd uitspreken tegen extremisme en beweren het te willen
bestrijden, terwijl zij de grootste oorzaak stelselmatig buiten het arena van het debat houden. Zij doen hiermee aan symptoom bestrijding, waarbij zij lepra
willen genezen met een aidsvaccin.
39

Men zou zich kunnen afvragen hoe en waarom zo een drastische switch heeft kunnen plaatsvinden binnen de Jihadi bewegingen, en hoe een

minderheidsgroepering (het al-Qa’idah netwerk) de Jihaad beweging heeft kunnen kapen? Wiens belangen worden hiermee gedient? Welke machtsinvloeden
zitten erachter? Aangezien het ook precies in de agenda past van de neo-conservatieven, met name het “War Cabinet” van Bush junior post 9-11. Hoe de
werkelijkheid dan ook in elkaar steekt, het is een duidelijk bewijs dat enkel het volgen van het correcte begrip van de Qoer’aan en de Soennah door terug te
keren naar de opvoedkundige geleerden de moslims kunnen beschermen om misleid te worden, én om misbruikt te worden door allerlei dwalende en
dubieuse groeperingen met vage agenda’s. Moge Allaah de moslims beschermen tegen de invloeden van de Shaytaan en zijn handlangers.

www.selefienederland.nl

Om een lang verhaal kort te maken slaat het vers dus in de eerste instantie op degenen die niet oordelen met de wetten van Allaah
omdat zij van binnen überhaupt niet de overtuiging hebben en niet het geloof in de Qoer’aan.
Dat was de reden dus van de openbaring van het vers en men dient het vanuit dat perspectief toe te passen. En daarom zei Ibn
‘Abbaas de metgezel van de Profeet die door de Profeet  zelf onderwezen was in het begrijpen van de Qoer’aan, hij zei over dit
vers, zoals dit overgeleverd word in de klassieke tafaasier :
“Het is niet het ongeloof dat iemand uit de religie laat treden,
het is (een vorm van) ongeloof wat kleiner is dan het absolute ongeloof.”
Dus de geleerden van de Islaam van oudsher hebben het vers vanuit deze context begrepen, namelijk dat wanneer een moslim zich
niet houdt aan de regels van Allaah, of wanneer een moslimleider niet oordeelt met wetten van Allaah dat hij hierdoor niet meteen
ongelovig wordt, maar men pleegt een zonde en geen (groot) ongeloof.40
En deze klassieke uitleg haalt de argumentatie onderuit van de khawaaridj en de radicalen die hun voetstappen volgen, waarmee zij
takfier en rebellie en gewapende strijd willen legitimeren. Dit omdat zij het vers verkeerd toepassen op verschillende wijzen:






Men gaat gelijk naar takfir (het ongelovig verklaren) van leiders, maar men is daarin selectief. Als hun kopstukken en leiders
fouten maken en daarmee niet oordelen met wat Allaah openbaarde, geven zij hun leiders en personen naar wie zij
terugkeren wel excuses. Dit laat zien dat zij het vers niet altijd onrestrictief toepassen zoals zij wel bij anderen doen;
Als sommige regeringen hun welgesteld zijn, zoals de Taliban en Soedan en het Egypte van Moersie, dan verricht men niet
in absolute vorm steeds takfir op deze regeringen en roept men niet op naar opstanden. Dit laat zien dat zij niet consequent
zijn. 41
Als laats is het vers van toepassing op iedere persoon, aangezien het vers zegt: “En wie niet oordeelt met wat Allaah
geopenbaard heeft” en zoals de Klassieke Geleerden hebben uitgelegd slaat dit op ieder persoon. Een vader met zijn
kinderen, een leraar met zijn studenten, een leider met zijn onderdanen etc.

Om terug te komen naar Faraj en zijn visie van dit vers.
Voor Faraj was er simpelweg maar één oplossing om de wetgeving van Allaah terug te laten keren, en dat was gewapende strijd. Zijn
manifest is dan ook van begin tot eind gevuld met teksten over Jihaad. En de kracht van Faraj was dat hij veelvuldig met quotaties
kwam van klassieke geleerden, waaronder veel van Ibn Taymiyyah die leefde in de periode van de Tataren en daardoor veel fataawa
had omtrent hun situatie. Maar de moslimgemeenschap van Egypte met aan het hoofd de geleerden en predikers beschuldigden Faraj
40

Shaykh Maahir al-Qahtaanie heeft ook een debat gevoerd over de uitleg van vooral vers 5:44 en het verkeerde begrip dat sommige helaas hebben:

http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/17-manhadj-ahl-as-soennah-m-b-t-takfier?download=195:debat-met-shaykh-sulaymaan-alulwaan-en-het-niet-regeren-met-de-wetten-van-allaah
Hierin wordt duidelijk dat deze mensen niet de Salaf volgen in hun begrip, maar wel o.a. in de media en door de politiek op één lijn met de Salafiyyien worden
gezet?! Er zijn ook geleerden die aangeven dat de woorden van Ibn ‘ Abbaas betrekking hebben op een situatie waarin dit door een leider af en toe gedaan
wordt, maar wanneer een leider dit als een constante eigenschap heeft dan zijn de woorden van Ibn ‘Abbaas niet op zijn situatie van toepassing. Maar zelfs
deze geleerden zoals bijvoorbeeld ash-Shaykh ‘Abd al-‘Aziz ar-Raadjihi geven aan dat wanneer het gaat om takfier op een specifieke leider dat de voorwaarde
van iqaamat oel-Hoedjah (het vestigen van het bewijs) en izaalatoe sh-Shoebhah (het verwijderen van de misvatting) in acht genomen dienen te worden. Zij
roepen dus niet op naar lukrake takfier op elke individuele leider en zij nodigen al helemaal niet uit naar opstanden en gewapende strijd etc, dit i.t.t. de
radicale en extreme neo-khawaaridj uit deze tijd! Lees in het volgende artikel meer hierover:
http://www.selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/12-oesoel-fundamenten?download=215:niet-oordelen-met-de-wetgeving-van-allaah-eenuitgebreide-uiteenzetting
Kijk ook naar deze fatwa van het Comité van onderzoek en fatwa uit Saoedi Arabië over dit onderwerp:
http://www.selefienederland.nl/site/phocadownload/links2documents/oordelenSP.pdf
41

Zoals toen Ibn Laden en sommige kopstukken van al-Qaa’ida asiel kregen in Soedan en ook met een ceremoniële parade onthaald werden. Toen zagen wij

Ibn Laden netjes glimlachen en dit terwijl in Soedan ook talloze fouten waren qua wetgeving. Maar dan roepen deze mensen niet op tot aanslagen, takfir etc.
Dit omdat het dan tegen hun belangen is. Dit ook toen sommige kopstukken zich vrijwillig in het ongelovige Westen vestigden en daar vanuit een veilig
onderkomen jongeren ophitsten om te participeren in de gewapende strijd in de diverse moslimlanden. Of sommigen van al-Qa’ida vluchtte uit Afghanistan
naar Iran(?!!). Dit terwijl de Sji’itien de Soennieten niet welgesteld zijn en bestrijden!
Lees hier meer over de ongemakkelijke link tussen leden van al-Qaa’ida en Iran:
http://www.selefienederland.nl/site/phocadownload/links2documents/SalafiManhaj_AlQaidaIran.pdf
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voor het niet begrijpen van de quotaties van de geleerden die hij aanhaalde, een van de bekendste predikers uit Egypte uit die tijd, Abd
al-Hamid Keshk, noemde hem een puberale denker die niets begreep van de teksten die hij aanhaalde in zijn manifest. Dit terwijl Keshk
bekend stond om zijn vurige preken waarin hij ook leiders openlijk bekritiseerde hiermee in tegenstrijd met de methodiek van de Selef.
Ook geleerden uit andere islamitische landen bekritiseerden dit soort misinterpretaties over Jihaad en de schrijfwerken hierover zijn
teveel om op te noemen, wij zullen later in sha Allaah een aantal van deze werken laten zien.

Het begrip van al-Farraaj en Qutb wordt verder geïmplementeerd:
O.a. deze personen en hun schrijfwerken vormen dus de basis van het gedachtegoed van de huidige jihadistische groeperingen.
Ayman Ad-Dhawahirie ,de leider van al-Qaa’idah, was bijvoorbeeld bevriend met Faraaj in zijn jeugd en was ook sterk beïnvloed door
hem en Sayyid Qutb. Aymaan is opgepakt voor de participatie in de moord, vanuit een geheime cel, op de voormalige Egyptische
president Anwaar Sadat en hij is toen verder geradicaliseerd in de gevangenis, waar hij ook gemarteld is. Het is wederom belangrijk te
weten dat Ad-Dhawahirie erg jong was toen hij zich begon bezig te houden met deze zaken.
Ad-Dhawahirie zei o.a.:
In de krant As-Sharq al-Awsat nr 8407 in 1422:
“Dat Sayyid Qutb de basis gelegd heeft voor de Jihaadiyyien in zijn boek van dynamiet “Mijlpalen” en Sayyid is de bron van het tot leven
brengen van de fundamenten (hiervan) en het boek “al-‘Adaalah al-Idjtimaa’iyyah”42 (Sociale gemeenschappelijke gelijkheid in de Islaam)
is de belangrijkste geestelijke- en intellectuele productie van de stromingen van het fundamentalisme, en zijn gedachtegoed was een
vonk om de islamitische revolutie tegen de vijanden van de islam in binnen- en buitenland te ontsteken, en dat wat de bloedige
hoofdstukken steeds doet vernieuwen dag na dag. " 43
We zien dus dat Ad-Dhawahirie duidelijk aangeeft waar deze ideologie vandaan komt. In zijn boek “Fursaan tahta ar-Raayati n-Nabie –
in het Engels bekend als “Knights under the Prophets banner” qoute Ad-Dhawahirie meerdere malen Qutb en verwijst naar hem.
Hij verwijst op pagina 13 en 14 naar het feit dat ”de Djihadistische beweging in Egypte in 1965 begon met het oppakken van talloze leden
van Ikhwaan al-Moeslimien en de executie van Sayyid Qutb..” en zo ook ‘Abdesallam al-Faraj, die hij op pagina 19 omschrijft als:
“En de shaheed, zoals ik hem beschouw, Mohammed ‘Abdesallaam Faraj, de auteur van boek Al-Fariedah al-Ghaa’ibah, was niet van
degenen die opgepakt werden bij de tweede ronde. En hij begon, - rahiemahoellaah - een profijtvolle beweging in Cairo en Al-Djieza en
Noord-Egypte”
Verderop zegt Ad-Dhawahirie nadat hij ‘Omar ‘Abderahman zijn rol in het rekruteren noemt:
“En Allaah, Soebhanahoe wa Ta’alaa bepaalde dat Mohammed ‘Abdesallam Faraj - rahiemahoellaah - en zijn broeders, (andere) jongeren
uit Zuid-Egypte ontmoette en dat beide stromingen al-Djamaa’atoe l-Islaamiyyah vormde onder het gezag van Shaykh ‘Omar
‘Abdoerrahmaan…. ”
Ad-Dhawahirie heeft veel bloed aan zijn handen en participeerde in de moordaanslag op Anwaar Saddat zoals hier te zien- en te horen
is:
https://www.youtube.com/watch?v=YB0BDAyHaJg
Hierboven bevestigd Ad-Dhawahirie dat zij een Islamitische staat wilden stichten middels hun moordaanslag. Ook dat zij de “ware
Islamitische voorhoede” zijn: Dit is exact wat Qutub schreef na beïnvloed te zijn door Lenin. Op de film is ook ‘Omar ‘Abdoerrahmaan,
de blinde (in zicht én verstand) takfirie Shaykh te zien. Deze is opgepakt en gedetineerd in Amerika nadat hij beschuldigd is dat hij een
aanslag in de VS wilde ondersteunen.

42

In sommige van zijn boeken ging Qutb helaas zover om sommige metgezellen van de Profeet, vrede zij met hem, te belasteren en aan te vallen. Dit vanuit

zijn socialistische invalshoek en ook vanuit het foutieve begrip van “rechtvaardigheid” wat de eerste Khawaridj ook hadden! De metgezellen zijn bij Ahloe
Soennah allemaal rechtvaardig- en betrouwbaar en dit bewijst dat de ideologie van Qutub ervoor zorgt dat hij de shari’aah tegengaat!
http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/31-de-geleerden-over-sayyid-qoetb?download=107:shaykh-bin-baaz-over-de-aanvallen-vansayyid-qoetb-op-de-metgezellen-vd-profeet
43

http://web.archive.org/web/20090219002549/http://fatwa1.com/anti-erhab/Qutb/index.html
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Het vreemde is dat deze ‘Omar ‘Abdoerrahmaan na participatie in de aanslag op Sadat, zijn verblijf in Afghanistan en nadat hij
veroordeeld was door een Egyptische rechtbank, zeer makkelijk een visum voor Amerika kreeg en daar zich zonder problemen kon
vestigen?! 44
Ook Osama bin Laden45 was beïnvloed door de gedachtegang van Ad-Dhawahirie en ook Sayyid Qutb, dit aangezien zijn leraren aan de
Universiteit in Saoedi Arabië Mohammed Qutb en ‘Abdullaah ‘Azzaam waren. Respectievelijk de broer van Sayyid Qutb46 en iemand die
zeer zwaar beïnvloed was door Sayyid Qutb.

Ad-Dhawahirie bevestigd ook dat Ibn Laden bij de Ikhwaan al-Moslimien zat en deze later inruilde voor de Jihaadie groeperingen zoals
hier te horen is:
https://www.youtube.com/watch?v=nXP5thDisWU
Ad-Dhawaahirie participeerde in geheime cellen met leiderschap en doet ook takfir op alle regeringen, zoals Qutub, Farraaj, Shukri
Moestafa en Ibn Laden deden, en zei:
“Vanuit de Islaam en de fundamenten van de sharie’ah heeft het bestrijden van deze afvallige regeringen voorrang op andere dan hen
van de kufaar vanuit de basis….”
(Sjifaa’ Soedoer al moe’minien pag. 10-11)
In zijn boek “Knights under the Prophets banner” pag. 64 zegt ad-Dhawaahirie:

44

De emigratie voorwaarden om alleen Amerika al binnen te komen zijn zwaar, laat staan daar kunnen verblijven. Blijkbaar vond ‘Omar ‘Abderahmaan het

geen enkel probleem te gaan leven in een staat die hij verafschuwt en waar hij later, vanuit het geheim, oorlog tegen wilde voeren? En koos hij ervoor
moslimlanden te verketteren en op te roepen om daar djihaad- en moordaanslagen te plegen terwijl hij zelf veilig in Amerika vertoefde? Waarom verliet hij
eigenlijk Afghanistan als dit het enige Islamitische land was volgens zijn groep en ging hij naar een land van ongeloof? Allemaal terechte vragen.
Ook van de kant van Amerikanen: Blijkbaar vinden zij het geen probleem als mensen aanslagen plegen, behalve als het tegen hen is! En dan vragen zij van de
wereld om hun in hun strijd tegen het terrorisme te steunen? Dit terwijl zij, en andere Westerse landen, wel dit soort mensen politiek asiel gaven en podium
onder het mom van vrijheid van meningsuiting om hun gif te verspreiden!?
45

De geleerden hebben duidelijk gewaarschuwd tegen Ibn Laden en zijn kwaad:

http://www.selefienederland.nl/site/phocadownload/links2documents/weerleggingmasarie_alfaqih_binladen.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BO7BcXTc4zw
Onthoud aub dat dit ruim voor 11 september was!
46

Die standaard alle boeken van Qutb bleef drukken en verspreiden. Hij is hierop aangesproken door o.a. as-Shaykh Djamiel Zino – rahiemahoellaah - maar

bleef stug doorgaan hiermee. Ook heeft Mohammed Qutb anderen, zoals Safar al-Hawaali, sterk beïnvloed m.b.t. foutief begrip qua takfir, het omgaan met
leiders, voorwaarden voor djihaad etc. etc. Dit ging zover dat al-Hawaali o.a. Imaam al-Albani – rahiemahoellaah - begon aan te vallen en de jongeren in
Saoedie Arabië ging opruien tegen de Staat en tegen de geleerden van Ahl as-Soennah, zover dat hij andere latere leden van Al-Qaa’ida in het Arabisch
Schiereiland zwaar beïnvloedde en ook dat Osama Ibn Laden al-Hawaali als kopstuk ging gebruiken in zijn opruiende preken en naar hem verwees! De selefie
geleerden hebben deze al-Hawaali persoonlijk, als ook zijn ideologische fouten in meerdere boeken uitmuntend verduidelijkt- en weerlegd. Toch probeert de
media het extreme gedachtengoed in de schoenen te schuiven van het Salafisme?!
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“De strijd is begonnen en deze zal doorgaan zich te verspreiden en niet stoppen voor de bevrijding van al-Qoeds, Mekka en al-Medinah en
Cairo en Grozny, als Allaah het Wil.”47
Ook heeft ad-Dhawaahirie bijgedragen aan het verder radicaliseren van Ibn Laden:48
As-Shaykh ‘Abdesallaam as-Soehaymie – hafidahoellaah - zegt hierover:
“Osama Ibn Laden was van degenen die beïnvloed was door de ideologie van Ayman ad-Dhawahirie en Ayman ad-Dhawahirie was van
degenen die de boeken en artikels van Sayyid Qutb tot een constitutie maakte voor zichzelf en zijn volgelingen om zich aan vast te
houden. Zij pakken al hetgeen mogelijk is om (de ideeën) te implementeren in praktische manier in deze tijd. Ik heb eerder van Sayid
Qutb geciteerd wat aangeeft dat hij de ideologie van Khawaaridj in dit tijdperk heeft doen herleven en wordt beschouwd als de
ideologische stichter van deze concepten in dit tijdperk..…”
Daarna qoute as-Shaykh ‘Abdesallaam takfir gerelateerde uitspraken van Qutub, sommigen hebben wij eerder weergegeven, en zegt
daarna:
“En zijn studenten van al-Ikhwaan al-Moeslimien erfden deze verdorven ‘Aqiedah van Sayyid Qutb en deden at-takfir wa l-Hijraa
ontstaan en Djamaa’aat van Jihaad, en de Jihaad waar Allaah en Zijn Boodschapper Tevreden mee is, is daar vrij van, en van de meest
prominente erfgenamen is de dokter Ayman ad-Dhawahirie, en toen had deze dokter met zijn ideologie invloed op Osama bin Laden, en
die zei in één van zijn toespraken:
“Deze gebeurtenissen hebben de wereld in het geheel in twee kampen verdeeld, een kamp van Imaan, waar geen nifaaq in zit, en een
kamp van koefr, moge Allaah ons en jullie hiervan behoeden.”
Dus hij en degenen met hem in de bergen van Afghanistan en wie hun helpen: Zij zijn de moslims en de rest van de wereld zijn kufaar,
het is toegestaan hen te vermoorden, regeringen en onderdanen.”49
Bron: De ideologie van terrorisme in het Koninkrijk van Saoedi Arabië pag. 176/177
Ibn Laden heeft zelf ook een aantal verschrikkelijke takfir- gerelateerde uitspraken:
“Deze banken, het is niet mogelijk dat een oprechte geleerde zegt dat deze rente alleen een grote zonde (kabiera) is van de grote
zonden, want deze rente die voorkomt in onze landen dat is wetgeving: “Of hebben zij deelgenoten die hun in de godsdienst dat
voorschrijven waartoe Allaah geen toestemming heeft gegeven”.
Risaalah Tawdjiehaat Minhadjiyyah 1/ pag. 34) 50
47

Wat apart is, is dat volgens ad-Dhawaahirie Cairo recent tijdelijk bevrijd was? Want hier spreekt hij Mohammed Morsi van de Ikhwaan al-moslimien aan en

bedankt hem omdat hij ‘Omar ‘Abdoerrahmaan wilde terughalen naar Egypte uit een Amerikaanse cel en doet een smeekbede voor hem:
https://www.youtube.com/watch?v=Q5ifUaMjWH0
Oordeelde Morsi met de sharie’ah in Egypte? Of hoeft dat ineens niet meer! En kan hij bij hen moslim zijn zonder te oordelen met de sharie’ah? Dit laat zien
dat de regelgevingen van takfir bij deze groepen gebaseerd zijn op begeerten, en niet op een geldig fundament, zoals wij eerder ook zagen bij het standpunt
van ad-Dhawaahirie en Ibn Laden jegens Soedan en Afghanistan! Hetzelfde met djihaad etc.
48

Wat ook bevestigd wordt door de journalisten ‘Abd Al-Baari ‘Atwan, die Bin Laden opzocht en met hem verbleef, in zijn boek “Al-Qaa’ida, de geheime

organisatie” blz. 57 en Montasser az-Zayaat in de krant Sharq al-Awsat, editie 9203.
49

Misschien zeggen sommigen dat Ibn Laden dit niet zegt. Wij zeggen dan: Hij keurde aanslagen wereldwijd goed waarbij men door bomaanslagen zoveel

mogelijk slachtoffers wilde maken en men willekeurig deze daden uitvoerden. Men deed dit zowel in het westen als in de Islamitische wereld en moslims en
niet-moslims werden slachtoffer.
Dit doen IS ook en deze barbaarse daden gaan de sharie’ah tegen zoals wij zullen bewijzen in sha Allaah.
50

Dit is niets minder dan takfir op grote zonden zoals de ‘Ulama uitgelegd hebben. Aangezien Bin Laden het oprichten van een bank gelijkstelt aan het

toegestaan verklaren van deze daad.. Dit natuurlijk alleen bij de leiders om zo takfir te kunnen doen. Anderen deden dit helaas ook bij het openen van een bar
en het volharden in het eten van opbrengst van rente. Ze plaatsen het allemaal in een ander jasje: Maar het blijft takfir op grote zonden, zoals de Khawaarij
deden!
Leest u hier meer erover: http://selefienederland.nl/site/index.php/imaan-en-koefr-series/istihlaal-en-djoehoed/category/9-shirk-koefr?download=72:imaanen-koefr-series-istihlaal-halaal-verklaren-wat-haraam-is-en-djoehoed-ontkenning
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En:
“Deze gebeurtenissen hebben de wereld in het geheel in twee kampen verdeeld, een kamp van Imaan, waar geen nifaaq in zit, en een
kamp van koefr, moge Allaah ons en jullie hiervan behoeden. Dus elke moslim dient te uit te geven om zijn religie te helpen en de winden
van geloof- en de winden van verandering- en het verwijderen van valsheid, zijn gekomen uit het Schiereiland van Mohammed, vrede en
zegeningen zijn met hem.”(Toespraak van 20/7/1422 hijree). 51
En:
“O Oemmah van de Islaam, revolutionairen tegen het onrecht en overschrijding….probeer de Oemmah te mobiliseren om in opstand te
komen middels demonstraties van het volk en met burgerlijke ongehoorzaamheid totdat de verraderlijke regeringen vallen en
mobiliseer om in opstand te komen tegen de Imaams van kufr en nifaaq die afvallig zijn geworden van hun Religie, en hun Oemmah
verraden en hun vermoorden.” (Toespraak van 4/1/2004 bij het televisiekanaal al-Djazieraa).
En:
“En van degenen die Karzai van Riyadh oprichtten en hem brachten nadat hij een vluchteling was in Koeweit, een eeuw geleden, om te
vechten met hen tegen het Ottomaanse Rijk en de Leider ervan Ibn Ar-Rashied??
Ze zijn kruisvaarders.
En nog steeds zorgen zij voor deze gezinnen tot aan deze dag.
Dus er is geen verschil tussen de Karzai van Riyad en Karzai van Kaboel ... overpeins dit o mensen met inzicht. Allaah de Verhevene Zegt:
(Zijn de ongelovigen onder jullie beter dan degenen van hen, of hebben jullie een vrijbrief in de vroegere Schriften).”
(Toespraak van in de maand Dhoel-Hijjah 1423 uitgezonden bij het televisiekanaal al-Djazieraa). 52
En: “Zoals wij benadrukken aan de oprechte van de moslims dat ze de Oemmah moeten bewegen en aanzetten en om een leger te vormen
in zulke grote evenementen en in de hete atmosfeer om vrij te breken van de slavernij van deze onrechtvaardige, afvallige heersende
regimes, slaven van Amerika en om de heerschappij van Allaah op aarde te vestigen, en de meest in aanmerking komende gebieden voor
bevrijding zijn: Jordanië, Marokko, Nigeria, Pakistan, Jemen en het land van de Twee Heiligdommen53 en Jemen”.
(Toespraak aan de mensen van Irak in 1423).54

51

Dit betekent dat een ieder die tegen 9-11 is bij het kamp van koefr is……..en een ieder die voor 9-11 is, bij het kamp van Iemaan zit, zonder enige nifaaq. Dit

is extreme overdrijving en bevat zelfs Irjaa’, want hoe kan iemand nu op basis van dit ene punt pure Iemaan hebben? Het laat zien hoe ver Ibn Laden gaat in
zijn prediking en dat hij daarbij de methodologie van het Salafisme tegengaat.
Want stel dat iemand tegen Amerika zijn buitenlandse politiek is, maar ook tegen deze methode van Ibn Laden en co? Wat dan? Het is veelzeggend dat Sayd alImaam, een voormalig ideologisch hoofdpersoon/ Moeftie van ad-Dhawaahirie’s groepering Islamitische djihaad, aangeeft dat Ibn Laden geen geleerde is. We
zullen hem later in sha Allaah qouten! Ook geven talloze andere invloedrijke personen van al-Qaa’ida aan dat zij het achteraf oneens zijn met sommige
aanslagen, zelfs hun voormalige Moeftie! Maar helaas is deze groep gericht op sommige punten en laten de rest van de sharie’ah hieraan onderschikt
zijn…..De ideologie houdt hun bij elkaar, al zijn de harten verdeeld, dit is pure Hizbiyyah.
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Dit gaat over Koning ‘Abdel-‘Aziez Aal-Sa’oed…..Deze leefde jaren geleden en de ‘Ulama hebben hem allemaal geprezen voor wat hij deed voor het koninkrijk

van Saoedi Arabië qua het terugbrengen van at-tawhid en ook op economisch vlak. Nu zien wij Ibn Laden meer dan 50 jaar later met terugwerkende kracht
takfir doen op deze moslim, terwijl deze shirk bestreed? Waar waren de ‘Ulama dan al die jaren? En waarom deze haat jegens Aal-Sa’oed? Zo erg dat hij
daardoor onrechtvaardige- en onrechtmatige takfir verricht zonder Salaf van de ‘Ulama die hem daarin voorgingen!
53

Dit terwijl de geleerden Saoedie Arabië als Islamitisch land zien:

http://www.selefienederland.nl/site/phocadownload/links2documents/UitsprakenvandegeleerdenoverSaoedi-Arabie%5b1%5d.pdf
Dit qua prediking, wetgeving en het openlijk praktiseren van de Religie.
54

Wie van de ‘Ulama, vroeger- en nu, plaatste al deze landen onder gebieden waar deze acties moesten plaatsvinden? Dit laat het extremisme zien van Ibn

Laden en degenen met hem. Ook zijn gebrek aan tactisch inzicht: Hij wil dat het vuur ontvlamd wordt in al deze landen, terwijl hij tegelijkertijd hiervoor al de 911 aanval had toegeëigend en geprezen. Ibn Laden wilde dus zowel de verre vijand (lees Westerse regimes) als de nabije vijand (Arabische- en Islamitische
regimes) tegelijk aanvallen? Dit terwijl de moslims zowel militair als economisch niet in een sterke toestand verkeren en zij zelfs het onrecht in Palestina,
Birma en anderen landen niet kunnen stoppen?! Dit zal later bevestigd worden door een andere voormalig Moeftie van al-Qaa’ida, Aboe Hafs al-Mauretaanie.
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Hij zei in een opname: "Maak je klaar voor de jihad":
“Er is geen twijfel dat de bevrijding van het Arabisch schiereiland van ongelovigen, dat dit ook fard ‘ayn (een individuele verplichting)
is)”.55
En op 11/11/2001 zei hij in de Koeweitse krant “Ar-Ray ‘Aam”:
“Afghanistan is als enige een Islamitisch land56, Pakistan volgt de Engelse wetgeving en ik beschouw Saoedi niet als een Islamitisch
land……”
We zien weer dat Ibn Laden het destructieve pad volgt van degenen voor hem! Laat staan dat Ibn Laden meerdere aanslagen in Kenia,
Riyaad, Khobar en andere plaatsen steunde!57

Het begrip van al-Qaa’idah volgt deze lijn:
De voormalig woordvoerder van al-Qaa’idah, Sulaymaan Aboe Ghayth zei:
“De systemen van rechtspraak in de Islamitische- en Arabische landen zijn ongelovige systemen, met uitzondering van het systeem van
rechtspraak in Afghanistan……”
Telefoongesprek met Aboe Ghayth, verspreid door de Koeweitse krant Al-Watan op donderdag 20-9-2001
De voormalige Moeftie van al-Qaa’idah, Aboe Hafs al-Mawrataanie zei:
“Deze beweging, en ik overdrijf niet als ik zeg: “Dat er geen systeem van wetgeving aanwezig is op de aarde die oordeelt met de Islaam
vanuit het Boek en de Soennah en de uitspraken van de ‘Ulama van de oemmah puur en zuiver, behalve het Islamitische Emiraat welke
bestuurd wordt door de beweging Taliban.”
(Kanaal al-Jazeerah, 30-11-2001 )
We zien hier duidelijk dat beide personen, zeer invloedrijke volgelingen van al-Qaa’idah, takfir doen over alle Islamitische- en Arabische
landen, met uitzondering van de Taliban58. Dit terwijl de Taliban ideologisch de wetschool van Deobandiyyah volgt. Men verschilt hierbij
met het Salafisme op fundamentele vlakken en diens gevolge ook met de da’wah van Ibn Taymiyyah en Mohammed bin ‘AbdoelWahhaab.59
In het boek “Ad-Deobandiyyah” van Shaykh Sayyid Taalib ar-Rahmaan laat hij vanuit ideologisch oogpunt zien dat Al-Qaa’idah en
soortgenoten sterk overdrijven (aangezien hij tegenstellingen met de sharie’ah aantoont bij deze groep Deobandiyyah).
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Daarom ondersteunde hij ook moordaanslagen in Saoedie Arabië. Kijk hoe de ‘Ulama de hadieth “Verwijder de polytheïsten van het Arabische

Schiereiland” uitleggen:
http://sincerehearts.nl/boeken/pdf/hetverwijderenvandeMushrikeenvanhetArabischeSchiereiland.pdf
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Inderdaad was de regering van de Taliban (ondanks hun tekortkomingen) een rechtmatige Islamitische regering. Wel is het vreemd dat Ibn Laden en andere

leden van Al-Qaa’ida hun strikte regels niet aanhouden bij de Taliban en een ieder die hun ideeën ondersteunt- of gedoogd? Dit op zich duidt op Hizbiyyah en
nauwe verwantschap op basis van hun gemeenschappelijk gedeelde idee en doel! Het laat ook zien dat Ibn Laden steeds van tactiek veranderd wanneer het
uitkomt en dat helaas sommigen hem hier blind in volgen en daardoor de dood ingejaagd zijn.
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Kijk hier wat de selefie geleerden zeggen over zelfmoordaanslagen en bomaanslagen:

http://www.selefienederland.nl/site/phocadownload/links2documents/BetreffendedeactiviteitenvanBinLaden.pdf
http://www.selefienederland.nl/site/phocadownload/links2documents/Betreffendevliegtuigkapingenenontvoeringen.pdf
http://www.selefienederland.nl/site/phocadownload/links2documents/BetreffendezelfmoordaanslageninPalestina.pdf
http://www.selefienederland.nl/site/phocadownload/links2documents/BetreffendeZelfmoordaanslagen.pdf
58

Wel verschilt Aboe Hafs in de wijze hoe men omgaat met deze realiteit en wij zullen hem quoten waaruit zal blijken dat hij alle aanslagen van al-Qaa’idah

afwijst, en niet geconsulteerd werd vooraf!
59

Wat van belang is voor de fictieve link tussen de da’wah van Mohammed ibn ‘Abdel-Wahaab/ Salafiyyah enerzijds en de takfirie/ djihadie groeperingen

anderzijds.
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Dit aangezien zij zich haasten in takfir, maar Taliban is puur- en zuiver bij hen! Dit terwijl zij ernstige fouten hebben qua ‘Aqiedah en
daarbij de Selefie da’wah tegengaan, dit terwijl men beweerd dat beiden één zijn!
Sterker nog: De Deobandiyyah wijzen de da’wah van Ibn ‘Abdoel-Wahhaab af en zijn er zeer vijandig tegen!
Shaykh Sayyid Taalib ar-Rahmaan noemt wat zaken in zijn boek waarin deze Deobandiyyah de da’wah van de Profeten naar tawhid
tegengaan!








Het lezen van boeken met ernstige ketterij zoals Dalaa’il al-Ghayraat en het gedicht al-Burdah welke gevuld is met shirk
uitspraken;
Het vragen van hulp aan de zielen van de Awliyaa in zaken die alleen Allaah kan;
Het vragen van hulp aan de Saalihien na hun dood;
Het verkrijgen van zegeningen van het graf van overleden Mashaykh als men deze aanraakt (tabarroek);
Het aanroepen van de Boodschapper van Allaah en al-Djilaanie voor hulp;
Het blijven zitten bij de graven van overledenen zonder reden vanuit de sharie’ah;
‘Ulama Deoband beschuldigen Mohammed bin ‘Abdoel-Wahhaab van Khaaridjiyyah etc.

Iedereen die maar het minste greintje besef heeft van de da’wah van Mohammed bin ‘Abdoel-Wahhaab zal zien dat al-Qaa’idah ver
verwijderd zijn van zuivere da’wah naar tawhied, en dat zij zich enkel richten op al-Haakimiyyah m.a.w. slechts op een onderdeel van
Tawhid al-Uluhiyyaah!60
Dit was ook al waargenomen tijdens de Jihaad in Afghanistan tegen de Sovjets waar men de meest vreemde handelingen zag van de
extremisten die de zuivere sharie’ah op talloze vlakken tegengaan, zelfs het fundament: Tawhied, om de groep zo groot mogelijk te
maken. Dit is ook het rare: Als het om Jihaad gaat kan men wel verschillen opzij zetten, maar als het gaat om veiligheid in een land, het
welzijn van de bevolking en het samenwerken in goedheid daarin, dan wil men ineens de zuivere Sharie’ah implementeren en richt
geheime cellen op, pleegt aanslagen, hitst de massa op etc. Dit terwijl in sommige landen er talloze mogelijkheden zijn om mensen uit
te nodigen naar de zuivere islaam en de staat daarvan veel beter is dan de landen waarin aanhangers van deze ideologie verblijven
zoals Engeland, Amerika, Iran, etc. Dit laat zien dat deze mensen niet als doel de sharie’ah en voordeel voor moslims hebben, maar zij
puur gericht zijn op een ideologie en dat deze ideologie belangrijker is dan de Islaam zelf en haar zuivere bronnen! Dit is het
extremisme- en pure Hizbiyyah welke de Sharie’ah afwijst in al haar facetten.
60

En ook het verschil in eerlijkheid: Ondanks dat de Taliban grove fouten hadden accepteerden de ‘Ulama hun gezag en werd hun staat erkent. Dit omdat de

sharie’ah de maatstaaf is, en niet de dwaze ideologieën van individuen.
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Het laat ook zien dat deze extreme ideologie (die voortkomt uit de schoot van de ikhwaan al-muslimien), de Islaam en de Fiqh (begrip)
van de Selef m.b.t. het afwegen van de masaalih (voordelen) en de mafaasid (nadelen) in verschillende situaties, tegengaat en men
puur gericht is op het implementeren van deze ideologie.
Later in sha Allaah meer hierover.

Andere ideologische kopstukken van de radicalen:
Shaykh al-‘Azzaam61 was een bewonderaar van Qutb en beschreef diens invloed op de Mudjaahidien in Afghanistan in zijn boek
"Twintig jaar na het martelaarschap van Sayyid Qutb":62
"En degenen die verandering nastreven van de gemeenschappen en de aard van het denken onder de generatie moslims beseffen meer
dan anderen de duidelijke vingerafdrukken die achtergelaten zijn, door de schrijfwerken van Sayyid Qutb en zijn gezegende pen, in hun
denken.
En het was het martelaarschap van Sayyid Qutb wat een effect had op het ontwaken van de islamitische wereld meer dan zijn leven,
want in het jaar waarin hij een martelaar werd, drukte men adh-Dhilaal (De schaduw) in zeven edities, terwijl de tweede editie niet
afgemaakt werd tijdens zijn leven, en hij was oprecht toen hij zei:
‘Voorzeker onze woorden zullen (enkel) wassen beelden blijven, totdat – wanneer wij omwille ervan sterven- ze tot leven komen en ze
zullen (voort) leven onder de levenden’
Sayyid Qutb ging naar zijn Heer, met opgeheven hoofd, zuiver geweten, het belang hooghoudend, hij liet een reusachtig erfgoed na voor
het Islamitische gedachtegoed waarmee generaties tot leven worden gewekt, nadat hij de betekenissen verduidelijkt heeft, welke voor
lange tijd afwezig waren in de geesten, en verduidelijkte de betekenissen en terminologieën (als): at-Taaghoet, al-Djaahiliyyah
(onwetendheid), Al-Haakimiyyah (rechtspreken), al-‘Oeboediyyah (dienaarschap), al-Oeloehiyyah (goddelijkheid), en legde het uit
overeenkomstig met de geëerde betekenissen van al-Baraa’ (vijandschap) en al-Walaa’ (loyaliteit), at-Tawhied (eenheid van Allaah), en
at-Tawakkoel (vertrouwen op God), en het ontzag voor Hem en een beroep doen op Hem.63
En degenen die Afghanistan binnentraden zij realiseren zich de diepe impact van de ideeën van Sayyid in de Islamitische Jihad in de
gehele generatie over de gehele aarde,
Sommigen van hen vragen niet om kleding, al zijn zij naakt,
Noch voedsel, al hebben zij honger,
Geen wapens, al zijn zij ongewapend,
Maar hij vraagt je om Sayyid Qutb zijn boeken.
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‘Azzam was ideologisch een voorbeeld voor Osama bin Laden en hij was degene die vanuit de ideologie van de Ikhwaan al-Moeslimien in Afghanistan de

verschillende fracties wilde doen versmelten. Hij verklaarde de djihaad een individuele verplichting voor ieder individu van de oemmah en was degene die,
helaas (bewust- of onbewust), een hand had in de moordaanslag op as-Shaykh Djaamil ar-Rahmaan, Rahiemmahoellaah. Deze edele mujahid had een staat
gesticht in Koenar en daar de Shari’aah geïmplementeerd na de Sovjets daar te hebben verslagen (en hij begon de Djihaad tegen deze Sovjets!). ‘Azzaam
stuurde Aboe ‘Abdillah ar-Roemy naar as-Shaykh Djaamiel waarna ar-Roemy as-Shaykh Djaamiel vermoorde!
As-Shaykh an-Nadjmie en As-Shaykh Moqbil hadden sterke kritiek op ‘Azzaam om zijn Hizbiyyah, extremisme voor Qutub en zijn bewering dat de djihaad
verplicht was voor ieder individu! Hier kunt u een weerlegging lezen op de bewering dat djihaad fard ‘ayn voor iedereen is:
http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/16-manhadj-ahl-as-soennah-m-b-t-al-jihaad?download=171:djihaad-in-de-islaam
Men zag na deze gebeurtenis dat het niet ging om de Islaam steunen, want waarom een staat ondermijnen in Afghanistan die de shari’aah had ingesteld? Dit
bewijst dat woorden en daden verschillen!
62

http://web.archive.org/web/20090304151623/http://www.fatwa1.com/anti-erhab/Qutb/Doc/sahadh.html
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Dit terwijl Qutub in realiteit ernstige fouten had qua geloofsleer en daar nu generaties mee misleid en in de problemen brengt.
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Hoe vaak raakte het mij om te horen dat er een jihad basis in Afghanistan was en gevechtsoperaties waaraan men de naam Sayyid Qutb
gaf.”
Al-Imaam al-Albaanie – rahiemahoellaah - bekritiseerde Qutb ook sterk. Shaych al-Albaanie vertelde over een ontmoeting met
‘Abdoellaah al-‘Azzaam – rahiemahoellaah - en wat er plaatsvond tussen hen beiden, wij zullen alleen het belangrijke vertalen.
Shaych al-Albaanie vertelde:
Hij (al-‘Azzaam) zei: “Jij hebt Sayyid Qutb ongelovig verklaard” - en dat is het bewijs.
Ik zei tegen hem : “Hoe heb ik hem ongelovig verklaard ?”
Hij zei: “Jij zegt dat hij de geloofsleer van “wahdatoe l-woedjoed (eenheid in bestaan)”64 bevestigt in zijn Tafsier. Allereerst in Soerat al
Hadied, denk ik. En ten tweede in “Qoel Huwa Allaahoe Ahaad ( soerat al Ichlaas ).”
Ik zei: “Ja, hij leverde Soefie uitspraken over en er kan niets anders uit begrepen worden dan dat hij sprak met eenheid van bestaan
(wahdatoe l-woedjoed ). Maar van onze stelregels is, en jij bent van degenen die dat het beste weet omdat jij onze zittingen volgt, wij
verklaren een persoon niet ongelovig, ook al valt hij in ongeloof, behalve na het leveren van bewijs…”65
Hier is duidelijk te zien dat as-Shaykh al-‘Azzaam lessen volgde bij al-Albaanie – rahiemahoellaah - en al-Albaanie’s visie op Jihaad, takfir
en aanvallen op burgers is welbekend. ‘Azzaam begon de lessen van Shaykh al-Albaanie te boycotten o.a. vanwege al-Albaanie’s visie
op de ikhwaan al-Muslimien, en dat zij een dwalende sekte waren.
‘Abdoellaah al-‘Azzaam zei in zijn boek Ayaat ar-Rahmaan fie Jihaad al-Afghaan pag. 165 nadat hij sprak over het oordeel over de
Afghaanse Jihaad:
“Wat betreft de overige moslims op de aarde, dan is Jihaad fard ‘ayn (individueel verplicht) voor hen in hun landen om zo de sharie’ah
van Allaah in te stellen en de Koefaar eruit te gooien….“
Aboe Bakr al-Hamaadee zegt als commentaar hierop:
“Zijn woorden duiden op takfir van de moslim regeringen en daarom maakt hij het verplicht voor de moslims met een individuele
verplichting dat zij Jihaad voeren tegen hun regeringen en dit is exact de methodologie van Sayyid Qutb gericht aan Islamitische
gemeenschappen. ”66
Uit het voorgaande is duidelijk de impact van Qutb zichtbaar op de Arabische Mujaahidien in Afghanistan. Velen die later helaas
opstanden en bloedvergieten in de moslimlanden zijn gaan verspreiden na hun terugkomst, nadat zij de regeringen van deze landen
als ongelovig bestempelden, gebaseerd deels op Qutb zijn boeken en extremisten die door Qutb beïnvloed waren zoals al-Maqdisie en
die hun eigen gemixte takfeer-ideologie verspreidde daar. Al-‘Azzaam was ook qua takfir beïnvloed door Qutub, maar was wel veel
gematigder dan de hedendaagse extremisten.
Ook begonnen zij zich te verenigen in geheime cellen en riepen op naar aanslagen op politie- en leger doelwitten, aanslagen op
toeristen etc. Al deze personen beweerden ook dat Jihaad fard ‘ayn was m.a.w. een individuele verplichting voor iedere moslim.
Later verlegde hun focus zich naar aanslagen in het westen toen zij een draai maakte in hun strategie van het aanvallen van de nabije
vijand (al-‘Adoeww al-Qarieb) m.a.w. de Arabische-/ Islamitische regimes, naar de verre vijand (al-‘adoeww al-ba’ied) m.a.w. de
Westerse landen, mede als poging om - na het succes in Afghanistan tegen de russen - de Jihad tot een Internationaal gedachtengoed
en global movement te maken.
Men ziet dus dat deze hoofden van extremisme geen enkele band hebben met het Salafisme noch de bekende Selefie geleerden door
de generaties heen, maar veeleerder met het gedachtengoed van de Ikhwaan al-Moeslimien en haar ideologische leiders waaronder
Sayyid Qutb.
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Dit is een dwalende ideologie dat er géén werkelijkheid bestaat behalve Allaah.
http://sincerehearts.nl/boeken/pdf/VUICFSX.pdf De waas in de manhaj van Fawaaz (Djneid), voormalig Imaam van de Soennah Moskee uit Den Haag.

Fawaaz is inmiddels daar de deur gewezen, alhamdullillaah.
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http://aloloom.net/upload/m/Abubakar_alhammadi/al_brahen_aladedah_fe_beaan_an_klafna_ma_alakwaan_fe_alaqedah.pdf pag. 236.
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Afghanistan en indoctrinatie van strijders: Jihaad fard ‘ayn?!
Het was kenmerkend dat sommige voormalige Mujahidin getuigen van indoctrinatie praktijken in Afghanistan.
As-Shaykh Siraadj az-Zahranee was aanwezig als mujahid en getuigd wat daar gebeurde:
https://www.youtube.com/watch?v=UTiI9yZ2j7A
Hij legt o.a. uit dat al voor het gaan naar Afghanistan:








Men de jongeren trainde in geheime cellen met leiderschap vanuit hun sekte;
Dat men de jongeren opvoedde met films, anashied om ze zo klaar te stomen;
Dat zij de jongeren indoctrineerden zodat ze afstand namen van hun ouders en de gemeenschap waarin zij leefden;
Dat men niet terugkeerde naar de ‘Ulama;
Men leerde hen haat tegen de leiders van de moslims en vervingen deze met liefde voor hun leiders;
Leerde de jongeren verbazing met henzelf en dat zij een hoge positie hadden;
Leerde de jongeren liefde voor het martelaarschap;

In Afghanistan:















67

Zag men de aanwezigheid van shirk en bid’ah;
Lichtte men ‘Ulama daarover in;
In Peshaawar zaten Takfiriyyien die takfir verrichten op de Leiders van Saoedi Arabië door aanwezige banken met rente;67
Later ging Siraadj waarschuwen voor deze zaken en gaf men aan, aan hem dat men geen mannen nodig had maar (financiële)
hulp (Jihaad was eerst fard ‘ayn om te gaan, toen niet meer?);
Vele Arabieren bleven in hun huizen en spraken over Leiders en ‘Ulama en vochten niet mee!;
Ze werden getraind op strijd in stedelijk gebied (niet de toestand in Afghanistan), het maken van bommen en andere zaken die
men niet kon gebruiken in de strijd tegen de Sovjets; maar wel in hun eigen landen!;
As-Shaykh ‘Azzaam overdreef in zijn boek Ayaat Ar-Rahmaan in wonderen van de Jihaad en kwam met dwalingen ;
As-Shaykh Siraadj geeft aan dat de meeste leiders van de Jihaad Ikhwaniyyien waren, behalve as-Shaykh Djamiel ar-Rahmaan,
rahiemahoellaah;
Deze as-Shaykh Djamiel had een Islamitische provincie opgericht in Koenar en paste daar de sharie’ah en de da’wah naar
tawhied toe. Daarin kreeg hij weinig steun en is uiteindelijk vermoord door een bekende van ‘Azzaam;
Men wilde zaken van de soennah nalaten omwille van de Afghanen zoals het luid zeggen van amien in het gebed hardop;
Dat Tamiem al-‘Adnaani (2e man na ‘Azzaam) de Mujhedin toesprak en zaken wilde goedpraten zoals het dragen van
talismannen en dat de Jihaad fard ‘ayn is i.p.v. fard al-kifaayah (zoals de ‘Ulamaa zeiden) en dat de ‘Ulamaa de waaqi’ (de
werkelijke toestand) niet kennen en niet op de slagvelden zijn en daarna werden de jongeren geïndoctrineerd in takfir etc.
Daarna kon men alles met deze jongeren doen zoals zelfmoordaanslagen etc.68
Sommige jongeren waren niet praktiserend;
Nadat de Sovjets weg waren bevocht men elkaar;

As-Shaykh Mohammed bin Haadi qoute de takfir gerelateerde uitspraken die o.a. in de boeken van Aboe Mohammed al-Maqdisie stonden op de cassette

opname Maa waraa al-Agbaar al-Infijaar al-‘Uliyyah en getuigd dat men dit boek uitdeelde aan de Arabieren, vooral de Saoediërs, in de kampen al-Ansaar en
al-Faroek van Osama bin Laden! Dit is ook de reden dat as-Shaykh bin Haadi dit boek voorlas aan Imaam Ibn Baaz in de maand Safar 1412, zodat de Imaam wist
wat werd verspreid in Afghanistan.
Sommige jongeren getuigden dat zij een eed van trouw aan Bin Laden gaven, 1 maal in Peshawaar Pakistan en 1 keer in Saoedi Arabië! Deze basis loze eed
betekent dat men een geheime leider trouw zweert en gehoorzaamt in alles, zoals te zien is aan hun daden. De normale eed van trouw wordt gegeven aan de
leider van een staat! En dit wordt gedaan door de mensen van autoriteit en de ‘Ulama, niet door jonge twintigers die iemand volgen zonder autoriteit! Zonder
dat de ‘Ulama hem trouw zweren of zelfs zijn leiderschap erkennen? Zie hier voor bewijzen:
http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/18-manhadj-ahl-as-soennah-m-b-t-de-leiders-van-de-moslim?download=23:de-verplichting-voorhet-luisteren-en-gehoorzamen-van-de-leiders-van-de-moslims
Wij komen later terug op dit onderdeel van de ideologie van deze mensen in sha Allaah.
68

Deze zaken werden later ook door Qutbiyyien als Safar en Salmaan verspreid en iedere volgeling van deze ideologie. Dit alles om de jongeren totaal in hun

greep te krijgen- en te houden! De alombekende Yusuf al-Qardaawi – één van de hoofden van de Ikhwaan al-Muslimien - is ook een voorstander van
zelfmoordaanslagen, Ahmed Marcouch wilde deze al-Qardaawi naar nederland halen en ziet de Shaykh als een grote inspiratiebron om de Qur’aan te
begrijpen?! Dezelfde Marcouch die nu een hetze is begonnen tegen het Salafisme, later in het artikel zullen wij in shaa Allaah verder ingaan op de kwestie
Marcouch.
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Shaykh Siraadj geeft ook aan dat men mensen opvoedt op de ideologie van Sayyid Qutb. Hij verteld ook dat de manier om deze
ideologie te bestrijden een terugkeer naar de Qoraan, de Soennah volgens het begrip van de Salaf is.
In het tweede interview wijdde Shaykh Siraadj verder uit:
https://www.youtube.com/watch?v=T8-u9SEvgOI





Siraadj geeft aan dat talloze geïnfecteerde Saoediërs in Afghanistan en Peshawar bleven om te vechten en mensen op te
voeden op de takfirie methodologie;
Een minister van Saoedië Arabië heeft ze verzocht terug te komen naar hun land en zij weigerden;
Al-Qaa’idah werd gesticht en andere Takfirie sekten;
Men deed takfier op elkaar en men stal goud in Pakistan en sommigen werden het land uit gegooid;

Takfirie ideologie in KSA:














Bin Laden zat dit te verspreiden nadat hij terugkwam uit Soedan naar Afghanistan;
Ook nadat hij samen ging met de Taliban;
De jongeren werden beïnvloed door toespraken van Ibn Laden;
Men beweerde dat men de Amerikanen wilde verwijderen uit Saoedie Arabië, maar begonnen ook andere doelen aan te
vallen;69
De Du’aat van as-Sahwaa (de ontwaking) (Qutbiyyien zoals Safar al-Hawaali en Salmaan al-‘Awdah) bleven stil over deze
Takfiriyyien en maakten fitnah in hun eigen land;
As-Shaykh Siraadj geeft aan dat hij zelf ook de boeken van Qutb onderwezen kreeg zoals Mijlpalen toen hij Jihaad wilde gaan
verrichten;
De aanslagen in Saoedie Arabië konden plaatsvinden omdat er financiering was, de daders wilden sterven als martelaar en dat
zij ideologisch zwaar beïnvloed waren;
As-Shaykh Siraadj geeft aan dat de indoctrinatie doorgaat in Saoedie Arabië;
Dat sommige jongeren zoveel haat hebben tegen Saoedie Arabië dat zij met iedereen samen zijn tegen dit land;
De ‘Ulama hebben tijdens de Golf oorlog verduidelijkt waar sommige predikers op waren;
De Ikhwaniyyien switchen bij kracht- en zwakte van strategie (SN: ook al Qaa’idah);
Dat vooral jongeren zonder kennis gaan houden van mensen met de verkeerde ideologie
As-Shaykh Siraadj geeft aan dat landen als Pakistan gevaarlijk zijn geworden door aanslagen, moordaanslagen etc. Deze zijn een
uitvloeisel van de invloed van de takfir-gerichte groeperingen. 70

Andere bekende bronnen voor takfiriyyien waren ook bijv. Abu Mohammed al-Maqdisie alias ‘Isaam al-Barqaawi’, de schrijver van o.a.
Millat Ibrahiem en Kawaashif al-Djaliyyah, boeken waarin takfir gedaan wordt op regeringen en welke uitgedeeld werden in de Jihaad
kampen in Afghanistan en in Peshawar aan de Arabische mujahedin en specifiek de Saoediërs. 71
Hij zegt in zijn basisloze verdediging op Sayyid Qutb (met de titel Miezaan al-I’tidaal):
“….Maar ik beschouw het vandaag de dag, nadat ik de leeftijd van veertig jaar overschreden heb72, slechte manieren tegenover deze
reusachtige Geleerde Mujahid waarbij wij leerden aan het begin van de leiding uit (zijn boek) Mijlpalen en zijn oorlogsbuit Dhilaal …..
Moge Allaah hem Barmhartigheid zijn met wijd uitgespreide Barmhartigheid en hem laten verblijven in uitgestrekte paradijzen met de
profeten en de oprechte en martelaren en de rechtvaardigen….”
En:
“…En dat zijn schrijfwerken blij blijven maken en een lust zijn voor iedere muwahid en een doorn- en een brok zijn in de kelen van de
Tawaaghit…..”
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Hierbij werd er gebruikt gemaakt van een vals begrip m.b.t. het verwijderen van de mushrikien uit het Arabische schiereiland. Dit is uitvoerig weerlegd door
ulamaa, lees hiervan een voorbeeld : http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/19-verschillende-belangrijkefundamenten?download=143:het-verwijderen-van-de-mushrikeen-van-het-arabische-schiereiland
70

As-Shaykh Siraadj wijdt hier nog verder uit over deze materie: https://www.youtube.com/watch?v=pF5Pqw4KStU

71

Later in sha Allaah meer over deze oproeper. Dit aangezien er een wetenschappelijk onderbouwde weerlegging op hem gekomen is. Deze zal ook aantonen

wat de wetenschappelijke credentials zijn van al-Maqdisie.
72

Wat laat zien dat hij heel jong was toen hij naar Afghanistan ging om te strijden……en zijn takfir gerelateerde boeken begon te schrijven. Later in sha Allaah

meer over zijn biografie…..
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En:
“Eerder heb ik een deel van mijn leven doorgebracht in het corrigeren van een branche van de branches van de Ikwaan die ons opvoedde
met Ad-Dhilaal en Al-Ma’aalim en andere van de boeken van Sayyid en zijn broer en Al-Mawdoodie, ze voedde ons op in de begin fase (ik
bedoel hiermee het begin van de leiding).”73
Deze al-Maqdisie is een (beperkte) leerling van de afgedwaalde Mohammed Soeroer Zayn al-‘Abidien74 en heeft weinig tot geen
Islamitische kennis gestudeerd. Hij is vanuit het kneden van zijn eigen ideologie over gegaan op het maken van zijn eigen visie. Vaak
gebruikt hij hiervoor de boeken van de ‘Ulama van de da’wah as-Salafiyyah uit Najd zoals het boek “ad-Dorar as-Saniyyah”.75 Later in
dit artikel zullen wij laten zien dat al-Maqdisie en de zijnen op vele fronten deze edele ‘Ulama tegengaan! Wat wederom de fictieve link
zal verwijderen tussen Qutbisme en Wahhabisme/ Salafisme!
Kortom, meerdere ‘Ulama gaven aan dat mensen die de Islaam wilden ondersteunen en de onderdrukten wilden helpen, vaak in een
theologische gevaarlijke spiraal kwamen: Hun natuurlijke aanleg (fitrah) werd vervuild door takfirie kopstukken en men werd in plaatst
van een uitnodiger- en ondersteuner van het goede, een gevaar voor zichzelf- en de gemeenschap waarin men leefde.
Toen dit duidelijk werd gaven de ‘Ulama vaak het advies om niet te gaan strijden in oorlogsgebieden omdat:







Meerdere jongeren niet streden in de gebieden zoals Afghanistan, maar werden geïndoctrineerd om verderf te zaaien in
hun landen van herkomst bij terugkomst vanuit geheime cellen met leiders; en zij takfir leerden op de Leiders etc;
Men wet- en regelgeving van de Sharie’ah tegenging tijdens de strijd;
Men zag dat het vaak om macht ging en dat men na de strijd versplinterde en elkaar ging bestrijden!;
De ‘Aqiedah van de moslims vervuild werd, en het hebben van de juiste geloofsovertuiging is een individuele verplichting; in
een ander land gaan helpen in tijden van nood een gemeenschappelijke verplichting. Dus gaf men voorrang aan de
individuele verplichting.
De Leiders- en ouders toestemming moeten geven als men onder hun gezag is; de takfirie groepering wilden deze
voorwaarde ontlopen zoals voorgegaan is! 1) Het gehoorzamen van de ouders is een individuele verplichting en
toestemming van hen is een voorwaarde om op Jihaad te gaan in een ander land, in een ander land gaan helpen in tijden
van nood is een gemeenschappelijke verplichting. Dus heeft de individuele verplichting voorrang op de
gemeenschappelijke. 2) Het gehoorzamen van de Leiders is een individuele verplichting en toestemming van hen is een
voorwaarde om op Jihaad te gaan in een ander land. In een ander land gaan helpen in tijden van nood is een
gemeenschappelijke verplichting. Dus heeft de individuele verplichting voorrang op de gemeenschappelijke.

Sommige radicale predikers geven aan het begrip Islamitische verplichting een draai en proberen te bewijzen dat toestemming van
leiders en ouders niet nodig is omdat de Jihaad een individuele verplichting is voor alle moslims als een land wordt binnengevallen om
daar fysiek naartoe te gaan. Hierbij proberen zij woorden van sommige ‘Ulama toe te passen die spreken over de situatie wanneer een
land wordt binnengevallen voor de mensen in dat gebied, en willen dit toepassen voor elke moslim wereldwijd, ook buiten dat land!
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Bron: http://web.archive.org/web/20111214141128/http://tawhed.ws/r?i=aerucf47

74

Die, hoe kan het ook anders, ook Qutb op valsheid verdedigde en ook in dezelfde takfir gerelateerde fouten verviel. Hij zei: “…..Ik ken geen boek in de huidige

tijd die de problemen van deze tijd behandeld, zoals Sayyid Qutub, rahiemahoellaah. En hij was betrouwbaar in het behandelen ervan en in het aaanleveren van
oplossingen geschikt om het op te lossen. En hij was ver verwijderd van extremisme en zijn bewijzen waren uit het Boek en de Soennah en de woorden van de
Imaams en hij had een constante inzet in het uitleggen van “Laa Ilaaha Illaa Allaah Mohammedoen Rasoeloellaah” en het verduidelijken van de implicaties van
al-Oeloehiyyah en het waarschuwen tegen as-Shirk en an-Nifaaq.“
Dit klopt objectief gezien niet. De boeken van Qutb zijn vrij toegankelijk en hij liet vele facetten van Tawheed al-Oeloehiyyah weg in zijn benadering van zaken.
Laat staan dat zijn werken voor extremisme en bloedvergieten zorgden. Dit alles beweert Soeroer vanuit Engeland! Deze man ging zelfs vanuit zijn extremisme
zover dat hij de overbekende boeken van ‘Aqiedah als “droog” beschreef…..Daarmee spottend met talloze verzen en ayaat die in deze boeken staan die de
‘Aqiedah van de moslims onderwezen! Zijn boek: De methodologie van de Profeten in da’waah werd ook wel De methodologie van de Khawaarij in da’waah
genoemd! Dit is 1 van de leraren van al-Maqdisie……En door hem is er een sekte Soeroeriyyah ontstaan!
75

Dit volgens zijn begrip van zijn woorden welke erg selectief quoten inhoudt!

Dit zonder terug te keren naar de uitleg van de studenten van deze edele Imaams wat ervoor zorgt dat hij hun begrip foutief weergeeft:
http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/20-as-salafiyyah?download=83:het-belang-van-het-terugkeren-naar-de-ulamaa-voor-het-correctbegrijpen-van-de-boeken-en-geschriften
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Dit terwijl :










Er een verschil is tussen mensen in het land dat wordt binnengevallen en daarbuiten;
Er een verschil is tussen ondersteunen van de aangevallen mensen aan de hand van middelen en het fysiek daarheen gaan;
Sommigen die verplicht naar oorlogsgebieden moesten gaan niet strijden en worden klaargemaakt om aanslagen te plegen in
moslimlanden en de westerse wereld; dit bewijst dat fysiek gaan strijden alleen met de mond verplicht is! En dat men in
werkelijkheid een geheime agenda hanteert.
Talloze van deze predikers zijn zelf nooit gegaan;
Sommigen van hen waren in Afghanistan, het enige Islamitische land, en migreerden naar andere landen. Sommigen zonder te
strijden. Dit terwijl volgens hun stelling talloze landen bezet zijn en Jihaad dus een individuele verplichting is daar. Blijkbaar niet
voor hen?!
Dit terwijl de ‘Ulama van Ahl oes-Soennah altijd aangaven dat er een verschil is tussen de mensen uit een land wat
binnengevallen wordt en daarbuiten!
Nu wordt met de Wil van Allaah ook duidelijk waarom deze sekten zo gefocussed zijn op het schandaliseren van moslim leiders.
Dit omdat zij mensen willen misbruiken voor hun eigen doelen.76

Andere invloedrijke oproepers
Een bekende oproeper in de Engelse taal is Anwaar Al-Awlaaki77 - rahiemahoellaah, hij zegt in deel 5 van Constants on the Path of Jihad
na 31 minuten:
“Mensen zoals Sayyid Qutb, we herkennen de waarde van zijn woorden omdat hij ze schreef met inkt en bloed, mensen zoals ‘Abdullah
‘Azzaam……”
Al-Awlaaki las ook veel van Qutub tijdens zijn detentie in de gevangenis in Jemen:
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De misvattingen qua djihaad van deze personen zijn theoretisch weerlegd in deze artikelen:

http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/16-manhadj-ahl-as-soennah-m-b-t-al-jihaad?download=171:djihaad-in-de-islaam
http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/16-manhadj-ahl-as-soennah-m-b-t-al-jihaad?download=129:antwoorden-op-vragen-over-djihaad
77
Hier een inhoudelijke weerlegging op het extremisme van al-Awlaaki en zijn foutieve begrip omtrent Jihaad :
http://download.salafimanhaj.com/pdf/SalafiManhaj_Awlaki.pdf
Ook een weerlegging op al-Awlaaki zijn visie op (lijf)straffen uitvoeren zonder terug te keren naar de Staat als uitvoerder, strijden zonder toestemming van de
Leider, opstanden toestaan, Geleerden lasteren, de bewering dat er geen manier is om een Islamitische staat te vestigen, behalve door djihaad en een mooie
vermaning over de vruchten van al-Qa’ida:
https://www.youtube.com/watch?v=X-FsX_HhPpg
https://www.youtube.com/watch?v=vNXwtiQLKoA
https://www.youtube.com/watch?v=wtHklHDYv0A
Als laatste een weerlegging betreffende zelfmoordaanslagen:
https://www.youtube.com/watch?v=G6I8JrZoF7w
https://www.youtube.com/watch?v=KvV0ptcOvFg
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Wat uitspraken van al-Awlaaki op een rijtje:
1. "Ten derde, de machthebbers in het Arabische schiereiland spelen een centrale rol in de strijd tegen de Islaam, in het bijzonder de familie
Aal Saud. De Aal Saud van vandaag zijn de ‘Abdullah bin ‘Ubayy van gisteren." In het artikel: Kan Jemen de volgende verrassing van het
seizoen zijn?
2. "De jihaad in Somalië moet doorgaan tot de laatste AU (Afrikaanse Unie) soldaat het land verlaat en alle krachten die de kant van de AU
–kiezen, inclusief de Sharif-regering, worden legitieme doelen." In het artikel: Het Stemmen voor de sharie’ah in Somalië
3. "In de eerste confrontatie tussen de regering van Jemen en de moedjahedien, leed de overheid een vernederende nederlaag. De strijd
begon tussen een militair konvooi en één van de moedjahedien in het gebied van Ma’rib ...
Moge dit het begin zijn van de grootste Jihad, de Jihad van het Arabisch schiereiland, die het hart van de Islamitische wereld zou bevrijden
van de tirannen die de Oemmah bedriegen en staan tussen ons en de overwinning " In het artikel:. Het leger van Jemen raakt slaags met
de Mujahideen. 78

Abu Qataadah al-Filastinie:79
Deze extremist leefde geruime tijd in het westen. Om te zien hoe deze man denkt, quoten wij de volgende conversatie die hij had met
een Christelijke journalist! Wij begrijpen echt niet dat iemand nog maar twijfelt aan de oprechtheid van deze persoon, moge Allaah
hem leiden.
Sami Haddad: Vertel mij, o Abu Qatadah, hoe lang ben jij al precies in Groot-Brittannië?

78

Genomen van: https://www.troid.ca/index.php/forum/14-general-discussion/734-what-do-the-scholars-say-about-anwar-al-awlaki

79

Lees hier een zeer sterke weerlegging op Aboe Qatadah: http://download.salafimanhaj.com/pdf/SalafiManhajQataadah.pdf
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Abu Qatadah: Ongeveer vijf….zes jaar.
Sami Haddad: Vijf jaar….Hoeveel baby’s heb jij vermoord? En hoeveel ongelovigen heb jij de Islaam doen betreden? Jij wilt
het……vestigen….80
Abu Qatadah: Ik zal jou beantwoorden. Dit is natuurlijk een persoonlijke vraag, zoals jij het ziet. Het eerste punt is dat ik hier niet
naartoe gekomen ben behalve voor één ding. Dat was om mijzelf te beschermen tegen de dood en bestraffing….81 Ik vecht niet in
Groot-Brittannië. En mijn probleem is niet met Groot-Brittannië! Britse- en Amerikaanse journalisten komen en vragen: Heb jij doelen in
Groot Brittannië? Brittannië is niet belangrijk voor mij nu!!82 Mijn zaak is verbonden aan het kapitaal in onze landen. Mijn probleem is
met deze systemen….Mijn probleem is met deze Taghoeti systemen. Zij representeren het kapitaal volgens mij…83 84
Sami Haddad: Vervolgens koos jij het land van ongeloof om je erin te vestigen. Er zijn verboden zaken toegestaan in dit land….in ieder
gebied waar je leeft zijn er bars, televisies. Hoe kun jij tevreden zijn met jezelf als jij een Islamitische prediker bent? In plaats hiervan
zou jij, bijvoorbeeld, oorlog moeten gaan voeren in Kasjmir, oorlog gaan voeren in Palestina. En als jij uit Palestina komt, oorlog voeren
in Palestina. 85
Abu Qatadah: Ik zal jou beantwoorden. Het eerste punt is: Ik denk niet dat onze landen veel verschillen van de huidige situatie waarin
wij leven. En als jij kunt antwoorden, en ik zou jouw antwoord accepteren als er een verschil was tussen waarin wij leven en onze
landen……86 87
80

Deze christelijke interviewer laat zien de realiteit te kennen van Aboe Qatadah. Kijk ook naar het antwoord…..

81

Dus hij is gaan leven in de landen van ongeloof, waar hij zich zo tegen verzet, om zichzelf te beschermen? Maar hij kan tegelijkertijd wel fatawa geven om

vrouwen en kinderen van medewerkers van de Algerijnse staat te laten vermoorden door zijn aanhang die leven in de staten waaruit hij vluchtte? Waarna er
een massaal bloedvergiet plaatsvond waarbij Aboe Qatadah veilig in Engeland zat!? En de Britse regering- en geheime diensten wisten dit niet?!
82

As-Shaych ‘Abdoel-Maalik ar-Ramdaanie zei in een voetnoot over de vreemde visie van Aboe Qatadah (van toepassing op de onzin die hij in dit interview

verkondigt): “Hij verwijst naar de uitspraak van de Profeet  betreffende de Khawaaridj: “Ze bevechten de mensen van de Islaam en laten de
afgodenaanbidders met rust.” Overgeleverd door al-Boechaarie (nummer 3344) en Moslim (nummer 1064). Deze waarneming van de Shaych, moge Allaah
hem Genadig zijn was de waarheid. Voorzeker ik las een artikel van een van de Hoofden van de Khawaaridj van vandaag de dag, genaamd Aboe Qataadah alFilastienie in de Al-Hayat krant, daterende van de 2e van Safar 1420 N.H., hetgeen overeenkomt met 18-05-1999 ( no. 13219 ). Deze man is degene die een
fatwa gaf zeggende dat het toegestaan was om vrouwen en kinderen te vermoorden tijdens dorps plunderingen! Ik hoorde dit van hem zelf door middel van
een audiocassette en hij zei het in een vrijdagspreek die hij gaf in zijn woonplaats Londen, hetgeen hem beschermt zodat hij zijn vergif kan verspreiden in de
Islamitische Landen welke hij Afvallige Staten noemt! Einde van de woorden van de Shaykh.
Dit is aantoonbaar jarenlang gebeurt en Aboe Qatadah geeft het zelf toe! Dus de selectieve westerse kritiek op terrorisme is op zijn minst hypocriet te
noemen!
83

Aboe Qatadah wordt nu aangesproken op een realiteit: Islamitische landen kennen minder verderf dan staten die niet-Islamitisch zijn. Aboe Qatadah doet

bijvoorbeeld takfir over de Saoedische staat, maar kun je deze vergelijken met Engeland qua Islaam, wetgeving etc? Laat staan dat Aboe Qatadah zich in
Engeland vestigde en niet in Afghanistan, zijn gedroomde Islamitische staat! Dit interview was in 1421, ongeveer 15 jaar geleden, rond het jaar 2000, toen de
Taliban nog aan de macht waren!
84

Aboe Qatadah zei ook in de krant al-Hayaat, editie 13219, blz. 6, de maand 3 Safar 1420: (Wij willen Amerika niet bestrijden, behalve als zij ons aanvallen en

zij degene is die begint met aanvallen, dit in tegenstelling tot de afvallige regimes in onze landen, waarbij het bestrijden ervan als fard ‘ayn wordt gezien voor
iedere moslim…).
In een hadeeth overgeleverd in al-Boechaarie op gezag van Abie Saa’id al-Ghoedrie staat: (Zij bevechten de mensen van de Islaam, en laten de mensen van de
afgodsbeelden)……
85

Waarom ging Aboe Qatadah niet op jihaad? Het was fard ‘ayn volgens hem voor mensen in andere landen en men moest daarheen gaan, maar zelf bleef hij

rustig in Engeland zitten, veilig van vervolging, zoals hij zelf zegt!
Dit is 1 van de mensen waar jongeren helaas naar terugkeren in het begrip van takfier en djihaad, maar die zelf niet handelt naar wat hij predikt en hij hen de
dood injaagt met zijn begrip!
Nu zit hij in Jordanië en doet hij ook niets…..is de verplichting opgeheven nu hij daar zit? Denk aub na lieve broeders en zusters! Als de staat van moslimlanden
niet verschilt met het westen, en Aboe Qatadah dit ziet als excuus om niet te gaan vechten, waarom moeten anderen dan wel gaan? Of in die landen wel
vechten?
86

Niemand met twee ogen zal ontkennen dat wat Aboe Qatadah zegt vals is. In de meeste Islamitische landen zijn er overal Moskeeën, hoort men de oproep

tot het gebed, is de Islaam staatsgodsdienst etc. etc. Dit laat ook het verknipte- en valse beeld zien dat leeft bij radicalen als Aboe Qatadah!
Maar Aboe Qatadah verklaard de moslimlanden als ongelovig zoals in het tijdschrift al-Ansaar, edite 119 pagina 10, 1416 waarin hij takfir doet op de landen:
Marokko, Algerije, Libië, Palestina, Jordanië en Sa’oedi. Op Koeweit doet hij takfir in editie 134, pag. 5, 1416! Dit allemaal vanuit Londen!
87

Aboe Qatadah werd zelfs weerlegd door een andere radicaal Aboe Bashir at-Tartoosie in zijn boek: Het oordeel van het wettig maken van de bezittingen van

de moeshrikien, blz. 2 waarin hij Aboe Qatadah bekritiseerd om diens extreme punten en zegt: “….Hij is dezelfde persoon van de fatwa van de Moskeeën van
kwaad (diraar) waarmee hij qiyaas (een analogie) doet met de Moskeeën die de Regeringen, Ambassades, sektes en organisaties en groeperingen bouwen, met
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Bron: Kalimat haq fie Osama bin Laden, pag. 65-66.
Ash-Shaykh Muqbil – rahiemahoellaah - vatte het mooi samen toen hij zei over deze personen:
“De moslims in het Oosten en het Westen hebben geprofiteerd van de boeken van as-Shaykh Mohammed bin ‘Abdoel-Wahhaab,
rahiemahoellaahoe Ta’ala, als voor de boeken van Sayyid Qutb dan zijn dat gedreven lege (boeken), de beginnende student van kennis
haalt er geen profijt uit, maar misschien realiseert hij het zich niet dat hij na enkele dagen van Djamaa’at at-Takfir wordt.”
Bron: Fadaa’ih wa Nasaa’ih p. 162.

Waren ad-Dhawaahirie, Ibn Laden en anderen dan hen mensen van kennis?
Zoals voorgegaan is hebben wij objectief waarneembaar kunnen zien dat de ideologische kopstukken van de Qutbi da’wah allemaal
mensen zijn welke jong in leeftijd zijn, niet bij de ‘Ulama gezeten hebben en beïnvloed zijn door Sayyid Qutb, die op zijn beurt niet bij
de mensen van kennis gezeten heeft en sterk beïnvloed was door westerse ideologieën. 88
Dit op zichzelf ontkracht al de perceptie dat “IS/ ISIS, Al-Qaa’idah en Jabat an-Nusra Salafisten zijn die de da’wah van Mohammed bin
‘Abdoel-Wahhaab volgen.”
De ware leerlingen van Mohammed bin ‘Abdoel-Wahhaab en zijn studenten zijn de edele Geleerden van as-Salafiyyah die al vanaf de
tijd van Sayyid Qutb waarschuwen voor takfir op leiders, opstanden, moordaanslagen, Jihaad zonder haar voorwaarden, het oprichten
van geheime cellen, het verzamelen van mensen op deze methodologie, het aanstellen van leiders buiten het leiderschap van een
land, het lezen van boeken van Qutub etc.
Wie de biografieën van deze edele ‘Ulama naast de biografieën van de kopstukken van de takfirie methodologie legt, zal zien dat deze
extremisten niet gestudeerd hebben, en als ze al iets gestudeerd hebben dan is dit niet noemenswaardig! In vergelijking hebben onze
‘Ulama hele bibliotheken met boeken en audiomateriaal, studenten- en rechters opgeleid en is hun prediking wereldwijd verkrijgbaar.
Gehele generaties genieten van de vruchten van hun da’wah en kunnen de Islaam in al haar facetten bestuderen. Zelfs aanhangers van
de radicalen willen soms fatawaa shoppen bij deze ‘Ulama om hun al reeds gekozen weg te ondersteunen. Dit naast het feit dat zij vele
andere wetenschappen bij onze ‘Ulama pakken. Hetgeen hen afkeer doet hebben is het verschil in takfir, Jihaad, aanslagen en omgang
met leiders. Vanuit deze zaken zijn de radicale predikers in dit artikel steeds weer bezig en dit is hetgeen waar zij hun loyaliteit op
bouwen. Dan vergelijken zij op oneerlijke wijze sommigen van hun predikers met Ibn Taymiyyah, Ahmed ibn Hanbal en anderen die
ook vastgezeten hebben of ook Jihaad verricht hebben…….. Dit terwijl de biografie van iedere afzonderlijke prediker van deze
radicalen laat zien dat er een wereld van verschil is tussen deze Imaams, rahiemahoemoellaah, en de extreme predikers in alle
facetten! Aangezien deze Imaams zich nooit beperkten tot een gedeelte van de Religie, maar deze als geheel praktiseerden,
onderwezen en verspreidden.
Het is te zien dat deze mensen zich verenigen op hun idee dat zij een Staat moeten stichten gebaseerd op de sharie’ah89 en daarbij
alles opzij leggen en zelfs de Islamitische wetgeving moedwillig tegengaan. Maar dan is dat geen grote kufr, en het niet oordelen met
de sharie’ah?!
De uitspraken van de ‘Ulama van Ahl oes-Soennah en hun waarschuwingen voor deze sekten en hun kopstukken zullen wij later
behandelen.
Laten wij eerst kijken wat sommige betrouwbare personen bij deze mensen zeggen over Ibn Laden en ad-Dhawahirie?
Sayyid al-Imaam As-Sharief (‘Abdoel-Qader bin ‘Abdoel-‘Azeez) 90 zei:

de eerste Moskee van het kwaad, welke de Profeet  gebood af te breken en er niet in te bidden en hij maakt het oordeel, hetzelfde oordeel vanuit het
oogpunt van het afbreken (van deze Moskeeën) en het verlaten ervan!...”
Daarna zegt al-Tartoosie:
“…Hij hitste de eerdere Ghulaat (extremisten) op tegen de aanbidders van Allaah, en zij onteerden de eer van stammen en vrouwen en nu vandaag hits hij ze op
tegen de Huizen van Allaah en jaagt hij de aanbidders van Allaah ervan weg met de beweringen dat dat zij (Moskeeën van het)“kwaad zijn!!”
Welk goed zit in zo’n persoon en wat wil hij bereiken? Niets anders dan bloedvergieten en niets constructiefs!
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Aboe Qatadah en al-Maqdisie ook niet, zoals zal volgen!
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En als deze er is in hun optiek, zoals in Afghanistan, dan leeft men in Amerika en Engeland of een land van afvalligheid volgens hun stelling (moslimland)…….
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“Ibn Laden en ad-Dhawaahiri zijn niet van de mensen van kennis en fatwaa, en niet van de mensen van at-taqwaa.”
(Bron: At-Ta’riyyah p. 14).
Sayyid al-Imaam zei:
”Ibn Laden en ad-Dhawaahirie zijn beiden onwetend betreffende de religie en zij beiden zijn vanuit het oogpunt van de sharie’ah gewone
mensen (‘awaam), het is verplicht voor hen om fatwa te vragen aan Ahl-al-‘ilm, niet om anderen zelf fatwa te geven en hun te leiden (in
een bepaalde richting). ”
(Bron: De 4e zitting van zijn boek moestaqbil as-Siraa’ p. 4).
Sayyid al-Imaam zei:
”Als voor Ibn Laden, dan schreven zijn volgelingen van de studenten van kennis uit Mauritanië en Jemen de gotba (vrijdagspreek) voor
hem, en de namen zijn beschikbaar. ”
(Bron: De 5e zitting van zijn interview met de krant al-Hayaat p. 30).
Sayyid al-Imaam zei:
”Wat is de kennis van Ibn Laden? In het jaar 1994 in Soedan was er een onderwerp wat belangrijk was voor Ibn Laden, dus ik adviseerde
hem om een specifiek boek te lezen daarover. Hij zei tegen mij: Hij kan de belasting niet aan om het lezen van het boek af te maken, als
voor zijn preken, dan schreven zijn volgelingen deze voor hem. . ”
(Bron: At-Ta’riyyah p. 52).
Sayyid al-Imaam zei:
”Dus zijn beiden-Ibn Laden en ad-Dhawaahirie- zijn van de ‘Awwaam (gewone mensen) en niet van de ‘Ulama, dus wees niet verbaasd
hierna dat zij iedere voorgaande slechtheid bedacht hebben, waarmee zij het vergieten van bloed wettig gemaakt hebben en
vandalisme, kort gezegd.”
(Bron: Moestaqbil as-Siraa’ fie Afghanistan p. 5).
Als wij objectief kijken naar wat beide bovengenoemde personen, en hun ideologische voorgangers, verricht hebben in hun levens dan
zien wij dat zij het bloed aan hun handen hebben van onschuldige burgers en ook hun volgelingen de gevangenis ingejaagd hebben, of
de dood in gejaagd hebben! Dit steeds gebaseerd op hun gebrek aan kennis, inzicht en verkeerde beslissingen. Ook hun steeds
veranderende prioriteiten zijn verbazingwekkend. Eerst moest met alle geweld de nabije vijand (lees: Arabische regimes) aangevallen
worden, later met alle geweld de verre vijand (lees: westerse regimes).
Ook Aboe Moes’ab as-Soerie, degene die talloze boeken schreef voor de Djihadistische bewegingen, en geprezen is door adDhawaahirie, leider van al-Qaa’idah, getuigd van dit feit:
“De Algerijnse ervaring bevestigde voor mij, zoals andere dan haar, dat de grootste kloof in de Djihadistische ervaringen allemaal, zonder
uitzondering, en dit had bij de Algerijnse ervaring het meeste invloed en gruwelijkheden (tot gevolg), dit is de kloof van de afwezigheid
van ‘Ulamaa en grote Du’aat in het leiden van die Djihadistische ervaringen……En het afwezig zijn van deze verstandigen, mensen van
kennis, ervaring en inzicht had tot resultaat dat men ging van het leiderschap door ervaringen naar een zwakke opvoeding en arrogantie
bij de beslissingen van de jongeren, en hun blunders en het begaan van fouten.”
(Bron: Mogtasser Shahaadaati ‘ala al-Jihaad fie Al-Djazaa’ir p. 72).
Aboe Moes’ab geeft hier expliciet aan dat deze “Jihaad” geleid wordt door onwetende mensen en dat deze Jihaad zonder
uitzondering gebrekkig is door het gebrek aan ‘Ulama. Dit terwijl Aboe Qataadah veelvuldig participeerde vanuit Londen (en dus geen
geleerde is volgens henzelf!)!
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Welke, zoals voorging, een ideologisch kopstuk was van ad-Dhawahirie zijn sekte! Ook was hij de leider en Moeftie van Djamaa’at al-Djihaad in Afghanistan!

Dit volgens Aboe Moes’ab as-Soerie, de schrijver over Djihadistische groeperingen! Deze Moeftie weerlegde ad-Dhawahirie ook op puntenzo als zijn toestaan
van aanslagen tegen burgers in landen van koefr waarbij men verbonden- en overeenkomsten schond! Dit aangezien ad-Dhawaahirie na 11 september dit
theologisch wilde verdedigen!
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Dit is iets wat onze ‘Ulama al decennia zeggen en dit is exact van de eigenschappen van de Khawaaridj: Ze zijn jong en onstuimig en
hebben geen begrip van de Religie, laat staan dat ‘Ulama hen ondersteunen! Dit is ook de reden dat as-Shaykh ‘Abdoel-Maalik arRamadaani drie boeken schreef over de toestand van Algerije vóór de opstanden- en bloedvergieten daar, de rol van radicalen toen
het verderf toch uitbrak, en hoe onze ‘ Ulama daarmee omgingen. In shaa Allaah later meer hierover.
We zien dan ook dat hun “Jihaad” in Egypte, Marokko, Jordanië, Saoedi-Arabië, Pakistan, Afghanistan, Irak, Syrië en andere plaatsen
niets oplevert behalve dood- en verderf! Zo ook hun aanslagen in Europa en Amerika waarbij men mensen onrechtmatig vermoord en
afslacht.91
De voormalige Moeftie van al-Qaa’idah, Aboe Hafs al-Mawritaanie erkende dit ook bij minuut 7:55 en zegt later:
https://www.youtube.com/watch?v=CPXsiu96QqI
“[...] Ik ben van de meest strenge personen in het tegengaan van gewapende handelingen tegen deze regeringen (SN: in moslim landen)
om ze omver te werpen, vanuit de simpele reden dat de geschiedenis ons leert dat een kleine groep mensen met weinig middelen niet
instaat is om een regering omver te werpen met wapens en legers die geholpen wordt door de wereld van koefr vanuit ieder
oogpunt….”92
Ook adviseert hij ad-Dhawaahirie
“Dat hij Allaah moet vrezen en dat hij de fouten vermijdt die hij eerder beging en dat hij extremisme tegengaat en hij het bloed van
moslims niet wettig maakt…..”
Ook dat ad-Dhawaahirie eerder niets besloot bij al-Qaai’dah.
https://www.youtube.com/watch?v=vSbBq4mX8dg
Terwijl hij nu de Leider is van hen?
Abu Hafs en Abu Mus’ab as-Soerie zijn beiden ideologische personen die het pad van al-Qaa’idah mede bepaalden, en zij zijn al zo
kritisch op deze groep! Hetzelfde geldt voor Sayyid al-Imaam, de voormalige Moeftie van ad-Dhawahirie zijn groep Islamitische Jihaad!
Zo zien we dat Bin Laden en ad-Dhawahirie leider en Moeftie in één zijn.

Kritiek punten op IS/ISIS
Dr. Al-Qardawi zegt dat Al-Baghdaadi aangesloten was bij de Ikhwaan al-Moeslimien en een leiderschapspositie ambieerde:
https://www.youtube.com/watch?v=Q5KqI_ruY34
Dit zien wij nu duidelijk terug aangezien Al-Baghdaadi zichzelf als Khalief gekroond heeft en het zelfs presteert om andere
Djihadistische groeperingen te negeren c.q. te bestrijden.
Voorheen was Al-Qaa’idah de moederorganisatie en gaf men de eed van trouw aan ad-Dhawaahirie, al had deze geen grondgebied
en/of macht?! Nu heeft al-Baghdaadi het leiderschap opgeëist en bestrijd hij ook groeperingen in Syrië zoals Djabhat an-Nusra en
Ahraar as-Shaam e.a. Dit heeft ervoor gezorgd dat al-Baghdaadi en co tamelijk geïsoleerd zijn komen te staan. De weinige invloedrijke
personen die de Qutbi/ Takfiri/ Djihadie beweging hebben, hebben zich allen tegen IS/ISIS gekeerd! Predikers zoals Abu Qatadah alFilastinie93, Aboe Mohammed al-Maqdisie94, Ad-Dhawaahirie, Abu Baseer at-Tartoosie95, Haani as-Sibaa’ie96 en anderen vallen IS aan en
bekritiseren hen openlijk op talloze punten.
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Terwijl moord een geweldige zonde is:

https://web.archive.org/web/20050317064237/http://www.selefiepublikaties.com/Artikelen/moord,vandeergstederzondenindeislaam%5B1%5D.pdf
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Hiermee verwerpt hij alle uitspraken van Bin Laden, ad-Dhawaahirie en Qutub e.a. en hun methodologie die dit een individuele verplichting maakte voor hun

volgelingen! En ook bewijst dat Aboe Hafs inziet dat als de wereld van koefr deze regimes helpt zij niets kunnen doen. Hoe kunnen ze dan deze landen zoals
Amerika, Engeland, Frankrijk e.a. aanvallen? Dat zou nog onlogischer zijn volgens zijn stelling! Aangezien zij met hun kracht deze moslimlanden ondersteunen,
die zwakker zijn. Dit laat zien dat er zowel ideologisch- als theoretisch- als tactisch enorme fouten gemaakt zijn door al-Qaa’ida!
93

https://www.youtube.com/watch?v=G6eL4H7PKIA
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Dit zorgt ervoor dat de staat van IS nog slechter is dan haar voorgangers van al-Qaa’idah, Djamaa’ah al-Jihaad, Djamaa’ah alIslaamiyyah, het FIS, GIA en andere sekten die tenminste nog deze Du’aat als steun hadden.
Deze Du’aat werden toen neergezet als ‘Ulama en leeuwen van tawheed en Djihaad, maar dit is inhoudelijk weerlegd door de
geleerden en mashaykh van Ahl oes-Soennah. En, zoals voorafgegaan is, zijn deze zogenaamde ‘Ulamaa en leeuwen van Tawhied
hoogtui kleine studentjes die veelal zelfstandig uit boeken leerden, op jonge leeftijd begonnen fatwa te geven en te schrijven en in
gruwelijke fouten vielen door hun radicalisme! Ook veranderen zij steeds van kleur om hun doel te kunnen verwezenlijken.
Het rare is dat IS qua ideologie niet ver van al-Qaa’idah afstaat. Aboe Hafs al-Mawrataanie geeft aan dat het Khalifaat van al-Baghdaadi
niet aan de voorwaarden voldoet. Dat IS bloed vergiet bij andere Mujahedin, dat zij bloed vergieten van onschuldigen en dat de kritiek
van aanhangers van Al-Qaa’idah zoals Aboe Mohammed al-Maqdisie, Aboe Qataadah, Aboe Basier at-Tartoosi gepast is! Ook zegt hij
dat al-Qaa’idah sommige afwijkingen had en dat zij dit aanpasten!
https://www.youtube.com/watch?v=9EHniFLVTgM
Kort geleden sprak Aboe Hafs al-Mawrataanie zich wederom uit tegen de aanvallen die men verrichte in Parijs. Wat interessant was om
te horen is dat hij het ook nooit eens geweest is met aanslagen van al-Qaa’idah daarvoor! En hij geeft duidelijk aan dat Ibn Laden een
eigen pad bewandelde en hem niet consulteerde voor het verrichten van aanslagen op westerse- en moslimlanden! Dit ondersteund
wat Sayyid Imaam eerder zei (zie eerder in dit artikel) en laat ook zien dat men geen geleerden volgt zoals Aboe Moes’ab as-Soerie
eerder aangaf! Dit is exact wat ISIS nu doen, ook volgens Aboe Hafs, en we zien ook dat zij hun slachtingen ideologisch willen indekken
door selectief terug te keren naar de Islamitische fiqh. Hier kunt u het gehele interview bekijken met Engelse ondertiteling:
https://www.youtube.com/watch?v=yzUafFkd-EM
Ook Aboe Mohammed al-‘Adnaani, persvoorlichter van IS, is ook geïnspireerd door Sayyid Qutb:

Ook circuleerde een audio online waarbij al-‘Adnaani qua ideologie en takfir steeds terugverwees naar Ibn Laden, Az-Zarqaawi en
anderen. Dit maakt het weerleggen van de ideologie van IS/ISIS onnodig, aangezien de bron één is: al-Ikhwaaniyyah, al-Qoetbiyyah.
Hetzelfde als voorgaande is weer het geval: Ze hebben geen Geleerden en bouwen vanuit hun eigen begrip hun ideologie steeds
verder uit. Men splitst zich als het ware steeds verder op en gaat van groep naar groep en van gebied naar gebied in hun bloeddorst.
Vandaag is het fard ‘ayn in Irak en morgen in Syrië en steeds gaan misleidde mensen daarheen en volgen iedere stap die hun
ideologische kopstukken hun voorkauwen!97 Jammer genoeg kijkt men niet kritisch naar deze mensen. Aangezien hun eigen
handelingen hun fatawa tegengaan.

Wat Abu Qatadah zegt als kritiek op ISIS, deed hij vanuit Engeland jaren lang zelf!!! Dus waar is zijn berouw?
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https://www.youtube.com/watch?v=56azfP8yI0E
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https://www.youtube.com/watch?v=F-8YTTSGcKE

Abu Baseer zegt dat ISIS zich afscheidde van al-Qaa’idah en dat ad-Dhawaahirie fout was in zijn prijzingen voor ISIS in het begin. Deze Aboe Baseer is jaren
geleden zwaar weerlegd op zijn extremisme: http://www.selefienederland.nl/site/files/SalafiManhaj_Tartoosee.pdf
Aboe Baseer heeft op zijn site zeer summier gereageerd op slechts 1 punt……De link tussen Qutb en Aboe Basier qua begrip is erg duidelijk aangetoond!
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https://www.youtube.com/watch?v=56SupETW8w4

Hij noemt ze Khawaarij, extremistisch….En dan hun kopstukken! En dat zij de stelregels van takfir tegengaan (zelfs bij deze Haanie, die extremistisch is!).
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As-Shaykh Mohammed Bazmool, Hafidahoellaah, legt uit hoe wij om dienen te gaan met al deze actuele en steeds veranderde gebeurtenissen:

http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/19-verschillende-belangrijke-fundamenten?download=150:mawqif-al-moeslim-min-al-ahdaath

www.selefienederland.nl

De verschillende dwalende groeperingen kort beschouwd.
Er zijn in deze tijd talloze groeperingen die allemaal claimen een Islamitische staat te willen en die allemaal zaken in een bepaald jasje
gieten. Wij zullen deze kort behandelen en dan wel gedeelte wat van belang is voor dit artikel. De hoofdsekte zijn de Ikhwaan alMoeslimien, de rest komt voort uit hen! Wij zullen de drie sekten uit Egypte die direct ontsproten zijn van de Ikhwaan, namelijk:
Djamaa’ah at-takfir wal Hijraa, Djamaa’ah al-Jihaad en Djamaa’ah al-Islamiyyah niet nogmaals noemen aangezien dit eerder al
behandeld is bij de kopstukken Shukri Mustafa, Aymaan ad-Dhawaahirie en Mohammed ‘Abdesallam al-Faraaj en deze sekten amper
meer aanhang hebben en zeker niet van toepassing zijn voor de actuele gebeurtenissen. Wie de geschiedenis leest zit dat al deze
groepen gemeenschappelijke pijlers hebben:








Een geheime cel opzetten;
Terugkeren naar een specifieke leider buiten de leiders van de moslims uit een land;
Dat aanslagen ofwel voorbereid of uitvoert;
Men vanuit takfir talloze mensen vermoord;
Men achteraf aantoonbaar in talloze tegenstrijdigheden valt;
Men de nog levende ‘Ulama belasterd en aanvalt en men terugkeert naar eigen Ulama of naar de woorden van ‘Ulama die het
nooit eens met hen zijn geweest- en/of hun voorlopers van de Ikhwaan al-Moeslimien zwaar bekritiseerden.
Men zoekt selectief in boeken van de ‘Ulama om zo hun vooraf aangenomen ideologie gewicht te geven en te onderbouwen.

1.

Ikhwaan al-Moeslimien:98

Deze groepering werd gesticht in 1327 hijrie in Isma’iliyyah Egypte. Men begon in 1352 hiejrie een wekelijks tijdschrift met de naam AlIkhwaan al-Moeslimien. In 1357 hijrie volgde het tijdschrift An-Nadhier en daarna het tijdschrift As-Shahaab in het jaar 1367 hijrie.
In 1367 hijrie vervaardigde Mahmoud Fahmie An-Naqrashie, de toenmalige minister-president van Egypte, een decreet uit waarin haar
kopstukken in de gevangenis werden gegooid en hun tegoeden werden bevroren.
In hetzelfde jaar werd An-Naqrashie vermoord en men gaf de Ikhwaan al-Moeslimien de schuld hiervan. Hassan al-Banaa werd in 1368
hijrie gedood.
Djamal ‘Abd an-Nasr:
Deze voormalige legergeneraal heeft samen met de Ikhwaan al-Moeslimien een staatsgreep voorbereid en uitgevoerd. Nadat deze
gelukt was en hij aan macht kwam heeft hij de Ikhwaan buitenspel gezet. In het jaar 1373 hijrie hebben de Ikhwaan getracht ‘Abd AnNasr te doden in al-Iskanderiyyah en faalden. Het regime sloeg hard terug en veroordeelde 6 personen ter dood en pakte er duizenden
op. In 1384 hijrie kwam het weer tot ongeregeldheden tussen de twee partijen en werden leden weer in de gevangenis gegooid en
gemarteld. Sayyid Qutb werd uiteindelijk in 1387 hijrie geexecuteerd nadat hij in 1373 hijrie was opgepakt en vastzat tot 1383 hijrie en
vrijgelaten werd. In 1384 hijrie werd hij weer opgepakt en uiteindelijk gedood in 1387 hijrie.
Enkele doelstellingen van de Ikhwaan en tegenstrijdigheden aan de methodologie van de Profeten:






98

Het bereiken van de macht in het land waar zij actief zijn, volgens welke methode dan ook! Zij hanteren dan ook de bekende
Joodse stelregel: “Het doel heiligt de middelen” De Profeten waren bezig met het uitnodigen naar at-Tawheed en
gehoorzaamheid aan Allaah, niet naar het grijpen van de macht.99
De Ikhwaan willen mensen verzamelen, ongeacht hun oriëntatie qua geloof, geloofsleer etc. Zolang zij de ideologie van de
Ikhwaan ondersteunen. Dit is hun meest bekende stelregel: “We verenigen onszelf op datgene waar we het met elkaar over
eens zijn, en we excuseren elkaar over hetgeen waarin we verschillen.” De Profeten daarentegen waren bezig met een dawah
naar de zuivere geloofsleer en zij verenigden de mensen hierop, en zij leerden de mensen om elkaar het goede te adviseren en
elkaar het slechte te verbieden. Dat is totaal anders dan stil blijven over onzuiverheden in de ‘Aqidah om zo een groot politiek
machtsblok te creeeren.
Men verzamelde de mensen in geheime cellen met specifieke leiders.

Hier kunt u het oordeel van geleerden over deze sekte lezen:

http://sincerehearts.nl/boeken/pdf/DeBittereWaarheidoverIchwaan.pdf
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As-Shaykh ‘Abdesallaam as-Soehaymie, Hafidahoellaah, heeft een aantal punten mooi samengevat hoe de Ikhwaan te werk gaan:

http://web.archive.org/web/20110416234201/http://salafimanhaj.com/ebook.php?ebook=51
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De Ikhwaan willen van bovenaf een staat stichten: De leiding overnemen. De Profeten verbeterden hun volkeren en daarna volgt
de rest!100

2.

Hizb at-tahreer:

Deze Hizb is gesticht in 1952 van de Christelijke jaartelling door Taqi ad-Dien an-Nabhaanie uit Palestina. An-Nabhaanie was in het begin
samen met de Ikhwaan al-Moeslimien in Jordanië. Hij gaf lezingen bij de Ikhwaan en prees hen en Hassan al-Banaa. Daarna stichtte hij
zijn eigen sekte en de Ikhwaan, waaronder Sayyid Qutb, vroegen hem om dit te laten en om samen te komen. Dit verwierp anNabhaanie en hij volharde in zijn standpunt.
Deze sekte, zoals de Ikhwaan, is erg gericht in verzamelen van volgelingen en de roep naar het terugkeren van het Khalifaat en zijn erg
gericht op leiderschap. Het zuiveren van de eigen achterban is van secundair belang, zolang zij de dorst naar macht onderschrijven!
Een kopstuk van deze sekte, Mohammed al-Mas’aarie101, is iemand die ook duidelijke dwalingen verspreid in zijn prediking vanuit
Engeland(!).




Hij valt Imaams van de Selefie da’wah aan, zoals as-Shaykh Mohammed bin ‘Abdoel-Wahhaab en Ibn Baaz;
Hij lastert de nobele metgezel en prins van de gelovigen, Moe’awiyyah ibn Abie Soefiyaan, radi Allaahoe ‘anhoe en zoals Qutb en
anderen, op basis van de lust naar leiderschap en sociale ongelijkheid!; de rode lijn;
Hij prees de ketter al-Khomeiny aan in al-Mas’aarie zijn extremisme betreffende leiderschap etc.;

Deze sekte is meerdere Europese landen actief en daarom is er ook kritiek geuit op hen.102

3.

As-Soeroeriyyah:

http://sincerehearts.nl/boeken/pdf/DitisSoeroerismeherzieneversie.pdf

4. Al-Qutbiyyah:
Deze sekte is nauw verweven met as-Soeroeriyyah en sommige zaken lopen over in elkaar. De volgelingen van deze sekte zijn heftig
beïnvloed door de werken van Sayyid Qutb en vooral zijn takfir gerichte fouten. Daarnaast zijn zij ook verder vergiftigd door
Mohammed Qutb, de broer van Sayid, die een leerstoel had aan de Oemm al-Qoraa universiteit in Mekka (en eerder in Jeddah) en zo
studenten beinvloede zoals Ibn Laden en Safar al-Hawaali. En die de boeken van Qutb standaard bleef drukken en dus de ideologie van
zijn broer levend hield en liet verspreiden! Dit zonder aanpassingen van de vele dwalingen die in de boeken stonden en waarop o.a. asShaykh Djaamiel Zino, rahiemahoellaah, hem adviseerde!
Het boek “al-Qutbiyyah hiya al-fitnah fa’rifoehaa” – o.a. geprezen door ash-Shaykh Saalih al-Fawzaan - van Shaych al ‘Adnaani
hafidahoellaah verduidelijkt meerdere dwalingen van deze sekte:
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De doelstellingen van de Qutbi da’wah genoemd.
De manieren hoe zij dit willen bereiken.
De zaken waar zij in stilte naar oproepen.
De prijzingen van de Qutbiyyeen voor de dwalende groeperingen en de Leiders hiervan.
De bewering van de Qutbiyyeen dat de meningsverschillen tussen de groeperingen toegestane meningsverschillen zijn, terwijl
deze in de Fundamenten zijn!
Het opzetten van geheime groepen met Leiders die men de eed van trouw zweert.
Takfier van de Qutbiyyeen over de Leiders.
Het ophitsen van de mensen tegen de Leiders.
Het hardop afwijzen van de Leiders.

Na de dood van Qutub kwamen de volgende groepen kort na elkaar tot leven: Djama’ah at-takfir wal Hijraa, Djama’ah al-Djihaad en Ghama’ah al-

Islamiyyah.
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Ibn Baaz, Rahiemmahoellaah, over deze persoon:

http://sincerehearts.nl/boeken/pdf/DeweerleggingvalMasarie,alFaqiehenBinLaaden.pdf
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Reactie op de boodschap van deze Hizb: http://www.selefienederland.nl/forum/viewtopic.php?f=12&t=422&p=621&hilit=Hizb+at+Tahrir#p621

Discussie met een fanatiek lid van hen:
http://www.selefienederland.nl/forum/viewtopic.php?f=12&t=422
Een aantal dwalingen van deze sekte: Imaam Moqbil, Rahiemmahoellaah:
http://sincerehearts.nl/boeken/pdf/BetreffendeHizbat-Tahrier.pdf
Kritiek op deze Hizb: http://sincerehearts.nl/boeken/pdf/Hizb-ut-tahrir.pdf
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Het lasteren van de ‘Ulamaa, het zoeken naar hun fouten en het trachtten te verkleinen van hun posities.
Hun politieke da’wah en wat daarmee samenhangt.
Hun laster van de Grote ‘Ulamaa.
Hun ware gezicht dat naar voren kwam tijdens de Golf Oorlog.

Twee kopstukken van de Soeroeriyyah/ Qoetbiyyah prediking, Safaar al-Hawaalie en Salmaan al-‘Awda zijn beiden zeer vaak de fout
ingegaan; dit zowel tijdens de 1e Golf Oorlog, het bloedvergiet in Algerije etc. Het is veelzeggend dat Ibn Laden en takfirie
groeperingen hen verhieven tot Imaams.103
Beiden heren zijn zeer zwaar bekritiseerd door de ‘Ulama en hun dwaling is gedetailleerd verduidelijkt!104
Later, na gevangenschap, hebben beide heren hun prediking aangepast, maar toen waren er inmiddels al talloze geradicaliseerde
jongeren die hun pad volgden en Safaar en Salmaan bekritiseerden voor deze omslag!105

5.

Al-Qaa’idah:

De oprichting:
Osama bin Laden richtte Al-Qaa’idah op in Afghanistan in 1988106 en scheidde zich toen af van de (Afghaanse) Arabieren van ‘Abdoellah
‘Azzaam. De geschiedkundige van de Jihaadie bewegingen Aboe Moes’ab as-Soerie zei:
“Na het oprichten van al-maktabah al-Gadamaat (het kantoor als ondersteuning van Moejahedin) in het jaar 1984, participeerde Osama
bin Laden een periode, daarna begon hij zich af te scheiden en richtte de beweging al-Qaa’idah op in het begin van het jaar 1988 nadat de
aantallen Arabische moejahedin toenamen, vooral uit as-Saoedi en Jemen….” 107
Sayyid al-Imaam bevestigd bovenstaande en voegde toe:
“En Ibn Laden betrad zo nu en dan aarzelend de arena, komend uit Sa’oedie en hij liet administratie van zaken (betreffende al-Qaa’idah)
over aan personen van de Djama’a van Egyptische Jihaad: Aboe ‘Obaydah al-Wandhirie en Aboe Hafs al-Misrie, met anderen. Zij stichten
trainingskampen en trainingsprogramma’s en voerden deze uit.”108
De schrijver van het boek “De beweging al-Qaa’idah; afschuwelijke misdaden, gevaarlijke afdwalingen” schreef op pagina 15:
“…De reden van de benaming Arabische Moejahedin was dat zij naar Afghanistan kwamen, en vele jongeren sneuvelden, dus zij schreven
de Arabieren die aankwamen in Afghanistan in een speciaal register in, en schreven daar de naam van deze Arabier in en de datum van
aankomst en de datum van deelname aan veldslagen en soortgelijke wetenswaardigheden om makkelijk te weten te komen waar hij
verbleef, daarna werd dit registratiesysteem al-Qaa’idah genoemd.
Al-Qaa’idah werd voorheen geleid door Osama bin Laden en hij is vandaag de dag opgevolgd door de dokter Aymaan ad-Dhawahirie die
leefde in Denemarken en Noorwegen met een vals paspoort en vervalste papieren. Ad-Dhawahirie voegde zich in de negentiger jaren bij
al-Qaa’idah en was in de voorgaande periode van de beweging Egyptische Jihaad en hij was niet aanwezig in de periode van de Jihaad
tegen de Russen en hij is een grote verrader.”
Osama bin Laden keerde een jaar later terug naar Saoedi-Arabië waar hij als een held van de jihad werd ontvangen. Het volgen van het
spoor van Ibn Laden, laat zien hoe al-Qaa’idah zich ontwikkelde.
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Dit terwijl al-‘Awdah Ibn Laden zwaar bekritiseerd heeft na zijn vrijlating…… https://www.youtube.com/watch?v=VwfOFZX01_A Wij benadrukken niet naar

de kanaal te linken, maar puur dit filmpje gezien het belang ervan!
104

http://www.vraagdegeleerden.com/boeken/pdf/Shaychal-AlbaanieoverSaferenSalmaan(1).pdf

http://www.vraagdegeleerden.com/boeken/pdf/ShaychMoqbiloverSaferenSalmaan..pdf
http://www.vraagdegeleerden.com/boeken/pdf/GeleerdenoverSaferenSalmaan,IbnBaaz(a).pdf
http://www.vraagdegeleerden.com/boeken/pdf/Shaychal_UthaymoverSaferenSalmaan(2).pdf
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Zoals Yussef al-‘Ayri, een lid van al-Qa’ida in Saoedie Arabië en die op zijn beurt weer Anwaar al-Awlaaki beïnvloede.
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Op 31 jarige leeftijd….Wat wederom bewijst dat hij erg jong was…..
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Ad-da’waah al-Maqawamah, blz 667.

108

In het eerste deel van zijn boek: Moestaqbil as-Saraa’ fie Afghanistan pagina 2-3.
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Saoedi-Arabië (1990-1992)109
De Iraakse invasie van Koeweit door Saddam Hoessein in augustus 1990 vormde een bedreiging voor Saoedi-Arabië. Er bestond een
kans dat Hoessein het land zou binnenvallen. Bin Laden had een ontmoeting met de Minister Nayf bin ‘Abdoel-‘Aziz, vertelde hem niet
te vertrouwen op de steun van de Verenigde Staten en bood de hulp van zijn Arabische legioen aan. De Saoedische regering nodigde
toch Amerikaanse troepen uit op haar grondgebied, een actie die Bin Laden sterk veroordeelde. Intussen pakte de Amerikaanse
overheid in 1990 in New Jersey een lid van Al Qaa’idah op die een plan voorbereidde op aanslagen op New Yorkse wolkenkrabbers. Dit
waren de eerste bewijzen van acties van Al Qaa’idah in het Westen.

Soedan (1992-1996)
Nadat hij doorging met het publiekelijk bekritiseren van de regering, werd Bin Laden door de Saoedische regering
in Djedda onder huisarrest geplaatst. In 1992 sloeg hij op de vlucht naar Soedan, waar op dat moment het conservatief-islamistische
regime van Omar al-Bashir aan de macht was.110 In 1994 ontnam Saoedi hem zijn Saoedische nationaliteit. In Khartoem vestigde hij zijn
nieuwe hoofdkwartier. Hij had een buitenverblijf in Soba aan de Blauwe Nijl. In deze tijd investeerde Bin Laden veel geld in de
landbouw en in de verbetering van de infrastructuur. Subsidies werden later door politieke druk stopgezet Veel van de mensen die
voor hem werkten hadden zij aan zij met hem gevochten in de oorlog in Afghanistan. Bin Laden had in deze periode een serie
ontmoetingen met leiders van Islamitische Jihaad en Djamaa’ah al-Islamiyyah, takfirie groeperingen uit Egypte. Waarna Ibn Laden
steeds meer hun ideologie begon over te nemen.
Leden van de Egyptische Islamitische Jihad maakten de kern uit van Al Qaa’idah. In 1995 pleegde deze groep een mislukte aanslag op
de Egyptische president Hosni Moebarak. Naar aanleiding daarvan werd de Islamitische Jihad uit Soedan verbannen.

Afghanistan (1996-2001)
De Verenigde Staten, Egypte en Saoedi-Arabië zetten steeds meer druk op Soedan om Bin Laden uit te zetten. In mei 1996 keerde hij
terug naar Jalalabad in Afghanistan. Met hem gingen 300 Arabische strijders mee. Bin Laden verklaarde in augustus 1996 de oorlog aan
de Verenigde Staten, mede vanwege de doorgaande aanwezigheid van Amerikaanse troepen in zijn geboorteland. In Afghanistan
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Dit gedeelte is geknipt- en geplakt van Wikepedia. Wel zijn deze gegevens nagelopen vanuit meerdere bronnen zodat de authenticiteit gewaarborgd is en

dit met aanvullingen- en verbeteringen. Dit ook bij sommige de teksten over IS/ISIS en Djabah an-Nusra.
110

Het Arabisch Islamitische volkscongres hield in Khartoum in 1991 haar eerste congres binnen het nieuwe Soedan. Deelnemers waren Yasser ‘Arafat van de

PLO, Hizbollaah, Sayyaf en Hikmatyar (Afghaanse krijgsheren uit de Afghaanse strijd tegen de Sovjets), Fatih as-Shiqaqi leider van de Islamistische Jihaad uit
Palestina en veel afgevaardigden van Djihaadie bewegingen en de Ikhwaan al-Moslimien. Al deze partijen verschillen enorm met elkaar op zowel het gebied
van geloofsleer als politiek, en dat kan nooit leiden naar eenheid binnen de moslimgemeenschap. Het enige wat de moslims kan verenigen is de terugkeer naar
het Boek van Allaah, de zuivere Soennah van Zijn Boodschapper en het begrip van de Salaf as-Saalih.
Dit was dus de atmosfeer waarin Bin Laden en vertrouwelingen zich bevonden: Een mix van verschillende groeperingen gericht op dezelfde ideologie qua het
strijden tegen onrecht, djihaad en het versmelten om een zo groot mogelijke groep te maken, en zij waren zeer vijandelijk tegenover de Selefie/ Wahhaabie
da’wah en haar geleerden die juist actief waarschuwden tegen de Ikhwaan al-moslimien, en de andere figuren die aanwezig waren bij het congres in Khartoum
zoals hizbollaah (een sjiietische groepering), Hikmatyar en anderen. Ash-Shaykh Muqbil ibn Haadi al-Waadi’ie was ook een van de vooraanstaanden die hevige
kritieken uitte op wat er gaande was in Soedan, en specifiek op Hikmatyar en later ook Hasan al-Turaabi die door middel van een coup aan de macht kwam en
van boven af de sharie’ah wilde invoeren. Maar wie een goede kijk neemt naar wat deze Turabi als visie had van wat Sharie’ah in zou moeten houden zal
schrikken. Hij wilde de Islam moderniseren, en democratiseren, de traditionele rol van de vrouw in de Islaam verwesteren, vele strafwetten uit de sharie’ah
afschaffen etc etc van de vele ketterijen en dwalingen van deze Turabi. Dit was de zogenaamde sharie’ah van Sudan die zo geprezen werd door al-Qaa’idah en
de andere radicale groeperingen die niet verder kijken dan hun neus lang is en niets begrepen hebben van de fundamenten van de religie. Waar bleef de
takfier op de Sudanese regering van Bin Laden en zijn aanhangers? Was Sudan beter dan Saudie in het implementeren van de Sharie’ah?! Dit alles laat
wederom de onkunde zien van de zogenaamde islaamkenners en terrorisme deskundigen in de media die Salafisme onder één kam scheren met ikhwaan almoeslimien en Qoetbiyyien en Soeroeriyyien!!
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haalde hij geld op van donoren uit de tijd dat hij tegen de Sovjets vocht. Met dit geld richtte Bin Laden kampen op om strijders op te
leiden.
Ad-Dhawaahirie moedigde Ibn Laden om zich te richten op grote brandhaarden zoals Palestina en Iraq i.p.v. lokale gebeurtenissen in
de Filipijnen, Thailand en andere landen. Naar mate de band met ad-Dhawaahirie sterker werd, begon al-Qaa’idah zich steeds meer te
richten op elke mogelijke aanval op Amerikanen of hun belangen.111
In de jaren negentig ondersteunde Al Qaa’idah jihadisten in Algerije, Egypte en Afghanistan.112 Bin Laden financierde de aanslagen in
Luxor in november 1997. Dit leidde tot grote woede onder het Egyptische volk. Halverwege 1997 moest Bin Laden Jalalabad verlaten
omdat de Noordelijke Alliantie de stad over dreigde te nemen. Hij vertrok naar een trainingskamp in het zuiden van Afghanistan. Zijn
banden met de Taliban waren sterk, mede omdat enkele honderden van zijn strijders mee vochten bij de strijd om Mazar-e-Sharif.
Samen met Ayman al-Zawahiri kondigde Bin Laden in februari 1998 een fatwa af tegen de Verenigde Staten en hun bondgenoten.
Volgens hen was het de taak van elke moslim wereldwijd om de al-Aqsa moskee en de heilige moskee in Mekka te bevrijden van hun
juk. In augustus 1998 pleegde men aanslagen op de Amerikaanse ambassades in Tanzania en Kenia. Daardoor kwam Bin Laden voor
het eerst onder de aandacht van het Amerikaanse publiek. De FBI plaatste hem en Al-Zawahiri op de lijst van Ten Most Wanted
Fugitives. Een beloning tot 27 miljoen dollar werd uitgeloofd voor informatie die tot zijn aanhouding of veroordeling zou leiden.

Aanslagen 11 september (2001)

Bin Laden werd door velen, met name door de regering van de Verenigde Staten en andere westerse landen, verantwoordelijk
gehouden voor de terroristische aanslagen op 11 september 2001 op het World Trade Center en het Pentagon in de Verenigde Staten,
waarbij bijna 3000 Amerikanen omkwamen. Bin Laden deed zelf ook voortdurend suggestieve uitspraken die wezen in de richting van
zijn betrokkenheid of verantwoordelijkheid: in een videoboodschap pochte Bin Laden dat het resultaat van de aanslagen van 11
september 2001 zelfs zijn "optimistische" verwachtingen overtrof. Op 29 oktober 2004, vier dagen voor de presidentsverkiezingen in
de Verenigde Staten, verscheen opnieuw een videoboodschap van Bin Laden, waarin hij nadrukkelijk de aanslagen opeiste.
In de Verenigde Staten werd lange tijd gesuggereerd dat de Iraakse dictator Saddam Hoessein diensten zou hebben verleend aan
Osama bin Laden en diens Al Qaa’idah. Deze Amerikaanse visie is echter onjuist gebleken.113

Vlucht en verdwijning (2001-2011)
In december 2001, kort na de gebeurtenissen op 11 september, ontsnapte Bin Laden naar (wat achteraf blijkt) Pakistan. Waarna hij in
2011 gedood werd.

Al-Qaa’idah staat nu onder leiding van Aymaan ad-Dhawaahirie.
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Terwijl zij steeds moesten migreren en geen kracht- en macht hadden. Hoe kunnen zij dande djihaad at-talab uitvoeren: M.a.w. landen aanvallen? Dit gaat

de theoretische teksten tegen uit de boeken van fiqh die kracht een voorwaarde maken om anderen aan te vallen!
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Waar verschrikkelijke aanslagen plaatsvonden en welke achteraf niets veranderd hebben. De regimes bleven op hun plaats en 1000-en vonden de dood en

na represailles van de regering werden de vrijheden van de moslims en de dawah nog meer aan banden gelegd etc.
113

Waarna men Iraq in verderf stortte en dit verderf loopt door tot vandaag de dag.
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6.

Islamitische staat/ IS/ ISIS:

In 1999 werd de militante groepering Jama'at al-Tawhid wal-Jihad opgericht. Na de invasie van Irak in 2003 werd deze beweging
berucht door de zelfmoordaanslagen op onder andere Sji’ieten en de multinationale troepenmacht in Irak. De toenmalige leider van de
groep, Abu Musab al-Zarqawi, zwoer in oktober 2004 trouw aan de Iraakse tak van Al Qaa’idah. Ook veranderde hij de naam van zijn
beweging in Tandhim Qaidat al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn (Al Qaa’idah in Irak), als vereniging van vaak aan Al Qaa’idah verbonden
jihadistische organisaties, om naar eigen zeggen "de soennitische Irakezen te beschermen en de islam te verdedigen". Deze beweging
fuseerde met enkele andere groeperingen en vormde zodoende de nieuwe strijdgroep Mujahideen Shura Council (MSC). In oktober
2006 veranderde de naam hiervan opnieuw, nu in Dawlat al-ʿIrāq al-ʾIslāmiyyah, Islamitische Staat in Irak ofwel ISI.
Na het uitbreken van de Syrische burgeroorlog in 2011 breidde ISI zijn werkterrein uit met Syrië, door in januari 2012 Jabhat al-Nusra,
'het steunfront', te stichten. Al vrij snel ontstond er echter onenigheid tussen ISI zelf en al-Nusra, waarbij de laatste de steun van Al
Qaa’idah kreeg.114 Reden hiervoor was dat, waar Al Qaa’idah wilde dat ISI in Irak en al-Nusra in Syrië zich toelegden op het bestrijden
van respectievelijk de legers van Irak, Syrië en de Verenigde Staten, ISI ook op grote schaal onschuldige burgers – sjiieten, alevieten en
vrijzinnige moslims – doodde.
Hierop begon ISI vanaf 2014 zelf in Syrië te opereren en noemde zich voortaan de Islamitische Staat in Irak en de Levant ofwel ISIL, in
het westen Islamitische Staat in Irak en Syrië ofwel ISIS genoemd. De beweging weigerde in Syrië samen te werken met andere
jihadistische opstandelingengroepen, zoals het aan Al Qaa’idah gelieerde Jabhat al-Nusra, en bestreed deze lange tijd evenzeer als het
Syrische regeringsleger. Hoewel de organisatie dus oorspronkelijk zelf uit een tak van Al Qaa’idah is voortgekomen, trok Al Qaidaleider Ayman al-Zawahiri uiteindelijk in januari 2014 zijn handen geheel van ISIS af. Op 29 juni 2014 vernoemde de terreurbeweging
zichzelf tot Islamitische Staat of IS.
Na het begin van het IS-offensief in Irak in juni 2014 leken IS en al-Nusra onderling weer vrede te hebben gesloten, maar nadien waren
er toch weer regelmatig confrontaties. In de grensgebieden tussen de twee landen zouden al-Nusra-strijders zich zelfs hebben

114

Dit is het vreemde en tegenstrijdige. Al-Baghdaadie heeft zichzelf tot Khalief gekroond terwijl hij daarvoor eigenlijk Ad-Dhawaahirie als Khalief had en alle

Djihadistische groeperingen als IS en Jabah an-Noesrah terugkeerden naar het gezag van al-Qaa’ida. Toch gingen IS dit gezag tegen betreffende de djihaad in
Syrië en dit laat zien dat men begeerten volgt!
Dus het ontrekken aan gezag is niet alleen bij bestaande regeringen uit Islamitische landen, maar ook bij hun eigen djihadistische leiders en groeperingen! Dit
laat zien dat zij de Soennah niet volgen betreffende dit onderwerp.
Dit is dan ook de reden dat predikers met sympathie voor al-Qaa’ida ook het Khalifaat van Al-Baghdaadie verwerpen……
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aangesloten bij IS. Na het begin van de luchtaanvallen van de coalitie op zowel al-Nusra als IS leek de rivaliteit tussen beide
bewegingen weer te zijn afgenomen. IS veroverde grote delen van Oost-Syrië, die aansluiten op het door IS veroverde gebied in Irak.
Diverse groepen die zich gaandeweg bij IS hebben aangesloten zouden jarenlang militair en financieel zijn gesteund door o.a. de
Verenigde Staten en Saoedi-Arabië om het regime van president Bashar al-Assad van Syrië omver te werpen. Toen deze groepen niet
meer onder controle konden worden gehouden, zouden deze landen hun handen ervan af hebben getrokken en hen hun gang hebben
laten gaan.

Organisatie:
Tot Islamitische Staat in Irak en de Levant behoorde onder andere Al Qaa’idah in Irak. De emir van Al Qaa’idah in Irak, Abu Hamza alMuhajir werd op vrijdag 20 april 2007 uitgeroepen tot 'minister van Oorlog' voor 'Islamitische Staat'. Na zijn dood op 18 april 2010 werd
hij opgevolgd door Abu Suleiman al-Naser. De eerste emir van de Staat was Abu Abdullah al-Rashid al-Baghdadi, die na zijn dood,
eveneens

op

18

april

2010,

werd

opgevolgd

door Abu

Bakr

al-Baghdadi.

IS

heeft

naar

eigen

zeggen

de provincies Anbar,Diyala, Ninawa en delen van Babel en Wasit in handen. Baquba werd als 'hoofdstad' van Islamitische Staat in Irak
en de Levant aangemerkt. In de steden Ramadi en Fallujaheeft IS de meeste aanhangers. In de Syrische burgeroorlog strijdt de
terreurbeweging zowel tegen de regering van Bashar al-Assad als tegen diverse andere rebellengroeperingen in Syrië, inclusief zowel
gematigd religieuze als jihadistische groeperingen.
Strijders van IS bleken door hun jarenlange ervaring in het vechten tegen Amerikaanse, sjiitische en Koerdische legers in Irak het meest
getraind en succesvol in de Syrische burgeroorlog tegen het leger van Assad. Hierdoor sloten veel andere doorgewinterde strijders uit
Noord-Afrika en Tsjetsjenië zich bij hen aan115, en konden zij in korte tijd een groot deel van Noordoost-Syrië in handen nemen. Hun
aantrekkingskracht op lokale rebellen is echter kleiner, omdat het doel van IS geen democratie of verdrijving van Assad is. De
beweging is enkel uit op het consolideren van grondgebied om haar eigen interpretatie van de islam te verspreiden.
De praktijken van IS vertonen veel gelijkenis met die van de Taliban in het grensgebied tussen Pakistan en Afghanistan. Zo kreeg de
terreurbeweging volledig de controle in handen over de Syrische stad Raqqa, waar ze haar strikte vorm van
de shari’aah implementeert. Nadat de organisatie ook volledige steden in Irak in handen kreeg, werden deze wetten ook hier
ingevoerd. Veel kerken, moskeeën, tempels, tombes, begraafplaatsen en historische gebouwen zijn vernietigd in onder andere de
steden Ar-Raqqah, Mosoel en Telafar. Zowel sjiitische als soennitische gebouwen worden met explosieven opgeblazen of
met bulldozers gesloopt. Alleen al voor de stad Mosoel publiceerde IS een lijst van 50 moskeeën die vernietigd moeten worden. In
moskeeën die de terreurbeweging heeft opgeblazen lagen tevens eeuwenoude korans en Hadith-verzamelingen, die in vlammen zijn
opgegaan.
IS pretendeert een islamitische staat of kalifaat op te bouwen, en tracht als zodanig legitimiteit op te bouwen; in de eerste plaats in
het eigen gebied en in de tweede plaats als gebaar richting (met name soennieten in) het buitenland. Zo heeft IS een sociaal
hulpprogramma, en liet het ambtenaren in het veroverde gebied in functie blijven zolang ze zich naar de wensen van IS schikten.
Zowel een reguliere als een 'zedenpolitie' zijn in functie en dwingen de door de beweging opgelegde normen af. Ook kondigde IS aan
een eigenvaluta in te willen voeren. IS geeft een eigen propagandatijdschrift uit, 'Dabiq'. In december 2014 bleek echter dat IS kampt
met prijsstijgingen, schaarste en een ineffectief leiderschap. De stroom- en drinkwatervoorzieningen in de bezette gebieden haperen,
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Welke de eed van trouw aan andere groeperingen gegeven hadden. Wat op zijn minst raar is, want eerst erken je een leider en daarna niet meer? Hoe kan

het dan dat deze eerst in alles gevolgd moesten worden, tot zelfmoordaanslagen aan toe en daarna niet meer?
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terwijl er onvoldoende artsen zijn. De beweging zou al haar energie in de gewapende strijd en het afdwingen van de islamitische
wetgeving steken, waardoor voor organisatie van het bezette gebied weinig ruimte meer is.

Sleutelfiguren:
IS is voortgekomen uit een coalitie van jihadistische opstandelingen in Irak die samenwerken met het ba'athistische Leger van de
Mannen van de Naqshbandi-orde, waarin zich veel oud-Ba'athisten bevinden. Een deel van deze voormalige kaders uit Saddam
Hoesseins regime heeft de extremistische leer van IS aanvaard, is geradicaliseerd en bekleedt met name in Irak sleutelfuncties. Ook in
Syrië mogen ambtenaren uit het Assad-regime in functie blijven zolang ze gehoorzamen aan IS. Het monsterverbond tussen IS en de
Naqshibandi levert IS aan de ene zijde bestuurlijke en militaire ervaring, en verschaft de ex-Ba'athisten van de Naqshibandi een nieuwe
machtsbasis.116 Sleutelfiguren binnen IS zijn:

 Abu Bakr al-Baghdadi, werkelijke naam Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai, de leider en zelfbenoemde kalief. Sinds hij
het kalifaat uitgeroepen heeft, laat hij zich aanduiden als 'kalief Ibrahim'. Hij vertoont zich zelden in het openbaar.

 Abu Muslim al-Turkmani, werkelijke naam Fadel Ahmed Abdullah al-Hiyali: een ex-kolonel uit het Iraakse leger ten tijde van Saddam
Hoessein. Had tot zijn dood eind 2014 de leiding over de Iraakse operaties van IS.

 Abu Ali al-Anbari, een ex-generaal uit het Iraakse leger ten tijde van Saddam Hoessein die de leiding heeft over de Syrische operaties
van IS.

 Abu Ayman al-Iraqi, werkelijke naam Adnan Latif Hamid al-Sweidawi, hoofd van de militaire raad, de shura van IS.
 Abu Mohammad al-Adnani, werkelijke naam Abu Mohammad al-Adnani al-Shami, heeft een achtergrond als verzetsstrijder tegen de
Amerikaanse invasie in Irak sinds 2003 en heeft de leiding over officiële communicaties van IS.

 Abu Omar al-Shishani, of Abu Omar de Tsetsjeen, werkelijke naam Tarkhan Tayumurazovich Batirashvili, is een belangrijke
commandant en heeft waarschijnlijk de IS-troepen aangevoerd in de slag om Kobani. Hij was oorspronkelijk een orthodox-christelijke,
maar etnisch Tsjetsjeense, Georgiër met een christelijke vader en moslimmoeder. Hij vocht mee in het Georgische leger in
de Georgisch-Russische Oorlog van 2008 en bekeerde zich vrij snel daarna tot de islam, waarop hij een radicale levenshouding aannam
en zich bij jihadistische groeperingen aansloot. Hij is zeer herkenbaar omdat hij zijn gezicht niet maskert en een lange rode baard
heeft. Overigens worden de meeste niet-Arabische jihadisten binnen IS niet hoog aangeslagen.

 Jihadi John, werkelijke naam Mohammed Emwazi, geboren als Muhammad Jassim Abdulkarim Olayan al-Dhafiri, is een Engelse in
Koeweit geboren moslim van Iraakse afkomst. Hij heeft voor de camera verscheidene gijzelaars onthoofd en politieke leiders en
landen bedreigd. Hij staat zodanig bekend als beul van de IS. Ook bewaakte hij gijzelaars met 3 andere Engelse moslims. De
gevangenen herkenden hun accent en dit leverde hun de bijnaam 'de Beatles' op. Emwazi, die duidelijk de belangrijkste van het
groepje was, werd 'John' genoemd naar John Lennon. De media veranderden dit in 'Jihadi John'. Hij zou in de nacht van 12 op 13
november in Raqqa zijn gedood door Amerikaanse droneaanvallen.
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Zover het ex-Ba’thisten zijn. Want al-Ba’thiyyah; Pan-Arabisme is op zichzelf een ideologie van koefr. As-Shaykh Sa’d as-Shatrhie, Hafidahoellaah, toonde

ook aan dat dit op zich problematisch is:
https://www.youtube.com/watch?v=tUkeiTmKN4A
Hier kunt u een gedeeltelijke vertaling in het Engels lezen op blz. 31:
http://download.salafimanhaj.com/pdf/SalafiManhaj_ScholarsOnISIS.pdf
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7.

Jabhat an-Nusra:

Geschiedenis:
Jabhat al-Nusra werd in januari 2012 opgericht als een onderafdeling van de Islamitische Staat in Irak (ISI), het voormalige Al Qaida in
Irak en de latere Islamitische Staat. Vrij snel ontstond er echter onenigheid tussen IS en al-Nusra, waarop ISI de naam veranderde in
ISIS en zelfstandig in Syrie begon te opereren. ISIS was hierin meedogenlozer dan al-Nusra en richtte in tegenstelling tot al- Nusra zich
ook tegen burgers, met name religieuze minderheden, en zelfs andere jihadistische groeperingen waaronder ook al-Nusra. Uiteindelijk
leidde dit tot een breuk tussen ISIS en Al Qaa’idah in 2014 waarbij al-Nusra de steun van al-Qaa’idah behield.
Al-Nusra was aanvankelijk actief in Oost-Syrië en rondom Raqqa, en speelde een belangrijke rol in de overname van deze stad door
rebellen in 2013. Niet lang daarna werd al-Nusra zelf uit Oost-Syrië verdreven door de Islamitische Staat: in 2013 uit Raqqa en in 2014 uit
Deir ez Zor.117 De groep verlegde zijn activiteit hierop naar de westelijke delen van Syrië: de regio-Aleppo, de omgeving van Damascus
en de Golanhoogten. Hier had de Islamitische Staat nog weinig invloed.
Vanwege de ideologie en link met al-Qaida werd al-Nusra eveneens doelwit van de luchtaanvallen van de Coalitie. Hierop werden de
geschillen met IS tijdelijk opzijgezet, hoewel de verhoudingen gespannen blijven.

Ideologie:
Jabhat al-Nusra is een groepering die te situeren is bij de radicale islam, jihadisten die de strijd voor de islam voor ogen hebben met de
stichting van een kalifaat als einddoel. Hierbij is de val van Bashar al-Assad slechts een tussenstap. Aangezien deze tussenstap echter
nog niet voltooid is, richt de beweging zich primair op de Syrische strijd en (nog) niet op de globale jihad. 118 Hoewel al-Nusra posities bij
de Golanhoogten had ingenomen heeft het zich dan ook (nog) niet tegen Israël gekeerd.119

Er zijn ook nog kleinere groeperingen zoals as-Shabaab uit Somalië, Boko Haram120 uit Nigeria enz. Deze zijn vooral lokaal actief en dus
nemen wij deze niet mee in onze beschouwing.
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Waar as-Shaykh as-Soehaymie, Hafidahoellah, naar verwees: http://download.salafimanhaj.com/pdf/SalafiManhaj_ISIL.pdf

Dit heeft Asad alleen maar versterkt en deze wijst dan ook naar het westen en zegt: Kijk wat extremisten doen. Dit terwijl deze duivel 1000-en
burgerslachtoffers heeft gemaakt door vaatbommen te gooien! En zelfs chemische wapens te gebruiken!
118

De leider van an-Nusra, Mohammed al-Djoelaanie, is erg uitgesproken en duidelijk dat zij voor nu geen doelwitten buiten Syrië hebben. In dit interview

spreekt hij openlijk over de strategie van an-Nusra, hun doelen en standpunten:
https://www.youtube.com/watch?v=-hwQT43vFZA
Wat wel apart is, is dat al-Qaa’ida standaard blijft oproepen naar aanslagen in het Westen en An-Nusra dit duidelijk afwijst, terwijl an-Nusra voorkomst uit de
voorloper van de Islamitische staat, welke onder al-Qaa’ida viel en an-Nusra nog onder hen valt!
Daarom is het belangrijk om te kijken naar degenen die naar Syrië vertrokken wat hun standpunten zijn, want sommigen van an-Nusra zijn erg uitgesproken
tegen IS/ISIS vanuit ideologische standpunten.
Al-Djoelaanie noemt IS/ISIS dan ook Khawaarij:
https://www.youtube.com/watch?v=LK3QCWTPz_4
119

Wat laat zien dat men gebroken heeft met sommige daden van al-Qaa’ida en men niet alles- en iedereen aanvalt.
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http://www.salafimanhaj.com/?p=44
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De inzet van de Salafiyyien om deze Khawarij en hun methodologie te weerleggen.
Zoals eerder gezegd is as-Salafiyyah als geheel vrij van hetgeen “academici”, journalisten, de media en zelfs moslims haar toeschrijven.
Sommige dwalende Soefisten en andere zwakke groeperingen die weinig- tot geen inzet hebben om deze zeer gevaarlijke
gedachtegang te counteren, beschuldigen Salafisten van het kweken van IS. En dat Imaam Mohammed bin ‘Abdoel-Wahhaab de
ideologische voorloper is van deze radicalen. Wie objectief de da’wah van grote ‘Ulama legt naast die van IS zal vele verschillen zien!
De waarheid is anders: Eerder zijn de ‘Ulama van deze prediking en hun studenten al decennia bezig dit gevaar het hoofd te bieden. Dit
kan objectief gezien worden als men bekijkt wat er allemaal geschreven is de afgelopen decennia.
Als illustratie een aantal boeken en een korte beschrijving wat erin staat:

Dit boek is de eerste keer gedrukt in 1996. De schrijver, moge Allaah hem belonen, begint het boek met een inleiding waarin hij
duidelijk maakt dat het belangrijk is dat de moslims de Qor’aan en de Soennah als leidraad neemt, volgens het begrip van de Vrome
Voorgangers. Ook dat men de nog levende ‘Ulama uit zijn tijd raadpleegt, men niet haast om fatwa te geven en men niet hoogmoedig
is als de waarheid tot hem komt. De Shaykh waarschuwt ook voor extremisme en het ongelovig verklaren van moslims zonder
duidelijk bewijs uit de Openbaring. De Shaykh behandeld ook het onderwerp van het niet Oordelen met wat Allaah openbaarde en het
juiste standpunt hierin. Daarna waarschuwt de Shaykh ook voor verschillende extremistische groeperingen die in extremisme zijn
gevallen qua takfier. Ook behandeld hij het onderwerp van takfir als iemand werkzaam is bij de overheden, ketting takfir en andere
zaken. De schrijver komt uit de bakermat van de opleving van deze ideologie in de laatste 100 jaar: Egypte.
Dit boek is aangeraden door al-Imaam Moqbil, Rahiemahoellaah, en laat zien dat moslims al langer bezig waren met het waarschuwen
tegen deze radicale ideologie.
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Het boek: “Het Terrorisme” van al-‘ Allamaah Zayd bin Haadie al-Madkhalie, Rahiemahoellaah, heeft een voorwoord van as-Shaykh alFawzaan en as-Shaykh ‘ Ali bin Naasir al-Faqihie, Hafidahoemoellaah.
In dit boek uit het jaar 2000 (voorwoorden uit 1997), behandeld deze edele Geleerde het onderwerp van terrorisme.
Hij noemt o.a.:







Het in opstand komen tegen leiders;
De daden van sommige gewapende groeperingen in sommige gebieden;
Hij noemt ook specifieke gebeurtenissen die terroristisch van aard zijn;
De oplossing voor terrorisme;
Hij noemt de ideologie van de Ikhwaan al-Moslimien als voedingsbodem;
Van personen als ideologische motor zoals Sayid Qutub, Mohammed Suroor, Mohammed Qutub, Hassan al-Banaa, Aboel A’laa
al-Mawdoodie en anderen.
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In dit boek behandeld al-‘Allamaah Ahmed an-Nadjmie, Rahiemahoellaah, meerdere onderwerpen zoals:





Verschillende sekten;
Hun ideologische kopstukken;
De fundamenten die zij tegen gaan van de Salafie da’wah;
En beantwoord deze zaken theologisch zeer sterk.
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Het boek Al-Qutbiyah van al-‘Adnaani wat geprezen is door meerdere ‘ Ulama, zoals as-Shaykh an-Nadjmie, As-Shaykh al-Fawzaan en
as-Shaykh Rabi’. In dit boek legt de schrijver o.a. uit wie:








De Qutbiyah zijn; een sekte die de ideologie van Sayyid Qutb volgen en dan primair het radicale gedachtegoed dat deze mensen
erfden van Sayyid Qutb.
Daarnaast het doel, de handelingen en methoden van deze sekte.
Dat zij geheime cellen hebben om hun doelen te bereiken.
Dat zij takfier doen over alle Regeringen,
De gewone mensen ophitsen tegen de Leiders,
De ‘ Ulama belasteren om de mensen weg te jagen bij hen,
De mensen bezig willen laten houden met de fiqh van actuele gebeurtenissen in de wereld om zo vanuit emoties deze mensen
te winnen voor hun doeleinden.

Dit boek geeft een indrukwekkende inkijk in de handelingen van deze radicale mensen die zeggen de shar’iaah te willen
implementeren en bereiken, maar dezelfde shari’ aah met handen en voeten treden om dit doel te bereiken.
De kracht ervan ligt erin dat de schrijver zaken niet lukraak beweerd, maar zijn kritiek onderbouwt door de Qutbiyyien te quoten en
ook aan te geven hoe zij reageerden bij sommige gebeurtenissen welke ontblote waarmee zij in het geheim al jaren bezig waren voor
te bereiden!
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Dit boek van as-Shaykh ar-Rays heeft een voorwoord van drie geleerden: as-Shaykh al-Fawzaan, as-Shaykh al-‘Ubaylaan en as-Shaykh
al-‘Ubaykaan en is een direct antwoord op het takfiri kopstuk Aboe Mohammed al-Maqdisie. Deze persoon zijn boek Al-Kawaashif alDjaliyyah wordt hierin onder de loep genomen. Dit boek werd geschreven door al-Maqdisie toen hij in Afghanistan was tijdens de
Jihaad tegen de Sovjets en verspreid onder de Arabisch talige mujahedin en daarin deed de auteur takfir op het Koninkrijk van Saoedie
Arabië.121 Shaykh ar-Rays laat een aantal zaken zien:

Over al-Maqdisie:






121

Hij laat zien dat Al-Maqdisie a.k.a. ‘Isaam al-Barqaawie op jonge leeftijd naar Afghanistan ging en een zeer geringe theologische
opleiding heeft;
Voordat hij naar Afghanistan ging, was hij aangesloten bij Mohammed Suroor Zayd al-‘Abidien122, een bekende verspreider van
het takfirie gedachtegoed; het is niet bekend dat al-Maqdisie ooit bij enige van de ‘Ulama gezeten heeft. Niet in Koeweit, ook
niet in Jordanië (waar hij later naartoe emigreerde).
Dat hij in Afghanistan zichzelf aansloot bij de Takfirie groeperingen aldaar en veranderd was nadat hij terugkeerde naar
Koeweit;
Nadat hij terugkeerde naar Koeweit sloot hij zich aan bij het overblijfsel van de aanhangers van Djuhaymaan al-‘Utaybie (die de
Moskee in Mekka bezette en later geëxecuteerd werd).123

Waarbij hij de ‘Ulama tegengaat:

https://web.archive.org/web/20050317064237/http://www.selefiepublikaties.com/Artikelen/UitsprakenvandegeleerdenoverSaoedi-Arabie.pdf
122

Mohammed Suroor, hoe kan het ook anders, was ook beïnvloed door Qutub. Hij zegt in de zijn boek Dirasaat fie Sierat an-Nabawiyyah pag. 321-323 nadat

hij Qutub op valsheid verdedigt: “…..Ik ken geen boek in de huidige tijd die de problemen van deze tijd behandeld, zoals Sayyid Qutub, Rahiemmahoellaah.
En hij was betrouwbaar in het behandelen ervan en in het plaatsen van oplossen geschikt om het op te lossen. En hij was ver verwijderd van extremisme en
zijn bewijzen waren uit het Boek en de Soennah en de woorden van de Imaams en hij had doorlopende inzet in het uitleggen van “Laa Illaha Ilaa Allaah
Mohammedoen Rasoel Allaah” en het verduidelijken van de implicaties van al-Oeloehiyyah en het waarschuwen tegen as-Shirk en an-Nifaaq.“
Deze Suroor heeft dus een invloed gehad op al-Maqdisie en ook op Safaar al-Hawaali en Salmaan al-‘Awdah, twee personen die ook in takfir op zonden
vervielen! En daarna door Ibn Laden aangehaald werden als bron van leiding! Na beiden heren hun gevangenschap zijn zij gematigd en heeft o.a. Salmaan zich
openlijk afgekeerd van Ibn Laden.
Wel waren meerdere jongeren in KSA helaas beïnvloed en zijn zij verder gegaan in aan al-Qaa’ida gerelateerde cellen!
De getuigenis van Suroor over Qutb is vals aangezien Qutb de Qoraan en Soennah tegenging en de geloofsgetuigenis uitlegde als: “Er is niemand die het recht
heeft om Recht te spreken dan Allaah…..” Terwijl Ahloe Soennah zeggen dat: “Er is niets (of niemand) die het waard is om aanbeden te worden dan Allaah.”
Deze uitleg is veel breder dan die van Qutb die zich specifiek met een onderdeel van al-Oeloehiyyah bezig hield: Al-Haakimiyah; maar niet met de da’waah van
de Profeten: Het oproepen naar tawheed in al haar facetten en het afwijzen van shirk in al haar manifestaties! De broer van Sayd Qutb, Mohammed heeft
dezelfde fout: http://sincerehearts.nl/boeken/pdf/ShaychFawzaanoverMohammedQoetb.pdf
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Hij kritiek had op Mohammed Suroor omdat deze de sekte van at-tawaqof124 bekritiseerde;
Al-Maqdie wilde zijn boek Milat Ibrahiem voorleggen aan as-Shaykh Aboe Bakr al-Djazaa’irie, Hafidahoellaah, en deze zei
hierover Dit is het gedachtengoed van de Khawaarij.125
Ihsaan al-‘ Utaybie, ook iemand met radicale gedachten, schreef al-Maqdisie toe dat hij: 1) Dat al-Maqdisie niet achter de moslims
bad, 2) Dat al-Maqdisie het niet toegestaan achtte te bidden achter de Imaams van de Moskeeën in Medina (Al-Hoedayfie) en
Mekka (As-Soedays), 3) Hij achtte het toegestaan te stelen van de politie omdat hij deze als koefaar zag, 4) Hij zag de eer van
sommige moslima’s als toegestaan omdat hij hen als ongelovigen zag.
Hij was bevriend met Aboe Mus’aab az-Zarqaawie, voormalig hoofd van takfiriyyien in Iraq.
Al-Maqdisie verwijst altijd naar de Imaams van de da’wah van Najd en gaat daarin de fout in.126

Over het boek inhoudelijk:
Shaykh ar-Rays behandeld de zaken van kritiek van al-Maqdisie zoals:







Het niet oordelen met de wetten van Allaah;
Het omgaan met niet-moslims;
Zijn laster op Leiders en ‘ Ulama;
Zijn onwetendheid over het participeren in de Verenigde naties door staten;
Dat er banken met rente in Saoedie Arabië zijn;
Laat zien dat hij loog en zaken verdraaide etc.

Dit boek dat weerlegd wordt door ar-Rays, is in Afghanistan en daarbuiten een erg belangrijke motor in het verspreiden van de takfirie
methodologie geweest en daarom was het passend en belangrijk dat deze ideologie op een wetenschappelijke wijze beantwoord
werd.
Er is ook duidelijk zichtbaar dat al-Maqdisie in vele zaken overeenkomt met Qutub, en later al-Qaa’idah!

123

En wiens schrijfwerken op de door Al-Maqdisie beheerde tawhed.ws stonden! Deze Djuhaymaan was ook jong gestorven!

124

Ook een extreme sekte qua takfir .

125

Dezelfde ‘Ulama die men lastert wil men wel winnen voor hun visie te ondersteunen? En als zij dit afwijzen zijn zij weer “Paleis ‘Ulama?” Al-Maqdisie

probeerde dit ook bij Imaam Muqbil, Rahiemmahoellaah:
https://www.youtube.com/watch?v=GXv9NGDefeo Deze weerde dit ook sterk af! Dus is het duidelijk dat ook deze radicalen onze ‘Ulama willen lenen als het
kan!
126

Aangezien hij de woorden verkeerd begrijpt en quote:

http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/20-as-salafiyyah?download=83:het-belang-van-het-terugkeren-naar-de-ulamaa-voor-het-correctbegrijpen-van-de-boeken-en-geschriften
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As-Shaykh Mohammed Bazmool heeft in dit boek een weerlegging geschreven op 2 boeken van al-Maqdisie: Milat Ibrahiem en AlKawaashif al-Djaliyyah. As-Shaykh al-Bazmool laat hierin zien dat al-Maqdisie bepaalde zaken verkeerd weergeeft zoals:






Zijn begrip van al-walaa en baraa en dat hij daarin de Imaams van de Najdi da’wah tegengaat;
Hij hun quotaties verkeerd toepast;
Hij geen verschil maakt tussen het leven tussen ongelovigen en moslims;
As-Shaykh Bazmool legt de voorwaarden voor takfir uit;
Hij beantwoorde dezelfde misvattingen als as-Shaykh ar-Rays voor hem deed in het voorgaande boek.

We kunnen dus duidelijk vaststellen dat al-Maqdisie geen theologische opleiding genoten heeft, de ‘Ulama tegengaat die hij zelf zijn
boeken voorlegde, hij beïnvloed is door dwalende personen en de da’wah van de Imaams van Najd tegengaat, terwijl hij zich daar wel
aan toeschrijft!
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Dit boek is een zeer uitgebreide weerlegging op de oproeper Aboe Qatadah al-Filastinie. Deze jarenlang in Europa verblijvende
bloeddorstige extremist zijn toestand is zeer uitgebreid aan het licht gebracht door as-Shaykh ‘Abdoel-Maalik ar-Ramadaanie.












Hij behandeld de wetenschappelijke achtergrond van Aboe Qatadah; wat neerkomt op het leren uit boeken zonder de ‘Ulama;
Dat hij alle Regeringen ongelovig verklaard;
Dat hij alle militairen in Algerije ongelovig verklaarde;
Dat hij vluchtte van de ‘Ulama, zoals Imaam al-Albanie, tijdens zijn leven en niet durfde te bezoeken;
Hij had de visie dat men alleen kennis uit boeken moest nemen!;
Het verlaten van de Moskeeën waarin de gelovigen bidden bij Aboe Qatadaah;
Zijn aanvallen op de ‘Ulama en het prijzen van zichzelf;
Zijn gevaarlijke opmerkingen over de Religie en secundaire takken daarvan;
De fatwa van Aboe Qatadaah om de Predikers en ‘Ulama te doden;
De connectie met- en het prijzen van Takfirie groeperingen door Aboe Qatadah;
Aboe Qatadaah en zijn fatawa welke het toegestaan maken over vrouwen en kinderen te doden, buiten de strijd, die woedde in
Algerije.

Al deze zaken gedaan door Aboe Qatadah vanuit zijn veilige omgeving in Londen en dit jarenlang. Pas na 11 september begonnen
overheden het gevaar in te zien van deze groep asielzoekers. Dit omdat hun gif zich tegen het Westen richtte, maar toen hij, en eerder
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anderen, vanuit hun landen zorgden voor bloedvergieten in de Islamitische wereld werd er niets ondernomen. Aboe Qatadah is een
aantal jaar geleden uitgeleverd aan Jordanië en verblijft daar nu. 127

Dit boek van as-Shaykh Soelaymaan Abagiel, heeft een voorwoord van as-Shaykh Saalih al-Fawzaan. Het behandeld de volgende
onderwerpen:











Het gevaar van takfier en aanslagen;
Dat de Islamitische Religie rechtvaardig en barmhartig is;
Het naleven van afspraken, overeenkomsten en verbonden;
De positie van moslims in fitnah en hoe daarmee om te gaan;
Hoe om te gaan met takfir en de verzen die gaan over het niet oordelen met wat Allaah openbaarde;
Beschrijvingen van de Khawaarij en extremisten;
Omgaan met zonden en fouten van moslims en niet haasten naar takfier;
Voorwaarden- en stelregels van takfier;
Wat er valselijk toegeschreven wordt aan de prediking van as-Shaykh ibn ‘Abdoel-Wahhaab;
Het waarschuwen voor aanslagen;

Dit zijn slechts een selectie van de onderwerpen die in dit boek te vinden zijn.

127

Lees hier een zeer sterke weerlegging op Aboe Qatadah: http://download.salafimanhaj.com/pdf/SalafiManhajQataadah.pdf Aboe Qatadah is al wat

gematigder nu hij in Jordanië vertoeft. Blijkbaar is de djihaad niet fard ‘ayn meer nu hij zelf woont in de landen van de moslims, en hij weet dat hij in een land
leeft wat doelwit kan worden van deze aanslagen.
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Dit boek is specifiek geschreven om sommige misvattingen van extremisten te counteren en weerleggen.











Dat een leider Islamitisch gezien perse- en uitsluitend van de stam al-Qoeraish moet zijn;
Dat de leiders de ongelovigen in het Arabische Schiereiland hebben toegelaten;
Dat de leiders hulp zoeken bij ongelovigen en daarom ongelovig zijn;
Takfier op alle Regeringen;
Het toestaan van opstanden tegen de zondige Leider;
Takfier zonder restricties op degenen die niet oordelen met wat Allaah openbaarde;
Dat de Regeringen de Jihaad niet uitvoeren;
Dat Regeringen de ware ‘Ulama en Du’aat in de gevangenissen stoppen;
Dat Regeringen rente toestaan;
Takfier op het dragen van een kruis, zonder restricties.

Deze en andere misvattingen worden sterk weerlegd.
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In dit boek van as-Shaykh ‘Isaam as-Sinaanie behandeld hij Sayyid Qutb en het standpunt van de ‘Ulama jegens deze man. Dit omdat
sommigen vaak oude- en gedateerde prijzingen voor Sayyid aanhalen en willen beweren dat de bemiddeling van as-Shaykh Ibn Baaz,
Rahiemahoellaah, tegen de executie van Qutb een bewijs is voor Qutb zijn methodologie.
Dit terwijl Ibn Baaz Qutb in meerdere fatawa bekritiseerde.
Aan dit boek hebben Imaam Ibn ‘Uthaymin en as-Shaykh al-Fawzaan meegewerkt. Na het lezen ervan is er geen enkele twijfel dat Qutb
in verschrikkelijke dwalingen is gevallen en dat zijn broer Mohammed Qutb deze onaangepast blijft verspreiden, dit terwijl hij hierover
geadviseerd is.
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Dit boek is een mooi onderzoekswerk van as-Shaykh ‘Aadil Sayyid. Hij heeft hier duidelijk de visie weergegeven van talloze reeds
overleden Imaams van de soennah. Dit omdat talloze radicalen fatawa van deze Imaams pakken en na hun dood zelf willen toepassen
op Leiders uit hun tijd en dit resulteerd in veel slechtheid.




De Shaykh laat zien hoe ‘Ulama omgingen met de Leiders van Egypte vanaf Koning Faroek tot Anwaar Sadaat tot Hosni alMoebarak en dat zij verschillen van de radicalen zoals ad-Dhawaahirie, ‘Omar ‘Abdoerrahmaan, Shoekrie Moestafa, al-Farraaj en
anderen.
Hij reageert op degenen die vaak woorden pakken van o.a. Ahmed Shaakir, Mahmoud Shaakir, ‘Abderazaq Al-‘Afifie, Haamed AlFaqie, Mohammed bin Ibrahiem Aal Shaykh, Mohammed Amien as-Shinqitie en anderen. Hij laat daarbij zien dat deze edele
‘Ulama anders omgingen met de Leiders uit hun tijd.

Dit boek is positief beoordeeld door as-Shaykh al-Fawzaan en extreem belangrijk gezien het feit dat Egypte de bakermat is voor veel
radicale denkers- en talloze sekten daar ontstaan zijn wiens ideologische beslissingen vandaag de dag nog nagevolgd worden of zelfs
verder- en extremer zijn uitgebouwd.
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Dit boekje van as-Shaykh al-Haarithie heeft een introductie van as-Shaykh al-Fawzaan. Het behandeld deze onderwerpen:






Wie de Khawaarij zijn;
Hoe zij mensen uitnodigen;
Hoe zij omgingen met de Khaliefen ‘Uthmaan en ‘Alie, radi Allaahoe ‘anhoema;
Dat de overtuiging van de Khawaarij zich blijft verspreiden;
Boeken die de ideologie van de Khawaarij vandaag de dag verspreiden etc.

Dit boek bevestigd de link tussen de Khawaarij van vroeger en nu….128
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Kijk ook hier:

https://web.archive.org/web/20050317064237/http://www.selefiepublikaties.com/Artikelen/DeredenendatdeTerroristenzijngaanmoorden.pdf
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Het boek, het oordelen met een andere wet dan Allaah openbaarde, van Bandr bin Nayf al-‘Utaybie behandeld dit belangrijke
onderwerp en heeft een introductie van as-Shaykh Mohammed Aal Shaykh, lid van Grote Geleerden in Saoedie Arabië.
Het boek in op dit onderwerp in al haar facetten en behandeld de fundamenten van dit vraagstuk, de verzen uit de Qur’aan en
Profetische overleveringen betreffende dit onderwerp zeer gedetailleerd.

www.selefienederland.nl

Dit boekje is geschreven door een groep studenten van kennis. Ze behandelen daarin de visie van Osama bin Laden en al-Qa’ida en
laten zien wat hun fouten zijn. Daarnaast laten zij vanuit inzicht zien wat er plaatsvond in Afghanistan van het opvoeden van de
mujahedin op takfir en aanslagen in hun landen van herkomst. Ook wat de ideologische dwalingen zijn van talloze mensen die wij
eerder genoemd hebben!
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Dit boek is een onderzoekswerk over al-Qaa’idah op zich en hun gevaar. Het heeft een voorwoord van o.a. As-shaykh al-‘Ubaykaan.
We hebben in dit artikel gebruik gemaakt van sommige zaken in het boek.129
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Hier te downloaden: https://sunnahway.wordpress.com/2010/12/13/kashf/
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Dit boek van as-Shaykh at-Taahirie behandeld de belangrijkste verschillen tussen de Imaams van de da’wah van Najd en de sekte de
Khawaarij. Dit omdat journalisten, dwalende groeperingen, liberalen en ook volgelingen van Qutub en al-Qa’ida deze Imaams van deze
zuivere da’wah willen aanhalen en misbruiken!

www.selefienederland.nl

Dit boek dat specifiek geprezen is door de Minister van Religieuze zaken in Saoedie Arabië, as-Shaykh Saalih Aal-Shaykh, gaat in op alle
misvattingen op de da’wah van al-Imaam Mohammed bin ‘Abdoel-Wahhaab, Rahiemahoellaah. Dit vanaf zijn leven tot vandaag de dag
en behandeld ook uitvoerig de verschillende basisloze beschuldigingen die de tegenstanders van deze da’wah deden!
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Specifieke gebeurtenissen en het antwoord daarop.
Er zijn de afgelopen 20 jaar talloze verschillende gebeurtenissen geweest waarbij geweld door Islamitische sekten een probleem is
geweest. Ook op deze specifiek gebeurtenissen is gereageerd door ‘Ulama en studenten die zich toeschrijven aan de Selefie da’wah.
Boeken:

Dit boek is uitgebracht na de aanslagen in Marokko en geeft een inkijk op degenen die in Marokko helaas beïnvloed zijn door de
takfirie ideologie. As-Shaykh al-Gharbi, van de studenten van Imaam al-Hilalie, laat zien door middel van argumenten en ook door
weergave van zijn zittingen met deze mensen, wat er fout is aan hun ideologie!
Bijv. Al-Fizazie wordt strak aangepakt. Hij was voor zijn vrijlating een stugge ondersteuner van al-Qaa’idah, maar is na zijn vrijlating
aanzienlijk gematigd. Ook de andere ideologische personen van de zgn. Salafiyyah-Djihadiyyah zijn nu sterk gematigd. Wat laat zien
dat zij extreem waren toen.
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Dit is een verzameling fatwa die uitgevaardigd zijn na actuele gebeurtenissen zoals aanslagen, moordaanslagen, zelfmoordaanslagen,
de fitna van personen als Ibn Laden etc.
Dit boek is geprezen door meerdere ‘Ulama zoals de Moeftie van KSA, ‘Abdoel-‘Aziez aal-Shaykh, Shaykh al-Fawzaan en anderen.
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Dit boek van as-Shaykh ‘Abdesallaam as-Soehaymie behandeld specifiek de verspreiding van de ideologie terrorisme en radicalisme is
Saoedie Arabië en verduidelijkt daarin ook de fouten van de kopstukken daarvan en geeft oplossingen!130
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Hier kunt u een gedeeltelijke vertaling lezen: http://www.salafimanhaj.com/?p=125
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Dit is een verzameling fatwa die uitgevaardigd zijn na actuele gebeurtenissen zoals aanslagen, moordaanslagen, zelfmoordaanslagen,
de fitna van personen als Ibn Laden etc.
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Dit is een specifieke verhandeling over de fitnah in Iraq en hoe daarmee om te gaan. Dit is geprezen door meerdere ‘Ulama, zoals asShaykh as-Soehaymie en as-Shaykh an-Najmie.
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Dit extreem belangrijke boek heeft zeer duidelijk het verschil weergegeven door de da’wah van as-Salafiyyah en politiek getinte
radicalen en heeft nadat dit gedetailleerd is aangetoond, ook aangetoond wat de rol was van sommigen!
Het boek is geprezen door Imaam al-Albani en as-Shaykh al-‘Allamaah al-‘Abaad!
Een gedeelte van een ander boek van as-Shaykh ‘Abdoel-Maalik dat de fatawa bevat van ‘Ulama over Algerije is vertaald in de
Nederlandse taal:
https://web.archive.org/web/20050108182610/http://www.selefiepublikaties.com/Artikelen/FataawaoverdeGewapendeOpstandinAlger
ije.pdf

Voetnoot SP: Korte voorgeschiedenis: Nadat de Islamitische organisatie F.I.S. onder leiding van de twee bekende Ichwaanies:
‘Abbaas al-Medenie en ‘Ali bin Haadj , in Algerije een aantal jaren geleden na een grootse overwinning in de voorverkiezing en van het
parlement met een grote meerderheid gewonnen hadden, is deze overwinning direct stopgezet door de verantwoordelijken (in
opdracht van Frankrijk) van het land. Deze stopzetting heeft vervolgens veel rumoer veroorzaakt en is een van de hoofdoorzaken
geweest dat er een groep jongeren de bergen in trokken en de regering van Algerije, nadat zij hen als ongelovigen verklaarden,
begonnen te bestrijden. Deze strijd werd goedgekeurd en aangemoedigd door een aantal verkondigers in o.a. Saoedi-Arabië (Salmaan
al-‘Awdah, Safar al-Hawaalie, ‘A`id al-Qarnie, Bishr al-Bishr, Naasir al-‘Omar, ‘Adnaan ‘Ar’oor etc...).131 Door de fataawa van de
voorgaande revolutionaire verkondigers is de fitnah (moord, doodslag, rebellie, onrecht, verkrachting etc..) uiteindelijk huizenhoog
opgeladen. Hier is geen einde aan gekomen totdat de grote geleerden (Shaych Bin Baaz, Shaych al-Albaanie, Shaych al-‘Othaymien,
Shaych Rabie’ al-Madkhalie e.a.) zich hier mee gingen bemoeien en rechtstreeks in contact kwamen met de rebellen in Algerije! 132 Door
op de hoogte te komen van wat er is voorgevallen in Algerije leert ons, dat we uiterst waakzaam moeten zijn voor de kwade gevolgen
van verspreiding van de Madhhab van de Khawaaridj in een land. Zeer zeker nu het een constatering is van een feit dat deze groep ook
actief is in Nederland. Wees dus gewaarschuwd en op je hoede, want een gewaarschuwd persoon telt voor twee!!! Zie o.a. ‘Madaarik
an-Nadher fies-Sieyyaasah’ en ‘Fataawa al-‘Oelema al-Akaabir’ om meer te weten te komen over de verschrikkelijke fietnah die heeft
plaatsgevonden in Algerije en hoe het is opgelost, beide door Shaych ‘Abdoel-Maalik ar-Ramadaanie al-Djazei`irie (student van Shaych
‘Abdoel-Mohsin al-‘Abbaad) hafhidhehoemoellaahoe Ta’ala.”
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Safar en Salman werden direct aangehaald door Ibn Laden en hebben ook latere aanhangers van al-Qaa’ida in Saoedie Arabië beïnvloed! Deze predikers

werden door bepaalde stichtingen en moskeeen in Nederlands zoals o.a. Moskee as-Soennah en Moskee al-Furqaan in Eindhoven, en door bepaalde religieuze
leiders in Nederland zoals Ahmad Salaam en Fawzaan Jneid, aan de jongeren voorgeschoteld als geleerden, die (zogenaamd) kennis hadden van wat noemt
fiqh al-waaqi’ (kennis over de huidige situatie en politieke ontwikkelingen). De grote geleerden die juist waarschuwden tegen het bloedvergieten en opstanden
werden neergezet als geleerden van de koningen, geleerden van de petro-dollars, geleerden die geen verstand hadden van de realiteit en de politieke
ontwikkelingen.
132

Ook Aboe Moes’ab as-Soerie, degene die talloze boeken schreef voor de Djihadistische bewegingen, en geprezen is door ad-Dhawaahirie, leider van al-

Qa’idah, getuigd van dit feit:
“De Algerijnse ervaring bevestigde voor mij, zoals andere dan haar, dat de grootste kloof in de Djihadistische ervaringen allemaal, zonder uitzondering, en
dit had bij de Algerijnse ervaring het meeste invloed en gruwelijkheden (tot gevolg), dit is de kloof van de afwezigheid van ‘Ulama en grote Du’aat in het
leiden van die Djihadistische ervaringen……En het afwezig zijn van deze verstandige, mensen van kennis, ervaring en inzicht had tot resultaat dat men ging
van het leiderschap door ervaringen naar een zwakke opvoeding en arrogantie bij de beslissingen van de jongeren , en hun blunders en het begaan van
fouten.” (Mogtasser Shahadaati ‘ala al-djihaad fie Al-Djazaa’ir p. 72).
Aboe Moes’ab geeft hier expliciet aan dat deze “djihaad” geleid wordt door onwetende mensen en dat deze djihaad zonder uitzondering gebrekkig is door het
gebrek aan ‘Ulama………..Dit terwijl Aboe Qatadaah veelvuldig participeerde vanuit Londen!
Dit is iets wat onze ‘Ulama al decennia zeggen en dit is exact van de eigenschappen van de Khawaaridj: Ze zijn jong en onstuimig en hebben geen begrip van de
Religie, laat staan dat ‘Ulama hun ondersteunen!
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De belangrijkste verschillen tussen ad-da’wah Salafiyyah/ de da’wah van al-Imaam Mohammed bin
‘Abdoel-Wahhaab en deze radicalen:133
De da’wah as-Salafiyyah met aan de hoofden ervan de levende ‘Ulama (en de overledenen) verschillen in talloze opzichten met de da’
wah van de ikhwaan al-muslimien en degenen die hun weg volgen, deze verschillen zijn objectief waarneembaar. Wij zullen een aantal
belangrijke belichten:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

133

Qua da’wah: De da’wah as-Salafiyyah is een da’wah naar de complete Islaam in al haar facetten met als beginpunt atTawheed. IS en andere sekten doen een oproep naar het stichten van de Islamitische staat, maar laten talloze andere
facetten van at-tawheed en de soennah links liggen.
Qua da’wah: De da’wah van as-Salafiyyah is een da’wah naar verbetering en de aanbidding van Allaah op de aarde. De
da’wah van IS is een da’wah naar bloedvergiet, aanslagen en fasaad op aarde. Men ziet dat zij alles en iedereen bevechten,
behalve hun eigen sekte, zelfs degenen van al-Qaa’idah die ideologisch bijna op alles met hen overeenkomen.
Qua takfier: De Salafiyyien doen takfir op degenen op wie Allaah en Zijn Profeet takfir doen en dit zijn degenen die in een
annuleerder van de Islaam vervallen zijn.134 IS en anderen doen takfir op basis van zonden en oppositie tot hen, en maken
dan zelfs het bloed van hun tegenstanders toegestaan, al vallen deze niet in annuleerders van de Islaam en zijn zij
grotendeels op hetzelfde pad (aangezien ook al-‘Adnaanie refereerde naar alle kopstukken van al-Qaa’idah);
Qua takfier: De Imaams van de da’wah an-Najdiyyah verklaren iemand ongelovig op basis van grote kufr en shirk en op basis
van hetgeen waarover de Oemmah overeenstemming hebben dat iemand daardoor buiten de oever van de Islaam treedt.
IS geven sommige onwetende personen die in grote koefr en shirk vallen de titel onwetende moslim. En zij hebben zelfs
rechters van hen geëxecuteerd die het hiermee niet eens waren.135 Zo ziet men dat zij dus aan de ene kant extreem zijn in
takfier en aan de andere kant weer laks, dit duidt erop dat zij ver verwijderd zijn van de middenweg van Ahl as-Soennah.
Qua takfir: Imaam Mohammed bin ‘Abdoel-Wahhaab heeft zeer duidelijk gesteld dat hij geen takfir doet op degenen die
zich niet aansluiten bij hem of dat men verplicht migratie moet doen naar hem; zoals in ad-Dorar as-Saniyyah 1/104. IS doen
dit wel en bevechten iedereen die hun leiderschap niet erkent, sterker nog, verklaren hen ongelovig!; ze splitsen zo de
oemmah verder op;
Qua takfir: IS en gerelateerde groepen deden takfir op leger, politieagenten, ministers en anderen puur op basis van het
onderdeel zijn van het systeem van een land waar zij takfir deden over de regering. De ‘Ulama van Ahl oes-Soennah doen dit
niet.
Qua strijden: De da’wah van as-Shaykh Mohammed bin ‘Abdoel-Wahhaab begon met da’wah en daarna verdediging van
zichzelf en zijn da’wah. IS beginnen overal fronten te openen en vallen alles- en iedereen aan en plegen zelfs aanslagen op
burgers in moslimlanden en Europese landen!; zonder te kijken naar de staat van de moslims in deze landen en zonder de
voor- en nadelen in acht te nemen!;
Qua strijden: As-Shaykh Mohammed bin ‘Abdoel-Wahhaab nodigde uit- en streed om tawhied. IS en anderen strijden op
basis van takfir op regeringen en daarnaast om iedereen onder hun bewind te krijgen of om zoveel mogelijk slachtoffers te
maken;
Qua strijden: As-Shaykh Mohammed bin ‘Abdoel-Wahhaab wees het doden van vrouwen en kinderen onder de noemer van
al-Jihaad af en zei: “Hetgeen waar wij ons op bevinden: Wij zijn niet van mening dat de Arabieren gevangen genomen
moeten worden en wij doen dit niet, en wij bestrijden anderen dan hen niet, en wij zijn niet van mening dat vrouwen en
kinderen bestreden moeten worden.” (Ad-dorar as-Saniyyah fie adjwibat an-Najdiyah 1/229). Dit terwijl IS wel vrouwen en
kinderen gevangen nemen en doden.
Qua al-Khilaafah: As-Shaykh Mohammed bin ‘Abdoel-Wahhaab riep mensen niet op om hem, Mohammed bin Sa’oud of
anderen als khalief te zien. Hij riep hen op om Allaah alleen te aanbidden en om weg te blijven van ash-Shirk en al-Koefr. IS
roept op naar het eigen uitgeroepen Kaliefaat. Terwijl vóór hen Ibn Laden en ad-Dhawaahirie ook opriepen naar
Leiderschap en een eed van trouw aan hen…(daarvoor Shukri Mustafa etc.)…Wat betekent dat het Khalifaat ineens
opgeheven is, waarom?
Qua al-Khilaafah: Al-Qaa’idah en Taliban waren altijd een bron voor het khalifaat bij deze misleidde mensen. Of men moest
trouw zweren aan Mullah ‘Omar, zo niet aan Bin Laden en na hem ad-Dhawahirie. Ineens komt al-Baghdaadi op in Irak en
roept hij het Khalifaat uit en moet iedereen zich aansluiten bij hem. Dit gaat tegen waar deze mensen voor stonden en
bewijst eens te meer dat zij uit zijn op leiderschap en macht!;

Meerdere punten hebben wij genomen uit deze verhandelingen: http://islamancient.com/ressources/docs/728.pdf en deze:

http://www.saaid.org/Doat/aboraian/8.htm Dit met lichte aanpassingen- en toevoegingen.
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http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/9-shirk-koefr?download=190:e-boek-uitleg-van-de-tenietdoeners-van-de-islaam-ash-shaykh-

al-barraak
http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/2-tawhied?download=168:uitleg-annuleerders-van-de-islaam-shaykh-saalih-al-fawzaan
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http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/9-shirk-koefr?download=214:een-inhoudelijke-kijk-op-het-artikel-van-team-an-nasieha-

shaykh-ibn-baaz-en-het-excuus-van-onwetendheid
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12.

Qu al-Khoeroodj: As-Shaykh ibn ‘Abdoel-Wahhaab kwam niet in opstand tegen de Leiders van zijn tijd, noch riep hij op om in
opstand te komen. Men beweerd valselijk dat hij in opstand kwam tegen het Ottomaanse rijk. Dit terwijl hij zijn eed van
trouw aan Mohammed bin Sa’oud gaf, die al leider was in zijn gebied en hij later werd aangevallen! Dit naast het feit dat er
geen bestuur was in Najd vanuit het Ottomaanse rijk! De Shaykh verdedigde zichzelf dus rechtmatig. IS roepen overal op tot
takfir op de Leiders, aanslagen en het bestrijden van de Leiders in die gebieden!
13. Qua al-Khoeroodj: IS en sekten roepen op naar opstanden, demonstraties etc. Dit wijzen de ‘Ulama sterk af.
14. Qua Kennis: Al-Imaam Mohammed bin ‘Abdoel-Wahhaab en zijn kinderen, kleinkinderen en huidige ‘Ulama zijn allen bekend
om hun studie, schrijfwerken, lessen en boeken. De voorgangers van IS, al-Qaa’idah, en de voorgangers daarvan hebben
geen enkele geleerde ooit in hun midden gehad. Het waren twintigers- en dertigers die een wereldse studie hadden en
geïnspireerd waren door Qutb zijn mix van ideeën.136 Van daaruit begonnen zij zelf theorieën uit te bouwen en te handelen
op basis van emoties en gebrekkige kennis van de sharie’ah en gebrekkig inzicht (getuige hun falen en veelvuldige
veranderende tactieken). De woordvoerder van IS, al-‘Adnaanie verwees naar de personen van al-Qaa’idah en haalde hun
uitspraken aan!
15. Qua Kennis: De mensen die IS/ Al-Qaa’idah de lucht in prijzen als ware ‘Ulama hebben alleen maar werken die samenhangen
met Jihaad, takfier, khoeroodj, aanvallen van Leiders en ‘Ulama. Deze nauwe politiek gerichte da’wah137 is het enigste wat zij
hebben. De ‘Ulama uit alle tijden hebben een omvattende da’wah in alle facetten van de sharie’ah. Het is veelzeggend dat IS
en anderen proberen sommige fatawa van deze ‘Ulama te lenen als het uitkomt, zoals ook vóór hen gedaan werd door de
andere groepen.
16. Qua de mensen van kennis: IS en andere groepen keren niet terug naar bekende geleerden en beschuldigen hen van het
zijn van paleisgeleerden en doen soms takfir op sommige geleerden!
17. Qua de mensen van kennis: De da’wah van al-Imaam Mohammed bin ‘Abdoel-Wahhaab is een da’wah die geprezen is door
talloze geleerden. De da’wah van al-Qaa’idah, voorlopers ervan en IS is zeer zwaar veroordeeld door Islamitische geleerden
van alle stromingen!138
18. Qua de mensen van kennis: Zelfs de zelfstudie geleerden van al-Qaa’idah zijn in oppositie tegen IS. Dit betekent dat zij geen
enkele geleerde aan hun kant hebben en dit is exact de situatie die de Haroeriyyah Khawaarij hadden toen zij zich afkeerden
van de Sahaabah! Het is zelfs zo erg dat men vroeger standaard verwees naar ad-Dhawaahirie, Aboe Qataadah, al-Maqdisie,
Aboe Baseer at-Tartoosi en vele anderen: Allemaal zijn zij ingeruild voor IS zonder geleerden. Dit terwijl de Qor’aan en de
Soennah verwijzen naar het belang van geleerden en IS aanvankelijk ook zelf verwezen naar sommigen van deze personen!
19. Qua de mensen van kennis: IS en anderen erkennen de meest geleerde ‘Ulama van deze Oemmah niet. Dit zijn de leerlingen
van de ‘Ulama van an-Nadjd, Egypte en andere landen. Dezelfde geleerden waarbij men na hun dood zogenaamd naar
terugkeerd om op basis van hun algemene woorden over het niet oordelen met wat Allaah openbaarde in deze tijd
specifieke takfir te kunnen verrichten op hedendaagse leiders! Dit terwijl deze geleerden tijdens hun leven een totaal
andere methodologie hadden en nooit opriepen naar moordaanslagen, opstanden, takfir etc. Juist komen zij in totaliteit
overeen met onze ‘Ulama dat zij dag- en nacht bezig waren de gemeenschappen op te voeden met tawhied en de soennah!
Een ieder kan deze eerdere geleerden vergelijken met de huidige ‘Ulama en ziet één lijn, en alle lof is voor Allaah. Laat staan
dat velen van hen afkeer hadden van de voorloper, al-Ikhwaan al-Moeslimien!
20. Qua opsplitsing: IS en andere sekten verschillen onderling over zaken zoals de strategie van Jihaad, takfir etc. Hieruit splitst
men zich nog verder op. Dit is van de kenmerken van sektarische groepen: Men ziet alleen zichzelf als zuiver en vandaaruit
gaat men elkaar aanvallen.
21. Qua Jihaad: De da’wah van al-Imaam Mohammed bin ‘Abdoel-Wahhaab houdt de voorschriften en regelgeving van al-Jihaad
aan. IS en al-Qaa’idah gaan talloze wetten en regelgevingen tegen zoals het vermoorden van onschuldige burgers, vrouwen
en kinderen, zelfmoordaanslagen plegen, het verwoesten van bezittingen van anderen, aanslagen op burgers in het westen
plegen etc. etc.
22. Qua Jihaad: De da’wah van al-Imaam Mohammed bin ‘Abdoel-Wahhaab heeft nooit de Jihaad fard ‘ayn gemaakt voor de
complete oemmah. IS en hun voorgangers maken de Jihaad een individuele verplichting voor alle moslims wat de sharie’ah
tegengaat en onlogisch is.
23. Qua Jihaad: Bij IS is de Jihaad fard ‘ayn (individueel verplicht) voor alle moslims, tegen de tegenstander op het slagveld en
ook in het land van herkomst tegen de leiders van dat land, en zelfs tegen onschuldige burgers wat zorgt voor veel
bloedvergieten. De ‘Ulama van Ahl oes-Soennah geven voorwaarden voor het strijden buiten het eigen land tegen anderen
en voorwaarden voor het in opstand komen tegen de afvallige leiders!
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http://www.lettertobaghdadi.com/ Hierin staan geleerden van alle oriëntaties die eensgezind afwijzen wat IS doen. Wij zijn het niet eens met alles uit de

inhoud. Dit is slechts om aan te tonen dat het draagvlak van IS er theologisch niet is. Er is waarschijnlijk in de geschiedenis nog nooit zo eensgezind opgetreden
in de Oemmah tegen één bepaalde sekte.
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24. Qua Jihaad: Vele sekten zeggen dat de Jihaad een individuele verplichting is en men naar de oorlogshaard moet gaan. Daar
aangekomen wordt men geïndoctrineerd en deelt men niet mee in de strijd en wordt men zelfs teruggezonden naar het
land van herkomst om daar dood- en verderf te zaaien! Hoe kan het dan verplicht zijn dat men ging en men daar niet strijd?!
25. Qua Jihaad: De mensen van de Soennah geven als voorwaarde om naar een land te gaan voor de Jihaad: 1) Toestemming
van de ouders en 2) de leider van het Islamitische land waarin men verblijft139. IS en anderen willen deze vastliggende
voorwaarden theologisch omzeilen en gaan zo de sharie’ah tegen! Terwijl zij wel gehoorzaamheid aan hen trachten op te
leggen? Ook aan degenen die al streden in Syrië bij andere groepen en daar een eed van trouw gaven?
26. Qua Jihaad: De basis van bij Ahl oes-Soennah is dat de Jihaad met de Leider gevoerd wordt, dit komt terug in boeken van
‘Aqiedah zoals at-Tahaawiyyah, Oesoel as-Soennah van Imaam Ahmad en andere. Dit basisprincipe laten IS en andere
groepen links liggen.140
27. Qua Jihaad: IS/ al-Qaa’idah roepen op tot aanslagen op toeristen, burgers, reizigers etc. Terwijl deze groepen mensen niets
te doen hebben met de strijd en verboden zijn om te doden volgens de Islamitische wetgeving.
28. Qua Jihaad: Jihaad is bij Ahl oes-Soennah een middel om het doel: Aanbidding van Allaah op aarde te bereiken. Bij IS en
aanverwante groepen is het het doel op zich geworden! Daarom is bij hen elke daad Jihaad op zich, al gaat men de
Openbaring tegen, al bereikt men er niets mee.
29. Qua Jihaad: Nadat men klaar is met de gemeenschappelijke vijand, gaat men elkaar bestrijden! Dit bloedvergiet is iets wat
de moslims die de Soennah volgen niet willen: Het gaat om stabiliteit in een land en niet om wie specifiek op de stoel zit!
30. Qua het afwegen van de Masaalih en de Mafaasid (de voor- en nadelen): Jihaad heeft volgens de ‘Ulama van de Islaam een
belangrijke plaats en ook sluiten deze ‘Ulama een gewapende opstand tegen een afvallige leider niet uit, wel kijkt men naar
voor- en nadelen en wat voordeel brengt voor de oemmah. IS en al-Qaa’idah handelen zonder hiernaar te kijken. Ze plegen
daden die zij prijzen, maar kijken niet naar de gevolgen voor de burgers in die gebieden, hoe er naar de Islaam wordt
gekeken, de beperkingen die de Islamitische prediking opgelegd worden, de veiligheid in een land etc.
31. Qua het afwegen van de Masaalih en de Mafaasid (de voor- en nadelen): Een ieder die de da’wah van Imaam Mohammed
bekijkt ziet de vruchten die het heeft afgeleverd: Tawhied wordt wereldwijd verspreid in allerlei talen en shirk afgewezen.
De da’wah van Qutub, Maqdisie en IS hebben niets bereikt behalve onveiligheid, dood en verderf etc.
32. Qua het afwegen van de Masaalih en de Mafaasid (de voor- en nadelen): As-Shaykh Mohammed participeerde met de
Leider Aal-Sa’oed in zijn tijd en kon zo een geweldige da’wah verspreiden. IS en voorgangers houden zogenaamd afstand
van de Leiders en hun handelingen zorgen ervoor dat de da’wah juist vernauwt wordt en zij niets bereiken.141
33. Qua Leiderschap: De Imaams van de da’wah an-Najdiyyah erkenden het moslim gezag in verschillende landen142 en waakten
tegen opstanden, moordaanslagen e.d. IS en al-Qaa’idah zagen alle moslimregeringen als ongelovig (met uitzondering van
Afghanistan) en roepen actief op tot strijd op zoveel mogelijk fronten met zoveel mogelijk bloedvergieten;
34. Qua Leiderschap: IS en hun voorlopers zijn steeds bezig met het scandaliseren van leiders om zo het volk en hun
volgelingen op te hitsen om vandaaruit het vuur te ontsteken voor revoluties. De da’wah van Imaam Mohammed,
rahiemahoellaah, was niet zo. Zij gaan uit van het adviseren op de voorgeschreven manieren zoals middels privé advies-,
schrijven etc.
35. Qua Leiderschap: Verdragen, handel en overeenkomsten met landen van de ongelovigen zijn niet toegestaan bij IS en
participatie wordt geplaats onder on-restrictieve muwaalaat en worden gebruikt om takfier te doen op moslimleiders, dit
terwijl de openbaring ruimte geeft voor deze zaken. Terwijl zij zelf, en in het verleden kopstukken, wel samengewerkt
hebben met koefaar voor hun doeleinden! Natuurlijk zonder takfir.
36. Qua Leiderschap: IS en voorlopers willen altijd opstanden en aanslagen tegen leiders die zij als koefaar zien, dit noemen zij
dan Jihaad en prijzen deze daden. Geen van de ‘Ulama steunt hen in dit bloedvergieten;
37. Qua Leiderschap: Volgens de ‘Ulama van de Islaam wordt leiderschap bevestigd door: 1) Het aanwijzen van een Leider door
de voorgaande Leider; 2) Dat de mensen van gezag van onder de ‘Ulama en leidinggevende kiezen wie de leider wordt en 3)
Door een overname d.m.v. kracht, waarna het gebied onder het gezag komt van deze aanvallende persoon. Bij IS wil men
het Khalifaat uitroepen en bevestigen terwijl men nog in strijd is en moeten onwetende personen in andere landen hun eed
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Aangezien het besluit tot oorlogvoering gewoon een zaak is die toebehoort tot de staat, net zoals dit het geval is bij alle landen. De Islaam is geen religie van
chaos en anarchie, waarbij elke jan en piet groepen kan creeeren en zichzelf kan bewapen en de oorlog kan verklaren aan andere landen.
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As-Shaykh al-Fawzaan legt dit duidelijk uit: https://www.youtube.com/watch?v=9J5s2PPwZcY
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Behalve als het uitkomt, dan zien we al-Maqdisie ineens op de Jordaanse tv, Aboe Qatadaah op tv, en al-Hadouchi op bezoek bij de Marokkaanse regering

en samen eten etc.
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Ook wel de bay’ah (eed van trouw) al-Qotriyyah (uit een bepaald gebied) genoemd. Imaam Ibn Taymiyah en as-Shawkaanie hebben hier uitvoerig over

geschreven. Kort gezegd: Na de 4 Khaliefen is de oemmah langzaam maar zeker opgesplitst en hebben er in de geschiedenis in verschillende tijden in
verschillende gebieden verschillend leiders opgehouden. In ieder gebied accepteerde men het gezag van de leider in dit gebied! Dat er altijd 1 centrale leider
was en moet zijn is iets wat de geschiedenis dan ook tegengaat in deze landen voor eeuwen lang! Ineens komt al-Baghdaadie met een net veroverd stukje land
waarna hij zichzelf aanstelt als leider voor alle moslims. Dit terwijl de mensen in autoriteit dit afwijzen. We zullen dit punt in shaa Allaah afzonderlijk
behandelen later.
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van trouw geven, terwijl zij niet onder het gezag vallen van al-Baghdaadi, nog erkennen de mensen van gezag uit hun
landen, de ‘Ulama dit! Zelfs takfirie Mashaykh wijzen dit strikt af van al-Baghdaadi en co!
Qua Leiderschap: IS scandaliseren de leiders uit Islamitische landen onder de noemer van het goede verbieden en het
slechte afwijzen. Als men dit doet bij IS of men kiest ervoor om het khalifaat te verlaten omdat men het oneens is, dan kan
men vermoord worden.
Qua Leiderschap: IS en voorlopers gaan uit van geheime cellen met specifieke leiders buiten de leiders van het land. Dit
hebben de ‘Ulama van Ahl oes-Soennah nooit geaccepteerd.
Qua oneerlijkheid: De da’wah van Imaam Mohammed bin ‘Abdoel-Wahhaab en volgelingen kenmerkt zich in het oproepen
naar de Islaam in al haar facetten. IS en vóór hun al-Qaa’idah leven in veiligheid in landen- of reizen er naartoe onder de
noemer van studie-, handel etc. en plegen dan vanuit geheime cellen misdaden tegen burgers. Dit gaat de oprechtheid en
eerlijkheid van de Islaam vanuit de essentie tegen en de verboden hierop!
Qua oneerlijkheid: De da’wah van Imaam Mohammed bin ‘Abdoel-Wahhaab is gericht op het zuiveren- en opvoeden van de
maatschappijen waarin zij leven. IS en anderen vóór hen werken met geheime cellen waarbij men een stiekeme
achterkamer da’wah heeft en van daaruit in het geheim opereerd. Dit vanaf de tijd van al-Hassan al-Bannaa, Qutb tot nu.
Qua Islamitische wetgeving: IS en volgelingen maken verboden zaken in de sharie’ah toegestaan voor hun volgelingen
zoals: Het scheren van de baard om te reizen naar hun toe. Dit in tegenstelling met de da’wah van Imaam Mohammed,
Rahiemahoellaah.
Qua Islamitische wetgeving: De da’wah van as-Shaykh Mohammed bin ‘Abdoel-Wahhaab is dat een ieder zijn uitspraak
genomen kan worden en verworpen, behalve van de Profeet . IS en voorgangers maken hun personen belangrijker dan

de sharie’ah en volgen- en verdedigen hun in het tegengaan van de sharie’ah en erkennen de aantoonbare fouten niet.
44. Qua Islamitische wetgeving: Bij Imaam Mohammed en alle ‘Ulama heiligt het doel de middelen niet, men accepteert zaken
niet die de sharie’ah tegengaan, zij het in da’wah, Jihaad etc. IS en volgelingen stellen het doel boven de sharie’ah en
accepteren zaken die met idjmaa’ van de moslimgeleerden verboden zijn om hun doel te bereiken onder de noemer van alJihaad.
45. Qua Islamitische wetgeving: De voorgangers van IS en al-Qaa’idah hebben zelfs opstanden in Mekka niet veroordeeld zoals
Djuhaymaan al-‘Utaybi, dit terwijl Mekka een heilige plaats is. We zien zelfs al-Maqdisie de werken van Djuhaymaan al‘Utaybi , ‘Abdessalaam Faraaj e.a. prijzen op zijn website. Dit terwijl deze mannen veel bloed aan hun handen hebben.
46. Qua jonge leeftijd: Zoals de eerste Khawaarij en hoe de Profeet , hen beschreef zijn zij jong in leeftijd en hebben dwaze
dromen.
47. Qua het vormen van één gemeenschap: IS en voorgangers splitsen zich af van de gemeenschap, en de sharie’ah is duidelijk
daarover. Imaam Mohammed bin ‘Abdoel-Wahhaab participeerde en verbeterde de gemeenschap waarin hij leefde, ook
toen hij onder druk stond van de staat waarin hij leefde!
48. Qua al-Hidjrah: IS en aangesloten groepen laten vrouwen zonder mahram en zonder toestemming van hun ouders/ voogd
reizen naar hun gebieden om aan te sluiten bij hen. Dit gaat de sharie’ah tegen!143 Laat staan dat zij daar uitgehuwd worden
zonder de voorwaarden van het huwelijk volgens de soennah in ogenschouw te nemen.
Eerder is er ook al een boek geschreven getiteld de Wahabbi myth. Dit boek verduidelijkt vele van de verschrikkelijke
onnauwkeurigheden en de ronduit leugens die zijn toegeschreven aan het geloof van de Selefie Moslims (waarnaar vaak wordt
gerefereerd als zijnde ‘Wahhaabies’). Ondanks dat sommige verslaggevers en Westerse Oriëntalisten waakzaam genoeg zijn geweest
om deze wijdverspreide fabeltjes te weerleggen, zijn de meeste van hen halsoverkop gevallen in hetgeen een bepaalde verslaggever
noemde: “De neo-conservatieve lijn dat de gehele samenzwering tegen Amerika terug te sporen is naar het ‘Wahhabisme’ en de regering
van Saoedi-Arabië.”144 Tevens zijn er een aantal van hen die de mensen doorschemeren dat figuren zoals Osaamah bin Laden het
“Salafisme” aanhangen, terwijl dit alles behalve het geval is! De Selefie-geleerden hebben juist verduidelijkt dat mensen die een
soortgelijke methodologie als die van hem belijden dat zij van de Khawaaridj zijn, en het is duidelijk voor eenieder die zijn ogen open
heeft dat er een enorme vijandschap bestaat tussen de Selefies en de Khawaaridj en hun sympathisanten! De schrijver stippelt de
principes van de Selefie-geloofsovertuiging uit op een makkelijke en begrijpelijke manier, en is daarom van zeer hoge informatieve
waarde voor zowel moslims als niet-moslims. Aanrader dus!145
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http://www.salafi-dawah.com/this-is-the-reason-why-our-girls-should-not-go-to-syria.html

http://www.salafi-dawah.com/about-muslim-women-going-to-syria-to-join-isis.html
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Wat objectief gezien een leugen is: http://www.salafimanhaj.com/?p=294
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Genomen van de voormalige site selefiepublikties.com Het boek is hier te downloaden:

https://web.archive.org/web/20050601161828/http://www.thewahhabimyth.com/files/thewahhabimyth.pdf
Er wordt in bovenstaande pdf gesproken over moslims die in grote shirk vallen. Iemand die in grote shirk valt is echter geen moslim zoals de ‘Ulama
verduidelijkt hebben (dit profijt kwam van broeder Murad, jazaa Allaahoe ghayran).
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Belangrijke shoeboehaat (misvattingen) van de radicalen uitgelegd.
Zoals voorgegaan is, is er een duidelijke ideologische link tussen enerzijds al-Qaa’idah en anderzijds IS. Veel van de wandaden die IS
pleegt, zijn eerder ook gepleegd door al-Qaa’idah en daarom is er ook Islamitische Jurisprudentie beschikbaar die deze zaken afwijzen.
Dit is gelijk ook een antwoord op velen die vragen of moslims zich af willen keren. Hetgeen wij nu her-publiceren is een bewijs dat de
afwijzing er altijd al was. Wij zullen ons beperken tot een aantal fataawaa als inleiding en daarna zullen wij inhoudelijk, theoretisch- en
vanuit de Islamitische bronnen, laten zien dat hetgeen IS, al-Qaa’idah en sommigen aanhangers van hen doen, niet legitiem is, en
verboden volgens de Islamitische wetgeving. Helaas waren er meerdere fataawaa verloren gegaan door het opheffen van de website
selefiepublikaties.
Wij zullen een aantal gedeelten dikgedrukt maken. Dit zijn de zaken die overeenkomen met wat wij helaas nu zien terugkomen.

Over het omgaan met niet-moslims in westerse landen
Shaych ibn el-`Uthaymien (rahiemehoellaah) zei tijdens een telelink op 28 juli 2000 in Birmingham:
…Ook nodig ik jullie uit om respect te hebben voor de mensen die respect verdienen, voor degenen onder jullie en degenen waarmee
een overeenkomst (van bescherming)(i.e. niet-moslims) is. Want in het land waarin je leeft is het zo dat er een overeenkomst is
tussen jullie en hen. Als dit niet het geval was geweest dan hadden zij jullie vermoord of verbannen. Dus behoudt deze
overeenkomst en wees niet ontrouw daaraan, want onbetrouwbaar zijn is een teken van de hypocrieten en het is niet van de weg
van de Gelovigen.
En weet dat het authentiek is overgeleverd dat de Profeet
bescherming staat, zal de geur van het Paradijs niet ruiken.”

 zei: “Degene die iemand vermoordt die onder een overeenkomst van

Laat je niet van de kaart brengen door de uitspraken van domme mensen, mensen die zeggen: ‘Die mensen zijn niet-moslims, dus hun
bezit is rechtmatig voor ons [i.e. te verduisteren of af te pakken door middel van dood en verderf].’ Want bij Allaah - dit is een
leugen! Een leugen over Allaah`s Religie en een leugen in de Islamitische gemeenschappen.
Dus we mogen niet zeggen dat het rechtmatig is om ontrouw te zijn tegenover mensen waarmee we een overeenkomst hebben.
O mijn broeders. O jongeren. O moslims. Wees eerlijk in het kopen en verkopen, huren en leasen en in alle wederzijdse transacties.
Want eerlijkheid is één van de karaktereigenschappen van de Gelovigen en Allaah (soebhaanehoe wa ta`ala) heeft eerlijkheid bevolen
in de uitspraak van Allaah (soebhaanehoe wa ta`ala):
“O jullie die geloven – vreest Allaah en houdt jullie plicht naar Allaah en wees met de waarheidsgetrouwen. “
En de Profeet  spoorde aan tot eerlijkheid en zei: “Hou je vast aan eerlijkheid, want eerlijkheid leidt naar goedheid, en goedheid
leidt naar het Paradijs; en een persoon zal doorgaan met eerlijkheid en streven naar eerlijkheid totdat hij bij Allaah staat aangeschreven
als een betrouwbaar persoon.”
En hij  waarschuwde tegen valsheid: “Pas op voor valsheid, want valsheid leidt naar ongeloof, en ongeloof leidt naar het Vuur. En
een persoon zal doorgaan met liegen en streven naar liegen totdat hij bij Allaah staat aangeschreven als een grote leugenaar.”
O mijn moslimbroeders. O jongeren. Wees waarheidsgetrouw in wat jullie zeggen in het bijzijn van jullie broeders en met de nietmoslims waar jullie mee samenleven – zodat jullie uitnodigers zullen zijn naar de Religie van Islaam, door jullie daden en de realiteit.
Want hoeveel mensen zijn er wel niet de Islaam binnengestapt in eerste instantie vanwege het goede gedrag en de manieren van de
moslims, en hun betrouwbaarheid, en hun betrouwbaarheid hun in zaken?146
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Genomen van: https://web.archive.org/web/20050317082551/http://www.selefiepublikaties.com/fiqh.omgang.art2.htm

www.selefienederland.nl

De Betekenis van Terrorisme en Extremisme
Vraag:
“We horen vaak over bepaalde termen zoals ‘Terrorisme’ en ‘Extremisme’ en iedereen, maar dan ook iedereen spreekt hier (nu) over.
Deswege; wat is de correcte criteria met betreffende dit, daarmee bedoelende; voor de betekenis van deze termen? Of op een andere
manier uitgedrukt; wanneer wordt een persoon een terrorist of een extremist?”
Antwoord van al-Imaam Ibn Baaz:
“Extremisme is het maken van concessies waarvoor er geen basis of waarheid is. Terrorisme is daarentegen het overschrijden (van de
rechten) van mensen door hen onrechtmatig aan te vallen, of hen zonder bewijs (om deze daden te rechtvaardigen) te vermoorden,
sterker nog; (deze daden zijn begaan) uit onwetendheid en een gebrek aan inzicht; zij zijn de terroristen die mensen onrechtmatig
doden, zonder enig bewijs vanuit de Sharie’ah (Islamitische wetgeving). Aldus veranderen zij de (staat van) veiligheid van de mensen
en veroorzaken zij problemen tussen hen en tussen hun landen, diegenen zijn de terroristen.
Wat degenen betreft die het goede gebieden en het slechte verbieden naar hun vermogen, dan is dat geen terrorisme... Wat degene
betreft die dit niet kan (doen), hij zou dit verbaal (mondeling) moeten doen (zoals door te zeggen:) “O dienaar van Allaah, vrees
Allaah... Dit is niet toegestaan voor jou om te doen... Dit is verplicht voor jou om te doen.” (Dit behoort gedaan te worden) met
deugdzame woorden, en op een goede manier zoals de Allerhoogste zegt:
“Nodig uit tot de weg van jouw Heer met wijsheid en goed onderricht, en bediscusseer hen op de beste wijze.”[Soerah an-Nahl 6:
Vers 125]
En Hij, de Allerhoogste zegt:
“En het was door de barmhartigheid van Allaah dat jij zachtmoedig jegens hen was. Maar als jij streng en hartvochtig was geweest
dan hadden zij zich van jou afgesplitst.”[Soerah Aali-Imraan 3: Vers 159]
Als hij niet in staat is (dit te doen) dan behoort hij het kwade te haten in zijn hart, en
behoort het te vermijden aanwezig te zijn op slechte plaatsen. Degenen die mensen aanvallen of vermoorden zonder enig bewijs uit
de Sharie’ah; zij zijn de terroristen; degenen die corruptie verspreiden. Zij zijn degenen die afbreuk doen aan de
veiligheid en de gemeenschappen corrupt maken.
Hoe dan ook, een persoon behoort dit slechte niet te veranderen met zijn hand, behalve als hij de machtiging heeft om dat te doen
van de autoriteiten. Zo niet, dan moet hij de zaak onder (hun aandacht) brengen als hij iets bezwaarlijks ziet en hij
niet de autoriteit heeft (om het te veranderen); dan hevelt hij de zaak over naar de autorititeiten. Desalniettemin, behoort hij hen te
adviseren, naar Allaah oproepende, en door het aanmoedigen van de mensen om het goede te doen en hen te ontraden van het
slechte... Moge Allaah ons succes schenken.”147

De terroristische aanslagen in Riyaadh van een aantal jaren geleden.
Iemaam ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz (De voormalige Moeftie van het Koninkrijk van Saoedi-Arabië (rahiemehoellaah)) heeft gezegd,
betreffende de terroristische aanslagen in Riyaadh:148
“En er is geen twijfel over mogelijk dat deze daad zondig is en een geweldige misdaad, hetgeen wat geweldig verderf, veel slecht en grote
onrechtvaardigheid ten gevolge zal hebben. Dit kan alleen gepleegd zijn door iemand die niet gelooft in Allaah en de Laatste Dag. Je zult
niemand vinden die in Allaah en de Laatste Dag gelooft met een correct en gezond geloof (Iemaan), die deze criminele en gemene daad
waardoor er grote schade en corruptie is ontstaan verricht. Alleen gemene zielen die gevuld zijn met haat, jaloezie, kwaadheid, corruptie
en afwezigheid van geloof in Allaah en zijn Boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem) kunnen dit soort daden verrichten. We vragen
Allaah voor vergiffenis en veiligheid.”
En hij heeft ook gezegd:
“En er is geen twijfel over mogelijk dat dit van de grootste misdaden en van de grootste soort van corruptie op de aarde is. En degenen die
een soortgelijke daad verrichten, zij verdienen het meer om gedood te worden en weerhouden te worden, (dit) op rekening van wat zij
hebben uitgevoerd aan grote zonde. Wij vragen Allaah dat Hij hun inspanningen laat verliezen, en hen en hun soortgelijken belemmert, en
dat Hij ons redt van hun kwaad en het kwaad van hun soortgelijken, en dat Hij hun plannen totaal vernietigt. Voorwaar alle lof komt aan
Hem toe, en Hij is de Meest Majesteitelijke, en Meest Genereuze en aardig.”149
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Verklaring van het Comité van de Grote Geleerden over de Gepleegde Aanslagen van
Riyaadh
In de Naam van Allaah de Barmhartigste de Genade volste

Het Comité van de Grote Geleerden heeft vandaag (13/3/1424 H.) een verduidelijking uitgevaardigd aangaande de aanslagen die
eergisteren plaatsgevonden hebben in de stad Riyad. En wat nu volgt is de verduidelijking van het Comité van de Grote Geleerden.
Alle Lof en Dank komen toe aan Allaah alleen, en moge de Vredeswensen en Zegeningen met degene zijn, naar wie er geen Profeet
komt, Mohammed, Zijn Familieleden, en Metgezellen…
Voor wat nu volgt… Het comité van de Grote Geleerden hebben in een speciale zitting dat plaatsgevonden heeft in de stad Riyad op
woensdag 13 Rabie’ Al-Awwal 1424 H. over de aanslagen die gepleegd zijn in de stad Riyad op maandagavond 11/3/1424 H. En wat
daardoor heeft plaatsgevonden van doding en verwoesting en terreur, en schade dat vele mensen getroffen heeft waaronder
Moslims en Niet-moslims.
En wat bekend is, is dat de Islamitische Sharie´ah gekomen is met het beschermen van de vijf noodzakelijkheden en het verbod om
die kwaad aan te doen: (1) de religie, (2) het leven (van een persoon), (3) het eigendom, (4) de eer en (5) het verstand.
En de Moslims verschillen niet over het verbod van de transgressie tegen onschuldige personen. En onschuldige personen zijn,
volgens de Islamitische Religie:
Of Moslims – Het is in geen geval geoorloofd transgressie te plegen tegen een Moslim individu (leven) en het zonder recht te doden.
En iemand die dat doet, die heeft een geweldige zonde begaan, van de meest geweldigste zondes (Kabaa’ier). En Allaah, de Meest
Verhevene, zegt: “En degene die een gelovige met opzet doodt zijn bestraffing is de Jahannam (Hellevuur), om daarin te verblijven,
en op hem is de Toorn en de Vloek van Allaah en Hij heeft voor hem een geweldig grote bestraffing voorbereid.” (Soerat An-Nisaa-ie
(4), 93
En Hij, de Glorierijke, zegt: “Om die reden bepaalden Wij voor de Kinderen van Israa’iel dat als iemand een ziel doodt, niet in
vergelding, (en) of om verderf te zaaien op aarde - het zou zijn alsof hij de gehele mensheid gedood heeft.” (Soerat Al-Maa-iedah (5),
32)
Moedjaahied, moge Allaah hem genadig zijn, heeft gezegd: “Dit betreft de zonde (i.e. de zonde is even groot als degene die de gehele
mensheid doodt), en dit laat de ernst (van de zonde ) zien om een ziel zonder recht te doden.”
En de Profeet  heeft gezegd: “Het is niet toegestaan om het bloed van een persoon die Moslim is (te laten vloeien) die getuigt van
Laa illaaha illa Allaah (Niets of niemand is het waardig om aanbeden te worden behalve Allaah) en dat ik de Boodschapper ben van
Allaah, behalve in één van de volgende drie gevallen: de nafs door de nafs (de vergelding voor het doden van een persoon), het
stenigen van de overspelpleger, degene die de Dien (religie) en de verenigde gemeenschap (van Moslims) verlaat (door ongelovig te
worden na Islaam).” Moettafiqoen ‘ aleihi. (Boechaarie en Moslim) En deze bewoording komt uit Al-Boechaarie.
En de Profeet  zegt: “ Ik ben opgedragen de mensen te bevechten totdat zij getuigen van Laa illaaha illa Allaah en dat Mohammed
de Boodschapper van Allaah is en het gebed te vestigen en de Zakaat te geven. En als zij dat doen, dan hebben ze hun bloed en hun
eigendom van mij gevrijwaard, behalve met een recht van de Islaam, en hun verrekeninsgschap is bij Allaah. Moettafiqoen ‘aleihie
(Algemeen geaccepteerde hadieth) van de hadieth van Ibn ‘Omar (moge Allaah tevreden met hen beide zijn).
En in de Soennan van An-Nassaa-ie, op gezag van ‘ Abdoellaah ibn ‘Amr (moge Allaah tevreden met hem zijn), dat de Profeet
heeft: “Dat de Doenyaa (wereld) vergaat is verdraaglijker voor Allaah, dan de doding van één Moslim persoon.”



En Ibn ‘Omar (moge Allaah tevreden met hen beide zijn) keek op een dag naar het Huis, of naar de Ka’ bah en zei: “Hoe geweldig ben jij
en hoe geweldig is jou onschendbaarheid, maar de gelovige is meer onschendbaar voor Allaah dan dat jij bent.” (Betekende dat de
Haraam veilig en beschermd is van gevecht en bloedvergieten, en de gelovige heeft meer het recht om veilig en beschermd te zijn van
bloedvergieten)
Al deze teksten en vele andere, maken de grootsheid van de onschendbaarheid van het bloed van een Moslimpersoon duidelijk en het
verbod om hem te doden voor een andere reden dan dat de teksten van de Sharie’ah een bewijs voor geven. Het is daarom voor
niemand geoorloofd om zonder een reden transgressie te plegen tegen een Moslim. Oesama Ibn Zaid (moge Allaah tevreden met hen
beide zijn) heeft overgeleverd dat…
“Allaah’s Boodschapper  ons zond naar Al-Horqa, en in de morgen vielen wij hen aan en versloegen wij hen. Ik en een persoon van de
Ansaar volgden een man van hen en toen wij hem grepen, zei hij: “Laa ilaaha illa Allaah.” Toen wij dat hoorden, stopte de man van de
Ansaar, maar ik doodde hem toen door hem te doorboren met mijn speer. Toen we terugkwamen kwam de Profeet dat te weten en zei hij
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tegen mij: O Oesama! Heb je hem gedood nadat hij Laa ilaha illa Allaah heeft gezegd?” Daarop zei ik: “Maar hij zei dat alleen om zichzelf te
redden.” De Profeet bleef dat maar herhalen, totdat ik wenste dat ik de Islaam niet voor die dag geaccepteerd had.” Algemeen
geaccepteerde hadieth, en dit is de bewoording uit Al-Boechaarie.
En dit geeft de meest krachtige bewijsvoering aan van het verbod op bloed (i.e. leven). En deze (gedode) persoon was een Moeshrik
(afgodendienaar) en zij waren Moedjaahiedien (strijders) ten tijde van gevecht. Toen ze hem overmand hadden en de macht over hem
hadden genomen, sprak hij de woorden van Tauwhied uit. Oesamah (moge Allaah tevreden met hem zijn) doodde hem toch, met als
excuus, dat hij (die Moeshrik) het slechts gezegd zou hebben zodat men hem niet meer zou doden. En de Profeet (Moge Allaah’s
Vredeswensen en Zegeningen met hem zijn) accepteerde zijn excuus en zijn verkeerde uitleg van de situatie niet. En dit is van de
meest krachtige bewijzen voor het verbod op het bloed (leven) van de Moslims en de geweldige misdaad die dat verbod schendt.
En zoals het bloed van de Moslims verboden is, zo ook is het eigendom van de Moslims verboden en beschermd door de uitspraak van
de Profeet  : “Waarlijk, jullie bloed en jullie eigendom is onschendbaar voor jullie onderling, zoals de onschendbaarheid van deze dag

van jullie, in deze maand van jullie, in deze stad van jullie.” Overgeleverd door Moslim. En deze woorden heeft de Profeet  :gezegd in
zijn preek op de Dag van ‘Arafaat. En zowel Boechaarie en Moslim hebben dit overgeleverd betreffende de preek op de Dag van anNahr (Offering).
En wat hieraan voorafgegaan is, maakt het verbod op het doden van een onschuldig persoon door de Sharie’ah, zonder enig recht,
duidelijk.
En (een andere soort van) levens die ook de verboden zijn in de Islaam, zijn de levens van hen (de Niet-moslims) die onder een verdrag
staan, de mensen van ad-Dhimmah en degenen die veiligheid en bescherming zijn geschonken. Het is overgeleverd door ‘Abdoellaah

ibn ‘Amar Ibnoel ‘Aas (moge Allaah tevreden met hen beide zijn) dat de Profeet  gezegd heeft: “Degene die iemand doodt die onder
een verdrag staat, zal de geur van het Paradijs niet ruiken, terwijl de geur ervan wordt geroken op een afstand van 40 jaren.”
Overgeleverd door Al-Boechaarie.
En degene die de Moslim regeringsleider met een overeenkomst van veiligheid en bescherming toegelaten heeft, dan is zijn leven en
zijn eigendom onschendbaar, het is daarom dan niet toegestaan om hem kwaad te berokkenen.
En degene die hem dan doodt valt voorzeker onder de uitspraak van de Profeet  “…hij zal de geur van het Paradijs niet ruiken...” En
dit is een heel strenge waarschuwing aan degene die de rechten schendt van de mensen die onder een verdrag of overeenkomst
staan.
En het is bekend dat veiligheid en bescherming van de mensen van Islaam één entiteit of geheel is. De Profeet  zegt: Het bloed van
de gelovigen is gelijk aan (aan elkaar), en de allerminste van hen streeft naar de bescherming ervan…”
En toen Oem Haanie (moge Allaah tevreden met haar zijn) veiligheid en bescherming bood aan een man van de Moeshrikien, in het
jaar van de Fath (overwinning, inname van Mekka als Islaamitische streek), en toen ‘Alie Ibn Abie Taalib (moge Allaah tevreden met

hem zijn) hem wilde doden, ging zij naar de Profeet , en hem daarover informeerde zei hij : We hebben veiligheid en
bescherming gegeven aan degene die jij bescherming hebt geboden O Oem Haanie! “Overgeleverd door Boechaarie en Moslim.
Waar het dus om gaat is dat, degene die onder een overeenkomst of verdrag van veiligheid en bescherming is binnengelaten door de
regeringsleider voor een (maslaha) belang die hij zag, dan is het dus niet toegestaan om de rechten van die persoon te schenden of
transgressie te plegen jegens hem of jegens zijn eigendom.
Als dit duidelijk is, dan is wat heeft plaatsgevonden in de stad Riyad van (bom)aanslagen een verboden zaak, wat niet door de
Islaamitische religie erkend wordt. En het verbod dat erop staat omvat een aantal invalshoeken:
1. Dat deze handeling een schending is van de onschendbaarheid van de Islamitische landen en het terroriseren van de mensen die
daarin veiligheid en bescherming hebben gekregen.
2. Dat deze handeling het doden van onschendbare zielen beslaat, die in de Sharie’ah van de Islaam beschermd worden
3. En dat deze handeling behoort tot het zaaien van verderf op aarde.
4. Dat het verspilling is van onschendbaar en beschermd bezit en eigendom.
En het comité van de Grote Geleerden heeft de regelgeving betreffende deze zaak duidelijk gemaakt om de Moslims te waarschuwen
om in verboden en vernietigende zaken te vallen en hen te waarschuwen voor de plotten van de Shaytaan (Satan). Hij (de Shaytaan)
zal altijd zijn best blijven doen totdat hij de dienaar in een vernietigende zaak laat vallen, hetzij door extremisme en buitensporigheid in
de religie, hetzij door afkeer van die persoon tegen de religie en het te doen bestrijden, en onze toevlucht is bij Allaah. En de Shaytaan
zal altijd zijn uiterste best blijven doen om door middel van één van de twee kanten de macht te winnen over de dienaar. Immers,
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beide wegen, extremisme en die van afkeer, zijn wegen van de Shaytaan waarmee een persoon in de Toorn en Bestraffing valt van ArRahmaan (de Barmhartigste).
En degenen die deze zelfmoordaanslagen, door henzelf op te blazen, hebben gepleegd vallen onder de algemene uitspraak van de
Profeet  “Degene die zichzelf doodt door middel van iets in de Doenyaa (wereld) zal met hetzelfde bestraft worden op de Dag der
Opstanding.” Overgeleverd door Aboe ‘Awaanah in zijn Moestakhradj van de hadieth van Thaabit bin ad-Dahaak (moge Allaah
tevreden met hem zijn).
En in de Sahieh van Moslim van de hadieth van Aboe Hoerayrah (moge Allaah tevreden met hem zijn) op gezag van de Profeet 
:“Degene die zich doodt met iets van ijzer, dan zal dat ijzer in zijn hand zijn waarmee hij zich in zijn buik zal steken in het Hellevuur waarin
hij altijd en eeuwig (in die toestand) zal verblijven. En degene die vergif inneemt en daarmee zelfmoord pleegt, hij zal dat in het Hellevuur
blijven innemen waarin hij altijd en eeuwig zal verblijven. En degene die zichzelf van een berg afgooit en zichzelf doodt, hij zal dan in het
Vuur van de Hel vallen, waarin hij altijd en eeuwig in die toestand zal verblijven.” En deze hadieth is ook in Boechaarie met een
gelijksoortige bewoording.
En wat iedereen moet weten is dat de Islamitische Oemmah vandaag de dag klaagt over het feit dat, de vijanden haar van alle kanten
proberen te overrompelen, en zij (de vijanden) zijn verheugd met alle middelen die over machtiging over de mensen van de Islaam
rechtvaardigen, en het rechtvaardigt om hen te vernederen en hun goede bruikbare (middelen) te misbruiken. Daarom, degene die
hen van de Moslims helpt in het bewerkstellingen van hun doelstellingen en voor hen de wegen opent naar de landen van de Moslims,
heeft werkelijk geholpen in de afbreuk van de Moslims en de inname van hun landen. En dit behoort tot de allergrootste misdaden en
onderdrukkingen.
Zoals het ook verplicht is om aandacht te schenken in het opdoen van Sharie’ah kennis dat onttrokken wordt aan het Boek en de
Soennah in overeenstemming met het begrip van de Selef (vrome voorgangers) van deze Oemmah. En dat dit gebeurt op scholen en
universiteiten en in de moskeeën en via de informatiemedia (zoals radio, televisie en Internet). Zoals het ook een verplichting is om
aandacht te schenken om aan te sporen tot het goede en het kwaad te verbieden, en elkaar te adviseren met waarheid. Dit is immers
een dringende, beter gezegd een noodzakelijke zaak, omdat al een grote hoeveelheid kostbare tijd verstreken is. En het is aan de
Moslimjeugd om goede gedachten (of verwachtingen) te hebben voor hun geleerden en om kennis van hen te nemen en dat zij zich
beseffen dat wat de vijanden van deze religie naar streven is om een kloof te plaatsen tussen de jeugd van deze Oemmah en hun
geleerden en tussen hen en hen regeringsleiders zodat hun krachten afnemen en het gemakkelijk wordt om hen (als resultaat hierop)
te overmannen. Dit is dus iets wat goed (verplicht) beseft moeten worden.
Moge Allaah eenieder beschermen tegen de plotten van de vijanden en dat de Moslims Taqwa Allaah hebben in het verborgene alsook
in het openlijke en het tonen van waarheidsgetrouw en oprecht berouw van alle zondes. Geen enkele rampspoed treft de Oemmah
behalve door een begane zonde. En deze rampspoed zal niet verheffen worden behalve door het maken van Tauwbah. Wij vragen
Allaah om de toestand van de Moslims te verbeteren en elk slecht en kwaad van de landen van de Moslims af te houden. En moge
Allaah’s Vredeswensen en Zegeningen met onze Profeet Mohammed zijn, zijn Familieleden en Metgezellen.
Het Comité van de Grote Geleerden.
Voorzitter van de zitting: `Abdoel-`Aziez bin Abdoellaah bin Mohammed Aal ash-Shaych
Saalih bin Mohammed Al-Lehiydaan
`Abdoellaah bin Soelaymaan Al-Menee’
`Abdoellaah bin Abderrahmaan Al-Ghadayaan
Dr. Saalih bin Fauwzaan Al-Fauwzaan
Hasan bin Dja’far Al-‘Atamie
Mohammed bin `Abdoellaah As-Soebayiel
Dr. `Abdoellaah bin Mohammed bin Iebraahiem Aal-ash-Shaych
Mohammed bin Soelaymaan Al-Badr
Dr. `Abdoellaah bin Abdoel-Mohsin At-Turkie
Mohammed bin Zayd as-Soelaymaan
Dr. Bakr bin `Abdoellaah Aboe Zayd – Niet aanwezig wegens ziekte
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Dr. `Abdoel-Wahhaab bin Ibrahiem Aboe Soelaymaan – Niet aanwezig
Dr. Saalih bin `Abdoellaah bin Hoemaid
Dr. Ahmed bin `Alie Sier Al-Moebaarakie
Dr. `Abdoellaah bin `Alie Ar-Roekbaan
Dr. `Abdoellaah bin Mohammed Al-Moetlaq.150

Over de aanslagen op het WTC in New York.
Auteur: Shaych Saalih as-Sohaymie
Na Allaah (Hoog en Verheven is Hij) geprezen en bedankt te hebben en gebeden en vrede op de profeet
zegt shaych Saalih as-Suhaymee:



gezonden te hebben,

De juiste en oprechte Islaam is een religie die volbracht is nadat alle andere religies volbracht waren (het is de zegel van alle andere
religies). En het is een volmaakte religie voor alle aangelegenheden wat betreft het leven. Allaah heeft geluk en succes bepaald voor
degene die zich eraan houdt en het toepast, in dit leven en in het hiernamaals.
“Zo maakten Wij jullie {ware moslims, oprechte gelovige in het islamitisch monotheïsme, oprechte volgers van de
profeet Mohammed en zijn Soennah (legale handelingen)} tot een gematigd volk, opdat jullie getuigen zullen zijn
voor de mensen en opdat de Boodschapper (Mohammad) een getuige zal zijn voor jullie.”151[2]
Islaam is een evenwichtige en gematigde weg, en het laat aan de ene kant geen nalatigheid toe of overdrijving of extremisme aan de
andere kant. Het is in evenwicht tussen beide en de moslimgemeenschap is eveneens in evenwicht en op een middenweg.
Islaam is in alles in evenwichtig, in het geloof, in de aanbidding, en het is ver verwijderd van zowel tekortkoming als overdrijving. In zijn
economie is het evenzo evenwichtig, tussen hen die wensen geld te confisqueren bij ieder recht, en tussen hen die overdadig
liberalisme wensen en het aanmoedigen om het in overvloed te geven (over of meer dan vereist is).
Bovendien moedigt de Islaam billijkheid en rechtvaardigheid aan, te midden van zowel de Moslims als de niet-Moslims.
“Allaah beveelt Al-Adl {rechtvaardigheid} en Al-Ihsaan {het goede} en het geven (van hulp) aan de verwanten en Hij
verbiedt Al-Fahsha {de zedeloosheid, alle slechte daden, ongehoorzaam zijn tegen de ouders, polytheïsme, het
liegen, valse getuigenis afleggen, etc.} en Al-Moenkar {al datgeen dat niet is toegestaan in de Islam} en Al-Baghy
{alle vormen van opstandigheid}. Hij onderricht jullie, opdat jullie je laten vermanen.”152[3]
Allaah verbiedt verder ook de onderdrukking voor Hemzelf en Hij heeft evenzo Zijn dienaren verboden te onderdrukken, (zoals de
profeet een hadieth Qudsi heeft gezegd dat Zijn Heer heeft gezegd:),
“O mijn dienaren, Ik heb onderdrukking voor Mijzelf verboden en heb het voor jullie verboden gemaakt, onderdruk elkaar
dus niet.” (Overgeleverd in Sahieh Moslim, van Abu Dharr al-Ghifari).
Hij heeft eveneens zondigen, agressie, vijandschap en kwaad doen jegens anderen verboden, in welke vorm dit dan ook gebeurd. Hij
heeft ook de vervulling van afspraken en verplichtingen bevolen, en Hij heeft ook het vermoorden van de niet-moslims in landen waar
Moslimlanden akkoorden mee hebben, verboden.
De profeet  zegt:
“Allaah heeft de geur van het paradijs verboden voor degene die een Mu’aahid vermoord (iemand waarmee een pact of
overeenstemming is).”
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En Hij heeft ook de Moedjahidien (strijders) verboden om vrouwen, kinderen, ouderen en de asceten die toegewijd zijn aan aanbidding
te vermoorden, evenals het kappen van bomen en ga zo maar door- ondanks het feit dat de bondgenoten van deze categorie mensen
betrokken kunnen zijn bij het vechten tegen de Moslims.
Gebaseerd op wat hieraan vooraf gegaan is, dan zeggen we dat wat we geloven en tot onze religie houdt (hoort?) betreffende wat er
gebeurd is met het WTC in de Verenigde Staten -en bij Allaah ligt het succes- dat de terroristische aanslagen die plaats vonden en wat
zich voordeed als algemeen (massa) moorden, het niet is toegestaan, en de Islaam staat dit in geen enkele vorm toe. De Islaam pleit
zichzelf (geheel en al) vrij van deze actie, ondanks dat degenen die verantwoordelijk waren nu Moslims of niet-Moslims waren. Geen
enkele geleerde die zich op het juiste pad van de Islaam bevindt bevestigd de goedheid van deze acties. De goedkeuring van dit soort
acties, in welke plaats of tijd dan ook, die hier en daar gebeuren waren nooit bekend in de Islaam, nooit. In feite, nooit, sinds Allaah de
profeet  zond, tot aan de dag van vandaag. Deze acties zijn nooit bekend geweest in de Islaam en bij de Moslims (het moorden van
onschuldige mensen, en bomaanslagen plegen en wijd verspreide moord).
Islaam staat hen dit dus niet toe noch voeren Moslims ze uit, en de oprechte volgers van de Islaam -die evenwichtig en gematigd is- zij
zullen zichzelf vrij pleiten van deze acties en van hen die ze uitgevoerd hebben, ondanks of dat zij nu Moslims of niet-Moslims waren.
Dit is onderdruking en de Islaam verbiedt dat.
In dit centrum bevonden zich alleen maar onschuldige mensen zowel Moslims als niet-Moslims, uit alle delen van de wereld, van
verschillende rassen. Zij hadden materiele bezittingen in deze gebouwen, en dus is dit alles ontoelaatbaar en dit is onderdrukking van
zowel de Moslims als de niet-Moslims. Zelfs als mensen (die verantwoordelijk waren) beweren dat zij geldige redenen hadden om dit
te begaan, dan nog is dit niet de juiste manier.
Het is een plicht voor de Moslims in dit land en elders en voor de studenten van de kennis, aan de mensen uit te leggen dat deze acties
niets met de Islaam te maken hebben, en dat de Islaam vrij is van zulk soort acties. Ik verzoek hen deze kwestie aan de mensen
duidelijk te maken, en om eerlijk te zijn wanneer zij deze kwestie uitleggen, zonder het islaamitische geloof in gevaar te brengen, en
zonder een slechte indruk van de Islaam te geven.
En wij zeggen tegen een ieder van de niet- moslims die rechtvaardig en eerlijk is, dat zij over deze zaak zouden moeten nadenken, en
het niet op de onschuldige Moslims en Arabieren moeten afreageren, want er zijn miljoenen van hen (moslims) in de VS. Zij moeten
ook niet alles klakkeloos van de media aannemen. Het is wenselijk voor het Amerikaanse volk om te weten dat de Islaam deze zaken
niet ondersteunt, en dat zij de media niet moeten gebruiken om deze acties toe te schrijven aan de Islaam. En de moslims in die
gebieden moeten meedoen in het uitleggen dat deze zaken niet van de Islaam zijn.
Als slot. Hoop ik, in het specifiek van de studenten van de kennis (Iemaams) en de moslims in het algemeen, dat zij terugkeren naar de
geleerden wat deze zaken betreft, en dat zij terug moeten keren naar de Moeftie in ons land (Shaych 'Abdoel-'Aziez Aalesh-Shaych),
en naar wat zij hebben uitgelegd over de vrijheid van Islaam wat betreft deze zaken. De wereld is verplicht te luisteren naar de
woorden van de moslims en naar de juiste Islaam, net zoals het aan de studenten van de kennis in het Westen is, te streven naar uitleg
van de juiste Islaam, evenwichtig tussen verwaarlozing en overdrijving- de Islaam die tot rechtvaardigheid oproept en die oproept tot
de verwijdering van onderdrukking.
Moge Alaah ons leiden naar hetgeen waar Hij van houdt en tevreden mee is. Vrede en zegeningen zijn op de Profeet
en metgezellen.153

, zijn familie

Vragen en antwoorden betreffende de bomaanslagen in Londen.
Door Shaych `Abdoel-Mohsin al-`Oebaykaan (hafidhahoellaah)
Vraag 1:
“Wat is het islamitische standpunt tegenover de bomaanslagen en de vernietiging die plaats hebben gevonden in Londen, GrootBrittannië? Moge Allaah u zegenen.”
Antwoord:
“In de Naam van Allaah. Alle lof is aan Allaah, moge de vrede en zegeningen van Allaah op onze Profeet Mohammed, zijn familie, zijn
metgezellen en degenen die hun volgen in het goede tot aan de Dag des Oordeels zijn.
Om te vervolgen:
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Voorwaar deze daad is één van de slechtste vormen van het verspreiden van verdorvenheid op aarde en één van de grootste
misdaden. Als degenen die dit uitgevoerd hebben beweren dat ze moslims zijn, dan zijn zij zeer ver weg van het
(correcte) begrip van de Islaam en het begrip van de wettelijke regelgevingen van de Islaam. Sterker nog, dit is verraad dat verboden
is door de pure wetgeving, zelfs ten tijde van oorlog.
De islamitische rechtsgeleerden hebben vermeld dat eenieder die de landen van de ongelovigen binnentreedt, en er is een oorlog
tussen ons (de moslims) en hen (de ongelovigen), met een overeenkomst van veiligheid voor degene met wie hij in
oorlog is, dan is het niet toegestaan voor hem om zich verraderlijk te gedragen, en het verdrag te verbreken nadat hij (hun land) is
binnengegaan met een verdrag van veiligheid. Dus als dit al zo is met betrekking tot de landen van een volk waarmee hij in oorlog is,
hoe zit het dan met een land dat verbonden en verdragen heeft met de (woorden onduidelijk) moslims?!
Dus als dit is gebeurd in dat land (Groot-Brittannië), en zij zijn degenen die een overeenkomst hebben (met de moslims) en zij worden
beschouwd als moe`aahidoen, dan is dit een nog grotere misdaad en het verbod is dan nog zwaarder.
De Profeet  verbood verraad zelfs ten tijde van oorlog, en daarom vermaande hij zijn metgezellen wanneer hij hun wegzond om te
vechten: “Wees niet verraderlijk”. Dus de Profeet , verbood bedrog zelfs ten tijde van oorlog. Dit is dus verraad en het is verboden.
Tevens schaadt dit de moslims die in dat land leven en verdraait het (het ware beeld van) de islaam. Ook zet dit de leiders van dat land
tegen de moslims op die in dat land verblijven en die van dat land zijn. Het brengt moeilijkheden mee voor de
moslims in het algemeen, op elke plaats, en ook verhindert dit in dat land de uitnodiging naar Allaah. Dit zijn allemaal de kwade
consequenties (van dat gedrag), naast de misdaad van het doden van een moe`aahad of een Moslim of iemand wiens bloed niet
wettig is.
Geen geleerde van de islamitische geleerden die de wettelijke regelgevingen (van de islaam) begrijpen, geen enkele van hen zou
zeggen dat dit soort daden is toegestaan. De enige mensen die zo`n soort uitspraak zouden doen, zijn de onwetende dwalende
individuen die mijlenver weg zijn van het kennen van de waarheid. En Allaah weet het beter.”
Vraag 2:
“Als een moslim weet dat een individu een gebouw gaat opblazen, hier in het Verenigd Koninkrijk, mag hij de politie informeren?”
Antwoord:
“Ja (dat mag hij). Wij zeggen dat dit beschouwd wordt als het verbieden van het kwade. We weten al dat dit soort daden verboden
zijn in de islaam, en de Profeet , heeft gezegd:
“Eenieder van onder jullie die een kwaad ziet, laat het hem dan veranderen met zijn hand. Als hij daar niet toe in staat is, laat hem het dan
veranderen met zijn tong. Als hij daar niet toe in staat is, laat hem het haten in zijn hart, en dit is de laagste vorm van Iemaan
(geloof).”(Moslim)
Deze daad is slecht, het is een misdaad, en het is verboden. Daarom is het verplicht voor degene die een kwaad kan veranderen, om
het te veranderen op de manier waar hij toe in staat is, en één van de manieren is het aangeven van deze criminelen.”

Vraag 3:
Wat is uw advies aan degenen die blij zijn met hetgeen wat er in Londen heeft plaats gevonden en met vergelijkbare gebeurtenissen?”
Antwoord:
“Het is niet toegestaan voor de moslim om opgetogen te zijn. Zich verheugen kan alleen wanneer het iets betreft wat wettelijk is
toegestaan, en blij zijn met een zonde is verboden. Tevens, de uitspraak van de profeet  waarin hij heeft gezegd:
“Eenieder van onder jullie die een kwaad ziet laat het hem dan veranderen met zijn hand. Als hij daar niet toe in staat is, laat hem het dan
veranderen met zijn tong. Als hij daar niet toe in staat is, laat hem het haten in zijn hart, en dit is de laagste vorm van Iemaan (geloof).”
In een andere overlevering:
“Er is geen mosterdzaadje aan iemaan daarna.”
Dus degene die het slechte niet afkeurt in zijn hart, heeft geen mosterdzaadje aan iemaan in zijn hart, zoals is vermeld in de hadieth;
dit is de beloning die voor hem is toegestaan. (Dus wat is (dan) de staat van degene die blij is (met deze slechte en
afschuwelijke daden)?!)”154
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De Islaam verbiedt het vermoorden van onschuldige mensen
Het niet liefhebben van de ongelovigen omwille van hun ongeloof houdt echter niet in dat moslims het recht bezitten om onschuldige
niet-moslims te vermoorden, hun bezittingen af te pakken of hun vrouwen en kinderen te misbruiken zoals dat door een aantal
onwetende dwazen begrepen wordt.
De huidige Moeftie (hoogste Islaamitische wetgeleerde) van Saoedi Arabië (anno 2004) Shaych al-'Allaamah 'Abdoel-'Aziez Ale Shaych
-hafidhehoellaah- maakt dat met de hier volgende tekst duidelijk:
Nadat de Shaych gevraagd werd of het toegestaan is om moslims waarvan zij -de Khawaaridj (rebellen)- beweren dat ze ongelovig zijn
omdat ze totale vriendschap tonen tegenover de landen van het westen zei hij:
"Broeders! Dit is iets van fietnah en rampspoed. Want, voorwaar zij -de Khawaaridj- hebben deze zaken tot leven gebracht. De
oorsprong hiervan ligt hem in het feit dat een aantal moslims onwetend zijn over veel zaken, waardoor zij de Islaam anders begrijpen
dan dat het in werkelijkheid is. En anders begrijpen dan volgens zijn juiste begrip. Hierdoor kan het zijn dat men van een gedachtegang
overtuigt raakt terwijl men niet de resultaten van dit soort handelingen (gedachtegangen) overweegt. Resulteren deze begrippen op
het goede of het valse? De Islaam is niet gekomen met het begaan van moordaanslagen of het om leven brengen van mensen, maar de
Islaam is gekomen om de mensen uit te nodigen naar Allaah, de Waarheid te verduidelijken en de mensen te waarschuwen (tegen het
begaan van zonden en ongeloof). Het begaan van dit soort praktijken, waarmee ik bedoel: 'De overtuiging dat dit een Kaafir
(ongelovige) is en daarom is het een verplichting voor mij om hem te vermoorden.' Dit zet geen zoden aan de dijk en is (absoluut)
onnuttig! Dit soort zaken worden alleen uitgevoerd door mensen die weinig kennis en inzicht hebben en een zwak begrip hebben over
het geloof van Allaah. Deze voorgaande zaken zijn de aanleiding tot hun onmacht in het uitnodigen naar Allaah Ta'ala waarop zij deze
middelen gebruiken om hun zaken en handelingen in werk te stellen. Terwijl deze zaken in werkelijkheid doelstellingen van anderen
verwezenlijken en dienst verlenen aan anderen. Zij zelf hebben hier geen enkel baat bij! Het bewerkstellen van deze zaken, en de
overtuiging van dat dit een kaafir is en dat het daarom een verplichting is om hem te vermoorden, heeft niets met de uitnodiging naar
Allaah te maken noch is dit van de Waarheid! De boodschapper  en zijn metgezellen (radiallaahoe `anhoem), de meest gehoorzame
mensen aan Allaah hebben nooit dit soort gedragingen vertoond, noch zijn zij ooit naar dit soort zaken uitgeweken of hebben zij dit
soort plannen gesmeed. Dit profeet  heeft dit nooit gedaan. Wat hij bewerkstelt heeft is de liquidatie van een aantal joden die in
het openbaar Allaah en Zijn boodschapper uitscholden en de Islaam vijandig waren. Hij heeft echter nooit troepen (van zijn
metgezellen) verzameld om hiermee (onschuldige) mensen te vermoorden, te patrouilleren en wraak te nemen door hier en daar te
vermoorden. Dit zijn allemaal zaken die niets met de Islaam te maken hebben. Degenen die dit soort zaken begaan doen dit echter
alleen maar om de naam van de Islaam in een kwaad daglicht te zetten en de mensen een idee te geven van dat moslims moordenaars
zijn en dat zij criminelen en terroristen zijn. Met dit soort zaken bereik je niets goeds. Voorwaar, deze zaken zijn misleidend en hebben
geen verband met de Islaam. De Islaam gebiedt uitnodiging naar Allaah met wijsheid, vermaning, verduidelijking van de Waarheid en
uiteenzetting van de Leiding…
Einde Citaat. Zie blz 85 van al-Fatawa al-Moehime fie Tabsier al-Oemmah.155

Betreffende Vliegtuigkapingenen Ontvoeringen
Door: Shaych ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz –rahiemehoellaah-

Shaych Bin Baaz rahiemehoellaah zegt over het kapen van vliegtuigen en het ontvoeren van mensen:
“Van hetgeen wat bekend is bij eenieder die ook maar het geringste beetje gezond verstand heeft, is dat het kapen van vliegtuigen en
het ontvoering van mensen uit ambassades en dergelijke, extreme grote internationale misdaden zijn. Hun kwade effecten zijn ver en
wijd, zoals ook de grote schade en het ongemak dat voor de onschuldigen veroorzaakt wordt; waarvan het totale effect door niemand
bevat kan worden behalve Allaah.
Eveneens van hetgeen wat bekend is, is dat deze de kwade effecten van deze misdaden niet specifiek zijn voor een bepaald land
buiten een ander land, noch voor een groep buiten een andere groep, echter het omvat de gehele wereld.
Er is geen twijfel over het (kwade) effect van deze misdaden; dus het is verplicht voor de regeringen en de verantwoordelijken van
onder de geleerden en anderen om zich serieus om deze zaak te bekommeren, en henzelf zoveel mogelijk in te spannen voor het
verbannen en beëindigen van dit kwaad...”156
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Een Verklaring van de ’Allaamah (Hooggeleerde) bin ’Othaymien Betreffende Aanslagen en de Slechte
Effecten die zij Teweeg Brengen.
In de Naam van Allaah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle

Shaikh Ibn 'Othaymien rahiemahoe Allaah verklaarde bij de Uitspraak van de Meest Verhevene : Zodat ik jullie waarschuw, en degene
die de boodschap bereikt"

’en degene die de boodschap bereikt’ is een verwijzing naar het feit dat de persoon die de Qor’aan niet heeft bereikt, daarmee de Hoedja
(Bewijsvoering) niet tegen hem is gevestigd. En dat geldt ook voor degene die het in een troebele of ruisende vorm bereikt. Dit betekent
dan dat de Hoedja niet tegen die persoon is gevestigd. Echter, het excuus voor de persoon die de boodschap in een ruisende vorm heeft
bereikt, is niet hetzelfde excuus als degene die de boodschap helemaal niet bereikt heeft. Immers, degene die de boodschap heeft bereikt
in ruisend vorm, is verplicht om te gaan zoeken. Echter, het kan zo zijn dat in zijn hart een vertrouwen is voor degene die de hem die
boodschap heeft doen bereiken, waardoor naar zijn mening hij het niet nodig vindt om op zoek te gaan.

Vandaag de dag is het de vraag of de religie van de Islaam daadwerkelijk de Niet- Moslims in het algemeen heeft bereikt op een manier
waarop geen sprake is van ruis in de communicatie? (Het antwoord is) Nee! Nimmer! En toen de zaak van de Ikhwaan (Al-Moeslimien)157 te
boven kwam, die handelen zonder wijsheid, werd de ruis met betrekking tot de boodschap van Islaam alleen maar sterker, in het oog van
de Westerlingen en ook Niet-Westerlingen. Daarmee bedoel ik die mensen, die aanslagen plegen onder de gelederen van de mensen,
terwijl zij beweren dat dit Jihaad op het pad van Allaah is. De werkelijkheid is echter, dat zij meer slecht en kwaad aan de Islaam en de
mensen van de Islaam hebben aangedaan, dan dat zij van voordeel hebben gebracht. Wat is dus het resultaat dat deze mensen (de sekte
van de Ikhwaan al-Moeslimien) bewerkstelligd hebben? Hebben daarmee de Niet-Moslims de Islaam meer geaccepteerd of zijn zij toen er
nog meer voor gaan vluchten? En de mensen van de Islaam doen nog steeds hun best in gedrag om niet met deze beangstigende en laffe
groep (i.e. de sekte van de Ikhwaan al- Moeslimien) geassocieerd te worden. En de Islaam is ver verwijderd van deze groep. De Islaam is er
vrij van. Zelfs nadat de Jihaad verplicht werd gesteld gingen de Sahaabah (Metgezellen) niet naar de Niet-Moslim gemeenschappen om
hen te doden. Nooit en te nimmer, behalve in Jihaad onder de vlag van een bewindvoerder dat in staat is (qaadir) om Jihaad te voeren .
Wat betreft dit terrorisme. Dit is bij Allaah een schadeberokkening aan de Moslims. Ik zweer bij Allaah!. We zien immers dat het
resultaat van dat terrorisme, nooit en te nimmer een resultaat kan worden genoemd. Echter het tegenovergestelde is waar. Het is een
bekladding van het imago van de Islaam. En waren wij daarentegen het pad van wijsheid ingeslagen, en hadden wij Allaah gevreesd, en
onszelf allereerst verbeterd en daarna ons best gedaan hadden om ook de toestanden van anderen te verbeteren, met de manieren van
de Sharie’ah, dan was het resultaat, zeer zeker een goed resultaat geweest.” - Einde citaat -
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[1] [SelefiePublikaties] De Ikhwaan Al-Moeslimien (MoslimBroederschap) is een groepering dat gesticht is door Hassan Al-Banna. Het dient als een paraplu-

organisatie om iedereen die getuigdt van La illaha Illa Allaah (moslim) te huisvesten en te accommoderen, zonder aandacht te schenken aan correctie van
geloofsovertuiging of methodiek. Deze sekte is wijdverspreid over de Moslimlanden, en vindt zijn aftakkingen in verschillende andere groeperingen zoals AlQoetbiyien, Hizboet- Tahrir, Djama’at al-Hidjra wa Takfir, Hamas en anderen.. De uitnodiging van Al Ikhwaan Al-Moeslimien is er primair op gericht om een naar hun bewering- Islaamitische staat te vestigen. En dit is in werkelijkheid een innovatie, omdat dit in directe contrast staat tot de uitnodiging van de
Profeten en Boodschappers, dat er op gericht was om de Tauwhied te vestigen en Shirk te verbannen. De beweging van de Ikhwaan al-Moeslimoen en wat zij
als erfgoed hebben gelaten zijn vandaag de dag onder andere verantwoordelijk voor de vele terroristische aanslagen die gepleegd worden in zowel Moslim en
Niet-Moslimlanden onder het mom van Djihaad en Islaam. Moge Allaah ons beschermen en behouden van de beïnvloeding van deze dwaling en sekte die de
rechte weg van Ahloes-Soennah zijn tegengegaan en de haat van de niet-moslims tegen de moslims vergroten! Amien!!!
SN: Dit voetnoot is meer dan 10 jaar geleden geplaatst bij de vertaling van een fatwa die slaat op de huidige stand van zaken!
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Van het eerste cassettebandje dat gaat over de Fundamenten van Tafsier (Kant A)De uitleg werd voltooid in de maand Rabie’ AlAwwal 1419H dat in overeenstemming is met de maand juni van het jaar 1998. 158 In hetgeen voorgegaan is, is duidelijk dat de ‘Ulama
van Ahl oes-Soennah al jaren waarschuwen tegen aanslagen in moslimlanden en het westen, het doden van toeristen, onschuldigen
die niet strijden etc. etc. In deze tijd komt ISIS eigenlijk niet met iets nieuws. Maar omdat sommigen de duidelijke fatawa van de
‘Ulama verwerpen en deze niet accepteren. Zullen wij vanuit de duidelijke soennah nog een aantal sterke bewijzen toevoegen. Dit
omdat het voor iedere moslim verplicht is de waarheid te accepteren- en volgen als deze tot hem/ haar komt. Ook bewijzen deze
duidelijke bewijzen dat het verbod op het moorden zonder onderscheid dan ook een geweldige zonde is en dus de Islaam algemeen
en as-Salafiyyah specifiek hier niet verantwoordelijk voor zijn.

159

Tegenstrijdigheden aan de Sharie’ah van ISIS en soortgelijke groeperingen:

Nadat wij eerder hebben kunnen waarnemen dat ISIS gebruik maken van de stelregel het doel heiligt de middelen, willen wij nu
inhoudelijk ingaan op een aantal zaken die ISIS en anderen helaas doen en welke de Sharie’ah tegengaan welke zij zeggen boven alles
te stellen. Dan is het eerlijk om deze tegenstrijdigheden aan de Sharie’ah te benoemen en vanuit de openbaring te laten zien waar
hun fouten zitten. Dit als advies aan deze groeperingen en de Islamitische gemeenschap en het westen. Dit omdat onze edele
Boodschapper van Allaah, Mohammed,  zelfs tijdens de strijd tussen twee legitieme legers onder zijn aanvoering, zaken afwees
bij de Moejahedin. Dit aangezien advies en kritiek iets is dat altijd wetenschappelijk gerechtvaardigd is. Laat staan dat ISIS ook kritiek
heeft op andere Djihadistische groeperingen!

1.

Het niet terugkeren naar de ‘Ulama bij IS/ Al-Qaa’idah enz.

Zoals voorgegaan is, pakken IS en al-Qaa’idah en verwante djihadistische groepen hun begrip van predikers die jong in leeftijd zijn en
weinig wetenschappelijke bagage hebben. Deze mensen pakken op eigen houtje uit boeken en kleien een eigen waarheid gebaseerd
op het ondersteunen van hun eerder gekozen pad.
Zij zijn degenen die fatwa uitvaardigen, zaken halaal verklaren die de Islamitische wetgeving duidelijk haraam verklaart en zij zijn
degenen die tegen de vurige jeugd zeggen dat zij Jihaad moeten gaan verrichten en dat dit fard ‘ayn is.160 Onder de noemer van Jihaad
vallen bij hen dan zaken als:






Ongehoorzaamheid aan de ouders;
Ongehoorzaamheid aan de leiders;
Het vermoorden van burgers in Islamitische- en westerse landen;
Het vernietigen van bezittingen of stelen van deze bezittingen van burgers;
het bedriegen van degenen met wie verdragen zijn gesloten;

158

https://web.archive.org/web/20050108193808/http://www.selefiepublikaties.com/Artikelen/Othaymien%20betreffende%20aanslagen.pdf Bijna 20 jaar

gelden waarschuwde een geleerde van as-Salafiyyah al tegen deze misdaden. Waar waren Aboe Taalib, Markouch en anderen? Laat staan dat dit op
Nederlandstalige websites stond!
159

Genomen van verschillende bronnen:

-Al-Djihaad in de Islaam; van as-Shaykh ‘Abdesallaam as-Soehaymie (met voorwoord van Imaam al-Fawzaan en Shaykh al-‘Obaykaan);
-Al-Djihaad, haar vormen en regelgevingen van as-Shaykh Hamd bin al-‘Othmaan (met voorwoord van as-Shaykh as-Soehaymie);
-Het onderscheiden van degene die onderscheid maakt, tussen de eer van djihaad en van al-fitan van Shaykh ‘Abdel-Maalik ar-Ramadaanie;
-Qotoef al-Djihaad van as-Shaykh ‘Abder-Razaaq al-Badr;
-Kashf al-Astaar ‘amaa fie Tandhiem al-Qaa’ida mien al-Afkaar wal Agtaar van ‘Omar al-Boetoesh, met een inleiding van Shaykh al-‘Obaykaan en ‘Ali Hassan
Al-Halabee.
http://www.salafimanhaj.com/?p=62
160

Zoals hun kopstukken getuigden, zoals:
1.

Aboe Hafs al-Mawritaani; voormalig Moeftie van al-Qaa’ida;

2.

Sayid al-Imaam; voormalig Moeftie van Tandhiem al-Djihaad van ad-Dhawaahirie;

3.

Aboe Moes’ab as-Soerie; de schrijver over Djihadistische bewegingen;

4.

Verschillende kopstukken over elkaar zeiden.
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Het plegen van zelfmoordaanslagen etc.

Deze zaken zijn al decennia lang afgewezen door de Islamitische geleerden uit alle landen. Wie onbevooroordeeld terugkijkt vanaf de
tijd van de stichting van het moslimbroederschap (al-Ikhwaan al-Moeslimien) en hun uitvloeisels van groepen met geheime cellen met
leiders zonder autoriteit in de Islamitische wetgeving, zal zien dat zij voor:






Veel bloedvergieten;
Het doden van de ziel die Allaah verboden heeft gemaakt;
Repercussies van de overheden;
Angst- en onveiligheid;
Een slecht beeld van de Islaam en moslims;

Een fundamentele voedingsbodem is het niet terugkeren naar de ‘Ulama. Want als een persoon voor wereldse zaken iets nodig heeft
zoals gezondheidsproblemen, dan vraagt men specialistische hulp.
Mohammed ibn Sirin heeft gezegd: "Voorwaar, deze kennis is religie, weet dus van wie jullie je religie aannemen."
Maar m.b.t. de religie neemt men van Jan en alleman en is men ineens gericht op predikers die als oprecht en vroom overkomen.
Wie dan kritisch terugkijkt naar hun leeftijd, naar hun niveau van studie en wat hun da’wah heeft voortgebracht, dan is dit erg beperkt
en zelfs in die beperkte da’wah zijn er talloze fouten. Dit omdat zij zich opwierpen voor fatwaa en gevolgd wilden worden! 161
Gevolgd wilden worden terwijl de grote, oudere ‘Ulama nog onder hen waren! Shaykh bin Burjis, Rahiemahoellaah gaf een prachtige
advies aan studenten van kennis in een verhandeling die hij speciaal hiervoor schreef: 162

Het nemen van kennis van de kleineren/ jongeren (Al-Asaaghir).
Het fenomeen van het nemen van kennis bij degenen die jong in leeftijd zijn is verspreid tussen de studenten van kennis in deze tijd.
Dit fenomeen, is in werkelijkheid, een gevaarlijke ziekte, en een chronische ziekte welke een obstakel vormt tussen de student en zijn
doel. En hij buigt daarmee af van de goede weg die leidt naar kennis.
En dit omdat het nemen van kennis bij de jongeren in leeftijd, wie niet standvastig zijn betreffende hun kennis en hun baard niet grijs is
geworden in (het vergaren van deze kennis), met de aanwezigheid van degenen die ouder zijn dan hen in leeftijd en standvastiger. En
de basis van de beginneling (in kennis) wordt hierdoor verzwakt en hierdoor ontzegt hij zichzelf het profiteren van de expertise van de
grote ‘Ulamaa. En het verkrijgen van de manieren welke voortgebracht worden door kennis en (door verstrijken van) tijd……en zo
ook andere van de verklaringen waar de athar van Ibn Mas’oed, r.a., naar verwijst, waarin hij zegt:
De mensen zullen op goedheid zijn zolang zij hun kennis nemen van hun ouderen, en hun betrouwbare en hun ‘Ulama, wanneer zij
nemen van hun jongeren (kleineren) en hun slechteren, zijn zij vernietigd.
En het is bevestigd in de hadieth van Abie Oemayah Al-Djoemhie dat de Boodschapper van Allaah , hij zei: Van de tekenen van het
uur is dat men kennis neemt van de kleineren.
En de mensen hebben van mening verschilt over de uitleg van (het woord) ((As-Sighaar (de kleineren)) hier in (meerdere) uitspraken
welke genoemd worden door Ibn ‘Abdill-Barr in (Al-Djami’ 1/157) en as-Shaatibie in (Al-I’tisaam 2/93).
En Ibn Qoetaybah, rahiemahoellaah koos de mening dat as-Sighaar degenen zijn die jong in leeftijd zijn. En hij zei over de athar van Ibn
Mas’oed, r.a., die eerder genoemd werd:
Hij bedoeld dat de mensen op goedheid zullen zijn zolang hun ‘Ulama Mashaykh (ouderen) zullen zijn, en hun ‘Ulama niet degenen zijn die
jong zijn, want bij de Shaykh is de lust van de jongere verdwenen, en zijn haastigheid en dwaasheid zijn verdwenen, en ervaring en inzicht
brengt hij met zich mee, en een misvatting treedt niet binnen bij zijn kennis en begeerten overmannen hem niet en hij neigt niet naar
hebzucht en hij wordt niet door de Shaytaan naar fouten geduwd, zoals bij degene die jong is. En met leeftijd komt: waardigheid, eer en
prestige. En bij de jongere kunnen deze zaken voorkomen waarvan de Shaykh beschermd is, en als het bij hem (de jongere) voorkomt en
hij een fatwa geeft, dan is hij vernietigd, en worden zij vernietigd.163
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https://www.youtube.com/watch?v=Do_JHB4Hzm4
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Genomen van: De obstakels van de student van kennis van Shaykh bin Burjis, Rahiemmahoellaah, pag. 19 t/m 22 met ondersteuning van broeder Aboe

Oemaymah, Hafidahoellaah.
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Nasieha ahl al-Hadieth, van al-Khatieb al-Baghdaadie pag. 16.
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En Ibn ‘Abdil-Barr levert over op gezag van ‘Omar bin al-Khattaab, r.a., dat hij zei:
Ik heb geleerd wanneer de mensen rechtschapen worden, en wanneer zij verpest worden: Als begrip van de Religie van de jongere komt
dan gehoorzaamt de oudere hem niet omdat hij denkt dat de jongere geen kennis heeft, en als het begrip van de Religie komt van de
oudere en de jongere volgt hem, dan worden zij beiden geleid.
En Ibn ‘Abdil-Barr levert ook over op gezag van al-Ahwas op gezag van ‘Abdollah dat hij zei:
Jullie zullen op goedheid zijn zolang de kennis bij jullie ouderen is, want als de kennis bij de jongeren van jullie is, verklaard de jongere de
oudere als dwaas.164
En in deze twee athaar is een verklaring om niet te nemen van een (as-Saghier: jongere), anders dan die Ibn Qoetaybah noemde en
dat is: De angst dat de kennis verworpen wordt als deze van de jongere komt.
In ieder geval, de bewoording (as-Saghier) is algemeen en bevat de kleine letterlijk en figuurlijk. 165

SN: Zie dan wat de “fatawa” van mensen als Aboe Qatadah, Osama ibn Laden en anderen voor bloedvergieten en rampspoed hebben gebracht! De sporen zijn
hiervan helaas nog steeds zichtbaar aangezien ISIS hun voetstappen volgen in deze tijd! Dit in tegenstelling tot de ‘Ulama die groter zijn qua kennis en ouder
qua leeftijd! Bij hen zul jij deze fatawaa gebouwd op jeugdige overmoed en begeerten niet tegenkomen!
Ook Aboe Moes’ab as-Soerie, degene die talloze boeken schreef voor de Djihadistische bewegingen, en geprezen is door ad-Dhawaahirie, leider van al-Qaa’ida,
getuigd van dit feit:
“De Algerijnse ervaring bevestigde voor mij, zoals andere dan haar, dat de grootste kloof in de Djihadistische ervaringen allemaal, zonder uitzondering, en
dit had bij de Algerijnse ervaring het meeste invloed en gruwelijkheden (tot gevolg), dit is de kloof van de afwezigheid van ‘Ulama en grote Du’aat in het
leiden van die Djihadistische ervaringen……En het afwezig zijn van deze verstandige, mensen van kennis, ervaring en inzicht had tot resultaat dat men ging
van het leiderschap door ervaringen naar een zwakke opvoeding en arrogantie bij de beslissingen van de jongeren, en hun blunders en het begaan van
fouten.” (Bron: Mogtasser Shahadaati ‘ala al-djihaad fie Al-Djazaa’ir p. 72).
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SN: Zoals alle leiders van de Djihadistische- en takfiristische bewegingen doen- en deden. Men viel Moestahidien aan op sommige fatawa waarin zij fouten

zagen en verklaarden hen als laf, overheidsgeleerden en andere beschuldigingen. Terwijl als zij dachten dat zij deze ‘Ulama konden gebruiken, zoals men deed
bij Moqbil, Ibn ‘Uthaymin en anderen, men wel naar hen terugkeerde! Dit laat zien dat zij in het volgen van hun begeerten in talloze tegenstrijdigheden en
fouten vallen!
165

In Djami’ bayaan al-‘ilm wal fadl staat in deel 1 pag. 496 het volgende bij de uitleg van de hassan hadeeth op gezag van de Boodschapper van Allaah 

Voorwaar, van de tekenen van het uur zijn drie zaken, één ervan is dat men kennis neemt van de kleineren.…..
“Noe’aym zei: Er werd gezegd tegen Ibnoel Moebarak: Wie zijn de asaaghir? Hij zei: Degenen die spreken met hun mening, als voor degene die jong is en
overlevert van de kabier, dan is hij niet saghir.
En Aboe ‘Obayd noemde in zijn uitleg van deze khabar op gezag van Ibnoel Moebarak dat hij van mening was dat al-Asaaghir naar Ahl al-Bid’a verwijst, en het
niet verwijst naar leeftijd.
Aboe ‘Obayd zei: En dit is een invalshoek.
Aboe ‘Obayd zei: En mijn zienswijze over al-asaaghir is, dat zij kennis nemen van degenen die kwamen na de Sahaba van de Boodschapper van Allaah , dus
deze (persoon) nam kennis van de asaaghir.
Op pag. 499 staat:
Aboe ‘Omar zei (Ibn ‘Abdil-Barr): Het is voorgegaan van de tafsir van Ibnoel Moebarak en Abie ‘Obayd dat de betekenis van al-asaaghir in dit hoofdstuk wat je
gezien hebt. En sommigen van de mensen van kennis zeiden: Dat as-saghir die genoemd wordt in de hadieth van ‘Omar en wat daar gelijk aan is van de
ahadieth dat daarmee degene wordt bedoeld die fatawa geeft en geen kennis heeft, en dat de kaabier de ‘Aliem is,waarin dit ook is.
En zij zeiden: De djaahil is saghir, ook al is hij een Shaykh (qua leeftijd), en de ‘Aliem is kaabier, ook al is hij jong.
SN: Zoals Ibn Laden en ad-Dhawaahirie fatwa gaven terwijl zij niet van haar mensen waren.
Sayd al-Imaam As-Sharief (‘Abdel-Qader bin ‘Abdel-‘Azeez)zei:
“Ibn Laden en ad-Dhawaahiri zijn niet van de mensen van kennis en fatwaa en niet van de mensen van taqwaa.” (Bron: At-Ta’riyyah p. 14).
Sayd al-Imaam zei:
”Ibn Laden en ad-Dhawaahirie zijn beiden onwetend betreffende de religie en zij beiden zijn vanuit het oogpunt van de shari’ah gewone mensen (‘awaam),
het is verplicht voor hen om fatwa te vragen aan Ahl-al-‘ilm, niet om zelf anderen fatwa te geven en hun te leiden (in een bepaalde richting). ” (Bron: De 4e
zitting van zijn boek moestaqbil as-Siraa’ p. 4).
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En dit oordeel is niet on-restrictief bij (de jonge in leeftijd), want een groep van de Sahabaa en de Tabi’ien hebben fatwa gegeven en
les gegeven terwijl zij jong waren in de aanwezigheid van de ouderen. Maar deze kwestie is weinig voorgekomen na hun tijd, want als
het voorkwam en hun goedheid was bekend en hun kennis nagelopen was en hun gematigdheid duidelijk werd, en er geen van de
ouderen geleerden aanwezig was waarvan men de kennis kon nemen die zij hadden, en men veilig was voor fitnah, dan mag kennis
van hen (jongeren) genomen worden.
Al-Hajaaj bin Arataa, Rahiemahoellaah, zei: Zij waren gewoon het af te keuren dat een man sprak voordat zij grijsheid in zijn baard zagen.
166

En de bedoeling is niet om de kennis van de jongere te boycotten als de ouderen aanwezig zijn. Nee, de bedoeling is om mensen hun
positie te geven, van de rechten van de jongere die veel kennis heeft, is dat er profijt van hem genomen wordt in het studeren en het
bespreken en onderzoeken……Maar dat hij zich opricht om fatwa te geven, of hij aangeschreven wordt met vragen, dan nee, duizend
maal nee. Omdat dit de dood voor hem betekent, en een beproeving en verleiding.
Al-Foedayl bin ‘Iyaad, Rahiemahoellaah, zei:
Als je een man zou zien waar de mensen zich omheen verzameld hebben, dan zou je moeten zeggen: Deze is majnoen (zijn verstand kwijt
geraakt); wie is de persoon die er niet van houdt om mooie woorden te laten horen aan de mensen die om hem heen verzameld zijn.
Hij zei ook:
Ik ben geïnformeerd dat de ‘Ulama die voorgegaan zijn, als zij leerden, handelden zij en als zijn handelden, waren zij bezig. En als zij bezig
waren, dan worden zij gemist, en als zij gemist worden, dan wordt er naar hun gevraagd, en als er naar hen gevraagd werd, dan,
vluchtte zij.167
Dus o studenten, als jullie kennis willen vanuit haar bronnen, hier zijn de grote ‘Ulama wiens baarden grijs zijn geworden. Wiens
lichamen mager- en wiens kracht zwak zijn geworden in het opdoen van kennis en onderwijzen. En hou hun vast voordat zij er niet
meer zijn, en neem hun schatten voordat deze met hun begraven worden en in een donkere nacht wordt al-Badr (de volle maan)
gemist.
Opmerking: In deze tijd maken veel de gewone mensen de fout in het inschatten van wie de ‘Ulama zijn. Dus zijn scharen een ieder die
een welbespraakt een vermaning geeft- of doelgerichte lezingen verzorgt- of een geïmproviseerde vrijdagspreek verzorgd….als een
‘Aliem waarnaar men terugkeert voor het geven van fatwa en men neemt kennis van hem.
Dit is een betreurenswaardige ramp en een ellendige verschijning, haar vonk verspreid snel, en haar kwaad wordt algemeen, want het
is van het koppelen van kennis aan degenen die niet van haar mensen zijn. En als zaken gekoppeld worden aan degenen die niet van
haar mensen zijn, verwacht dan het uur.
Dus de student moet gewaarschuwd zijn om kennis te nemen van hen, behalve als zij van de bekende mensen van kennis zijn, want
niet iedereen die goed kan praten is een ‘Aliem, en niet iedereen op wie de ogen van de mensen gericht zijn door het lasteren van de
leiders van de moslims, of door het noemen van het percentage van de doden van aids en soortgelijke, is een ‘Aliem.
En de betekenis van hetgeen voorgegaan is niet, zoals sommigen het begrijpen, dat er niet geluisterd wordt naar hen of dat er geen
profijt wordt opgedaan van hun vermaningen, zeker niet, de bedoeling is om geen Islamitische kennis van hen te nemen, en hen niet
te verheffen tot het niveau van ‘Ulama en Allaah is Degene die succes Schenkt. Einde van de woorden van de Shaykh.
Ibn ’Abbaas, ra. Levert over in een authentieke hadieth dat de Profeet  zei: “De baraka is bij jullie Groten ( Geleerden ).” Al Haakim
verklaarde deze hadieth authentiek in al Moestadrak, Ad Dhahabie stemde hiermee in at Takhlies, net als Al Imaam al Albaanie in zijn
Silsilah as Saheehah nr. 1778.

Verderop zegt Ibn ‘Abdill-Barr Djami’ bayaan al-‘ilm wal fadli:
Anderen zeggen: Dat de betekenis van de hadieth van ibn ‘Omar en Ibn Mas’oud in deze (zaak) is dat als de kennis niet van de Sahaba afkomstig is, zoals
voorkomt in de hadieth van Ibn Masa’oed, en het geen basis heeft in de Qoraan, de soennah en de Ijmaa’, dan is het kennis waa rmee haar bezitter vernietigd
wordt, en degene die het bezit is geen Imaam, en niet iemand die betrouwbaar is, en niet iemand waarover men tevreden is, zoals Ibn Masa’oed, r.a. zei, en
hiernaar was Aboe ‘Obayd geneigd, rahiemmahoellaah.
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Agbaar al-Qodaat, van al-Waaki’ (2/45).

167

As-Siyar (8/434).
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De Profeet  gaf ook in een authentieke hadieth aan dat Allaah de Kennis zal wegnemen door “de dood van de ‘Ulamaa” en dat de
mensen “ontwende leiders zullen nemen die fatwa zullen geven zonder kennis, en dwalend zijn en doen dwalen. Als wij dit weten,
moeten wij erg voorzichtig zijn, en bij de ‘Ulamaa blijven. Vooral in zijn die samenhangen met nieuwe situaties van fitnah en
onveiligheid.
De Profeet  heeft ook gezegd:
“Het meeste wat ik voor mijn Oemmah vrees , is een hypocriet met de tong van een geleerde” Authentiek verklaard door Imaam alAlbaani in as-silsilah as Saheehah nr. 1013
Allaah zegt in Soerah an-Nisa: 83 (interpretatie van de betekenis):
“En wanneer zij met een zaak van veiligheid of vrees tot hen komen, dan verspreiden zij het. En indien zij het aan de Boodschapper
voorgelegd hadden, en aan degenen van hen die met gezag bekleed zijn, dan zouden degenen onder hen die onderzoeksbekwaam
zijn er kennis van kunnen nemen. En als het niet vanwege de gunst van Allaah over jullie zou zijn, en Zijn genade, dan zouden jullie de
Shaytaan volgen, op weinigen na.”

2. Wat is al-Hizbiyyah bij ISIS, Ikhwaan al-Moslimien en Al-Qaa’idah?
We zien bij deze groeperingen dat men:


Leiders gehoorzaamt in alles wat zij bevelen;



Zij deze leiders gehoorzaamheid geven welke normaal gesproken voor leiders van landen is;



Zij de Sharie’ah overtreden voor deze leiders;



Dat het idee en/of de groep belangrijker is dan het volgen dan de waarheid als deze tot hen komt;



Men alleen terugkeert tot het eigen beperkte groepje;



Men op een nauw begrip van de Islaam bouwt; namelijk het werken naar een Islamitische staat en dus bouwt op pijlers als takfir
en Jihaad, die men fout toepast;

Helaas weten vele moslims niet exact wat al-Hizbiyyah is vanuit de Sharie’ah bekeken. Al-hizbiyyah is: het hebben van al-Walaa’ walBaraa’ ad-Dayyiq, en dat betekent het hebben van liefde en loyaliteit (al-Walaa’) en distantiering en haat (al-Baraa’)omwille van iets
anders dan de waarheid!
Wij zien helaas dat meerdere moslims in een valse vorm van al-Walaa’ wal-Baraa’ zijn gevallen!! Het is dus belangrijk aan de lezers uit te
leggen wat al-Hizbiyyah is. Want als men de betekenis vanuit de Sharie’ah kent van al-Hizbiyyah, dan weet men dat hetgeen waar bij
deze groeperingen in vervallen is, zonder enige twijfel onder al-Hizbiyyah geschaard wordt.
Ash-Shaykh Rabee’ werdt gevraagd: “Ahsana Allaahoe ilaykoem, de vragensteller zegt: “Wat is de betekenis van al-hizbiyyah, en wat is de
betekenis van “die persoon heeft met zich hizbiyyah”, en wie zijn de hizbiyyoen, en wat is hun da’wah, en wat is hun manhadj?”
De Shaykh antwoordde:
“Een ieder die de manhadj ash-selefie tegengaat die behoort tot de ahzaab (groepen) van dwaling. En alhizbiyyah het heeft geen
voorwaarden, Allaah noemde de voorgaande gemeenschappen ahzaab, en Hij noemde Qoeraysh toen zij zich verenigden ahzaab, en
zij hadden geen organisatie, integendeel zij hadden shirk. Het is dus geen voorwaarde dat de hizb georganiseerd dient te zijn
(voordat je het pas een hizb kan noemen), en als deze hizb zich organiseert dan vermeerderen zij in slechtheid. Dus at-ta’assoeb
(fanatisme) voor een bepaalde gedachte die in tegenstrijd is met de Soennah van de Profeet - sallallaahoe ‘alayhie wa sallam - en
extremisme in het vijandelijk zijn gebaseerd hierop (d.w.z. die gedachte), dat is tahazzoeb (partijgeestigheid). Je creëert een
afwijkende gedachte, en je verzamelt de mensen hierop, dat is een hizb, of deze nou georganiseert is niet georganiseerd”
Ash-Shaykh Yahya al-Hadjoerie werdt gevraagd: “Wie is een hizbie?"
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Hij antwoordde: “Dat is degene die walaa’ en baraa’ dayyiq (nauwe loyaliteit en vijandelijkheid) heeft, beperkt tot degenen die met
hem zijn, in iets anders dan het vasthouden aan het Boek en de Soennah. En de hizbiyyoen zijn degenen die in tegenstrijd zijn met
Ahl ash-Soennah, een ieder die Ahl ash-Soennah tegengaat, die heeft aan de hand van de mate van zijn afwijking, innovatie en
tahazzoeb(groepsvorming) met zich.”
Ash-Shaykh Rabee’ zei: “……..Ze (Ahl al ‘Ilm) maken het geen voorwaarde voor (hebben van) at-Tahazzoeb dat er hiervoor een
organisatie aanwezig moet zijn, dit is een leugen. Als iemand partijschap toont met valsheid of voor een persoon op valsheid, dan is
hij een Hizbie……….”
Tot slot volgt een vertaling uit een lezing van ash-Shaykh Rabie’ al-Madkhalie getiteld at-Ta’assoeb adh-Dhamiem, waarin hij
waarschuwde tegen het hebben van Ta’assob voor groepen of personen of opinies, waarbij dit fanatisme niet gebaseerd is op
bewijzen en oprechtheid voor Allaah, maar voortkomt uit hoogmoed en begeerten en het simpelweg volgen van bepaalde Mashaayikh
of een Madhab (leer) of het door dik en dun steunen van een vriend. Shaykh Rabie’ - hafidhahoellaah – zei na het aanhalen van een
qoute van ShaykhoelIslaam Ibn Taymiyyah –ra7imahullaah-: ‘’Oftewel, zelfs al zou degene die hij volgt op de waarheid zijn. En deze
persoon volgt hem zonder bewijs of argument, maar slechts omdat het die persoon is. Dan is deze persoon (die volgt) zondig, zelfs al zou
degene die hij volgt op de waarheid zijn. Aldus, is het verplicht voor een persoon om oprecht aan Allaah te zijn en om de waarheid te
zoeken en de mensen ervan te volgen, en om de waarheid te steunen en de mensen ervan. Dit is hetgeen vereist is van een gelovige. En de
opsplitsing en Tahazzoeb is verspreid in deze tijd die vol is van Fitan en gevuld met catastrofes, en het is een kwestie die gevaarlijk is voor
het de Oemmah in haar Religie en wereldse leven.
En Shaykhoel-Islaam Ibn Taymiyyah - rahimahullaahoe ta’aalaa - heeft gezegd: En het is niet aan de docenten om de mensen in partijen te
groeperen en om hetgeen te doen wat onder hen haat en vijandschap veroorzaakt. Echter, zij dienen als broeders te zijn die samenwerken
in het goede en at-Taqwaa. Zoals Allaah de Verhevene zei (interpretatie van de betekenis):
''En ondersteunt elkaar bij het goede en at-Taqwaa.'' Al-Maa-idah: 2
En het is niet aan een van hen om iemand een gelofte af te leggen dat hij met met hem instemt in alles wat hij wil, en dat hij loyaal is aan
degene jegens wie deze persoon loyaal is en dat hij vijandig is aan degenen jegens wie deze persoon vijandig is. Sterker, degene die dit doet
behoort tot de soort van Djenghis-Khan en zijn soortgelijken, degenen die degene die het met hen eens is bevrienden en degene die hen
tegengaat tot een hatelijke vijand maken. Echter, het is aan hen en hun volgelingen om het verbond jegens Allaah en Zijn Boodschapper te
voldoen door Allaah en Zijn Boodschapper te gehoorzamen en door te verrichten wat Allaah en Zijn Boodschapper hebben bevolen en door
te verbieden wat Allaah en Zijn Boodschapper hebben verboden, en zij dienen de rechten van de onderwijzers na te leven zoals Allaah en
Zijn Boodschapper hebben bevolen. Dus als de docent van iemand onrecht is aangedaan dan steunt hij hem, en als hij (i.e. de docent)
onrecht pleegt dan helpt hij hem niet in onrecht, echter, weerhoudt hij hem hiervan. Zoals dit is vastgesteld in as-Sahieh dat de
Boodschapper van Allaah Boodschapper - sallallaahoe ‘alayhi wa sallam – zei:
‘’Help jouw broeder, de onrechtdoener en degene die onrecht wordt aangedaan.’’168
En dit is nu zowat afwezig bij de Islamitsche groeperingen, men steunt zijn broeder - of hij nou onrecht pleegt of onrecht wordt aangedaan
- volgens de methodologie en de weg van al-Djaahiliyyah, tot grote spijt. En dit is ongetwijfeld een bekende zaak.
Echter, wij dienen berouw te tonen aan Allaah de Verhevene, en naar deze waarheid terug te keren waarop de Boodschapper van Allaah
ons heeft opgevoed. En hetgeen dat Allaah voor ons wil is dat wij van de waarheid houden en die steunen. Vervolgens zei hij (Shaykhoel
Ibnoel-Taymiyyah) daarna: Dus als er tussen een onderwijzer en een onderwijzer en een leerling en een leerling en tussen een onderwijzer
en een leerling een twist en meningsverschil ontstaat, dan is het voor niemand toegestaan om iemand te helpen van hen totdat hij de
waarheid kent. Aldus helpt hij niet iemand op grond van onwetendheid noch begeerte, echter bekijkt hij de zaak, en als de waarheid voor
hem duidelijk is, helpt hij degene die op de waarheid is tegen degene die op de valsheid is. Of degene die op de waarheid is nou een van zijn
vrienden is of een van de vrienden van anderen. En ongeacht of degene die op de valsheid is nou een van zijn vrienden is of een van de
vrienden van anderen. Aldus is de bedoeling dan de aanbidding van Allaah alleen en het gehoorzamen van Zijn Boodschapper en het volgen
van de waarheid. Allaah de Verhevene zei (interpretatie van de betekenis)::
''O jullie die geloven! Weest standvastigen ten aanzien van de gerechtigheid, als getuigen omwille van Allaah. Zelfs tegenover jullie zelf
of de ouders en de verwanten, of het nu een rijke of een arme is (waartegen getuigd moet worden), want Allaah kent hun belangen
beter. Volgt niet de begeerte om niet rechtvaardig te zijn. En indien jullie verdraaien of je afwenden, dan voorwaar, Allaah weet wat
jullie doen.'' An-Nisaa’: 135

168

Gehele overlevering: De Boodschapper van Allaah –sallallaahu ‘aleyhi wa sallam- zei: Help jouw broeder, de onrechtdoener en degene die onrecht wordt

aangedaan. Aldus zei een man: ‘’O Boodschapper van Allaah, ik help hem als hem onrecht is aangedaan, maar als hij een onrechtdoener is, hoe help ik hem
dan?’’ Hij zei: Je houdt hem af, of, je weerhoudt hem van het doen van onrecht, dit is het helpen van hem. (Sahieh al-Boekharie.)
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Er wordt gezegd Lewaa, Yelwie (hij verdraait) zijn tong, dus informeert hij met leugens. En het afwenden is het verbergen van de waarheid.
Want degene die de waarheid niet spreekt, is een zwijgende duivel. En degene die neigt naar zijn vriend, of de waarheid nou voor of tegen
hem is, die heeft geoordeeld met het oordeel van al-Djaahiliyyah en hij is buiten het oordeel van Allaah en Zijn Boodschapper getreden.
Hetgeen verplicht is voor hen allen is om een hand te zijn met degene die op de waarheid is tegen degene die op de valsheid is. Aldus is
degene die zij in ere houden, degene die Allaah in ere houdt. En dat degene die zij vooropstellen degene is die door Allaah en Zijn
Boodschapper vooropgesteld is. En degene van wie zij houden degene is waar Allaah en Zijn Boodschapper van houden. En degene die zij
minachten degene is die Allaah en Zijn Boodschapper minachten. Naar gelang hetgeen Allaah en Zijn Boodschapper tevreden stelt, niet
naar gelang de begeerten. Want degene die Allaah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt, die is geleid, en degene die Allaah en Zijn
Boodschapper ongehoorzaam is, die schaadt enkel zichzelf. Dus dit is het fundament waarop vertrouwd wordt, en zodoende is er dan geen
behoefte aan opsplitsing en groepsvorming van hen. De Verhevene zei (interpretatie van de betekenis):
''Voorwaar, degenen die hun godsdienst opsplitsten en tot partijen werden, jij (o Moehammed) bent in niets verantwoordelijk voor
hen.'' Al-An’aam: 159

En de Verhevene zei (interpretatie van de betekenis):
‘’En weest niet als degenen die (onderling) verdeeld zijn en gaan redetwisten nadat de duidelijke Tekenen tot hen zijn gekomen.'' Aal
´Imraan: 105
[Einde Woorden Shaykhoel-Islaam Ibn Taymiyyah uit Madjmoe’ al-Fataawa]
[Shaykh Rabie’ gaat verder:] Aldus dient elke moslims zichzelf te doorzoeken, want een persoon kan neigen naar een persoon van waarheid
op grond van begeerten. Dus hoopt hij voordat de waarheid voor hem duidelijk is geworden dat die bepaalde persoon (i.e. die zijn vriend
is) overwint, middels het bewijs of iets anders dan dit. Dus neigt hij zelf naar die persoon omdat het die bepaalde persoon is. En zelfs al is
die persoon op de waarheid, dan nog is het niet toegestaan om deze neiging te hebben. Aldus zegt hij: als deze neiging aanwezig is -al is het
voor de persoon die op de waarheid is- dan is het van het oordeel van al-Djaahiliyyah. En dit is een zaak die niet opkomt in de gedachten van
véél mensen. Aldus, is het verplicht voor de moslim om rekening te houden met Allaah in de zaken waar meningsverschil over is, en dat zijn
doel enkel is het kennen van de waarheid, of die nou met dié of dié persoon is.
En op grond hiervan zegt ash-Shaafi'ie: ‘’als ik een debat inga, dan bekommer ik mij er niet om of de waarheid met mijn kompaan (i.e. de
opponent in het debat) is of met mij is.'' Aldus bekommert hij zich er niet om, en hij verlangt er niet naar dat de waarheid met hem is sterker nog - hij verlangt er naar dat de waarheid met zijn kompaan is en dat de overwinning aan hem is. Dit is het hoogstaande karakter en
dit is de rechtstaande Religie. Wij vragen Allaah om ons en jullie tot deze eerlijke naar de waarheid zoekende categorie te maken, die ver
van de begeerten en de manieren van al-Djaahiliyyah zijn. Dus hetgeen verplicht is voor ons o broeders, is dat wij onszelf onderzoeken,11
dus degene die in zichzelf iets van deze ziekte treft, hij dient zichzelf recht te zetten en de slagende behandeling te aanvaarden en altijd te
zoeken naar de waarheid om zichzelf te redden van de afgrond van at-Ta’assob al-A’maa (blinde fanatisme) dat kan leiden naar het
toekennen van deelgenoten aan Allaah de Verhevene, of het leidt naar gevaarlijke dwaling. Dit zijn korte glimpen over at-Ta'assob en waar
het naar geleid heeft en waar het naar leidt aan fatale resultaten. Moge Allaah de Islamitische Oemmah tegen de kwaadheid ervan
beschermen, en moge Hij ons succes schenken in het terugkeren naar het Boek van haar Heer en de Soennah van haar Boodschapper sallallaahoe ‘alayhi wa sallam - en de Manhadj van haar Vrome Voorgangers. En moge Hij de Oemmah bij haar voorhoofd nemen en leiden
naar al het goede. En de Salaah en Salaam van Allaah zij over onze Profeet Mohammed en zijn familie en al zijn metgezellen.’’ [Einde
woorden Shaykh Rabie’]169

3. Al-Khilaafah en het begrip van ISIS.
Het vreemde is dat vóór al-Baghdaadi en zijn uitroepen van het zogenaamde Khalifaat deze mensen al-Qaa’idah wereldwijd als de
moeder organistatie zagen en terugkeerden naar hun leiding en ook werd ad-Dhawaahirie, en daarvoor Ibn Laden en Mullah ‘Omar, als
Khalief aangeduidt. Het Khalifaat van Mullah ‘Omar in Afghanistan werd erkend door al-Qaa’idah en aanhangers, maar ook door
geleerden van Ahl oes-Soennah en zelfs sommigen landen erkenden de staat van de Taliban.
Dit is niet nieuw: Als wij kijken vanaf de tijd van al-Hassan al-Banaa en Sayid Qutb, dan zagen wij dat zij leiders waren van geheime
cellen met mensen onder hun leiderschap. Nadat Qutub geexecuteerd werd, kwamen er andere leiders als Shukri Mustafa,
‘Abdessalaam al-Farraaj. Daaruit vloeide weer geheime genootschappen zoals die van ad-Dhawaahirie, bin Laden en anderen. Steeds
zien wij hetzelfde: Een nieuwe groep met een leider komt en de volgelingen houden zich vast aan praktisch alles wat deze leider zegt;
vooral qua takfir en Jihaad. Daarna sterft deze groep uit en/of splitst zich af vasthoudend aan dezelfde methodologie en enkel
verschillend in kleine nuances of strategische zaken.
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Als wij dan kijken naar de Islamitische geleerden in alle tijden, dan zien wij dat deze zich nooit ingelaten hebben met deze groepen en
personen. Zij participeerden openlijk en probeerden de gemeenschap in totaliteit van nut te zijn en dit is dan ook de reden dat men
terugkeert naar hen. De nu nog levende geleerden worden vaak beschimpt, maar als wij terugkeren naar de geleerden voor hen dan
zien wij dezelfde methodologie. Men pakt veelvuldig van ‘Ulama als Imaam as-Shinqitie, Ahmed Shaakir, Hamad al-Faqihie, Mahmoed
Shaakir, Mohammed bin Brahiem en anderen. Dit aangezien men reeds overleden is en zij enkel- en alleen deze ‘Ulama misbruiken om
zichzelf te legitimeren.
ISIS hun zaak is ook niet nieuw: Bij al-Baghdaadi was hij onbekend en heeft hij zichzelf uitgeroepen als leider na het veroveren van
specifiek grondgebied. Wat vreemd is en ook apart, is dat hij zich niet uitriep als leider van zijn gebied. Neen, hij koos ervoor om
zichzelf aan te wijzen als leider van alle moslims wereldwijd en riep hen op naar het Khalifaat te komen.
Dit zeer tegen de zin van bestaande Jihaadie/ Takfirie oproepers zoals eerder is voorgegaan.170 Dit terwijl zij werden aangeduid als de
geleerden van Jihaad en men terugkeerde naar hen. Deze zijn eensgezind dat het uitroepen van het Khalifaatschap van al-Baghdaadi
onverstandig is en niet legitiem.
Al-Baghdaadi zijn invloed beperkt zich tot het oproepen tot migratie tot hem, aanslagen in deze landen en het bevorderen van
corruptie en onveiligheid. Exact het tegenovergestelde waarvoor volgens de Sharie’ah leiderschap bedoeld is: Het verenigen van de
staat, het instellen van wetten en het regulieren van het leven in landen.

A. De bay’ah: Eed van trouw aan de Leiders in de Islaam.
Zoals voorgegaan is bouwden Al-Qaa’idah, at-Takfir wal-Hijra, Egyptische Jihaad, al-Ikhwaan al-Moeslimien en andere groeperingen op
een geïnnoveerde wijze van het stichten- en uitbouwen van hun sekte. Zij gaven de bay’ah (eed van trouw) op basis van een
ideologie die men ondersteunde qua takfir, geheim leiderschap, het oproepen naar het oordelen met de Sharie’ah en andere, eerder
genoemde, pijlers.
Dit terwijl in praktische zin deze groeperingen:









Zelf geen kracht- of macht hadden;
Zij geen leger en/of politie onder hun macht hadden;
Geen ministers en overheidsfuncties;
Zij geen grondgebied hadden;
Zij dit leiderschap alleen in naam hadden bij hun minieme groepje volgelingen, maar dit praktisch niet konden implementeren;
Men geen wetgevende- en/of uitvoerende macht had;
De leiders grotendeels onbekend waren;
De leiders van deze groepen allemaal geëxecuteerd en gevangengenomen werden. De overlevenden vluchten de bergen in of
kregen politiek asiel in andere landen. Maar geen van hen had grondgebied;

Nu is er al-Baghdadi die een grondgebied heeft, en deze wil op basis daarvan het Khalifaatschap claimen wereldwijd, terwijl hij geen
uitvoerende macht heeft in de gebieden die buiten ISIS haar bestuur vallen. Hoe kan hij dan verwachten dat ISIS gehoorzaamd wordt
in die gebieden? Dit omdat als jij wie dan ook op straat vraagt wereldwijd: Wie is de leider van jouw land? Dan zullen zij antwoorden:
Die en die is de leider van mijn land.
Het boek van Leiderschap in de boeken van de Soennah en het noemen van de plaats- en functie van de regeringsleiders in de boeken
van ‘Aqiedah en ook het algemene vraagstuk over de bay’ah spreken over de Leiders van een gebied die autoriteit hebben. Nergens
zul je zien dat er gesproken wordt over een verstopte- en/of stiekeme leider zonder grondgebied en zonder wetgevende macht en/of
autoriteit. Laat staan onbekende leiders!
Dit omdat zij de innovatie volgen van de Ikhwaan al-Moeslimien en hun volgelingen die een ideologie volgen en zij deze willen
opleggen door er leiderschap aan vast te maken! Zo kan men de volgelingen alles laten doen wat men wil en wij zien de vruchten van
deze sekten met lede ogen aan!
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Dit terwijl het hebben van een Imaam in een gebied juist bij Ahl oes-Soennah was om het woord te verenigen en om de wereldse zaken
binnen het land te reguleren en ondersteunen.
Shaykh ‘Abdesallaam bin Burjis rahiemahoellaah zei hierover:171
De vijfde stelregel: De Imaams welke de Profeet  gebood te gehoorzamen zijn de bekende aanwezige Imaams, degenen die autoriteit
en macht hebben.
Als voor degene die niet bestaand is, of geen totaal geen macht voor iets heeft, dan valt deze niet binnen hetgene de Profeet  gebood
van de gehoorzaamheid aan de Leiders.
Shaykhoel Islaam Ibn Taymiyyah zei:172 Dat de Profeet  gebood de bekende aanwezige Imaams te gehoorzamen, degene die autoriteit
en daarmee de mogelijkheden hebben om de mensen te besturen, niet met gehoorzaamheid aan de niet bestaande- en ook niet met de
onbekende- en niet aan degene die geen autoriteit, noch totaal geen macht over iets heeft. Einde.
En het bewijs hiervoor is: Dat de doelstellingen voor Leiderschap waarmee de Sharie’ah kwam is om rechtvaardigheid te vestigen tussen de
mensen. En om de riten van Allaah de Verhevene openlijk te vestigen en het instellen van de strafwetten en soortgelijke. Het is niet
mogelijk dat de niet bestaande dit doet, die daarna niet aanwezig is of de onbekende die niet gekend wordt.
De aanwezige Imaam voert dit uit, degene die de moslimsin algemeenheid kennen, hun ‘Ulama en hun gewone mensen, hun jongeren en
hun ouderen, hun mannen en hun vrouwen. En degene die macht heeft om de doelstellingen van Leiderschap te handhaven. Als beveelt de
klacht te beantwoorden, dan gebeurt dit. En als hij oordeelt met een bestraffing, dan wordt deze uitgevoerd. En als een misdrijf wordt
begaan zorgt hij dat de bestraffing wordt uitgevoerd
Dus dit is degene door wiens handen Allaah het voordeel voor de moslims laat uitvoeren. De paden worden met hem veilig, en het woord
verenigt zich bij hem en eer van de mensen van de Islaam worden bij hem beschermd.
En wie zichzelf de positie van Leider van de moslims heeft toegeëigend, degene die macht en autoriteit heeft in de aangelegenheden van de
mensen, en hij roept een groep op tot het luisteren en gehoorzamen van hem of die groep gaf hem de bay’a (eed van trouw) om te
luisteren en gehoorzamen vanuit verplichting, of riepen de mensen op om terug te keren voor een oordeel naar hem in het teruggeven van
de rechten aan haar mensen onder welke noemer dit ook gebeurt en soort gelijks, terwijl de Leider van de moslims duidelijk aanwezig is:
Dan heeft hij Allaah en Zijn Boodschapper tegengewerkt, en is wat passend is binnen de Sharie’ah tegengegaan en buiten de
gemeenschap van de moslims getreden.
Dus het is niet verplicht hem te gehoorzamen, eerder haraam. En het is niet toegestaan zaken naar hem terug te verwijzen en het
oordeel wordt niet door hem uitgevoerd, en wie hem bevriend of ondersteund met geld, of woorden, of minder dan dat, die helpt aan
vernietiging van de Islaam en het bestrijden van haar mensen en het streven naar corruptie op aarde. En Allaah houdt niet van degenen
die corruptie ontketenen.
Zoals te zien is in de woorden van Shaykh Burjis, is het duidelijk dat degenen die buiten de wettige leiders omgaat, in vele slechtheden
vervalt. Zoals eerder genoemd waren er talloze leiders vanaf de tijd van al-Hassan al-Banaa, Sayyid Qutub, Faraaj, ad-Dhawaahirie, Bin
Laden, Zarqaawi en anderen. Deze voerden de taak niet uit die de ‘Ulama toeschrijven aan leiderschap volgens de Sharie’ah.
Het concept van het kiezen van- en erkennen van leiderschap is iets wat men uit de Openbaring haalt, en ook vanuit de handelingen
van de Sahaba r.a. En hier gaan al deze groepen ernstig de fout in.
Shaykh al-‘Ubaylaan zei: 173
De twaalfde stelregel: Zij (Ahl oes-Soennah) geloven dat de Islamitische bay’a (eed van trouw) niet gegeven wordt, behalve aan de
moslim Imaam welke deze eed van trouw gehad hebben van de mensen van autoriteit en gezag, en de gewone mensen volgen hen
(hierin).

171

In zijn verhandeling “Moe’aamalaat al-Hoekaam fie daw’ie al-Kitaab wa Soennah” blz. 32-33.

172

Minhaaj as-Soennah an-Nabawiyyah 1/115.

173

Al-Isbaah fie bayaan manhaj as-salaf fie at-tarbiyyah wal-islaah; van Shaykh ‘Abdollah al-‘Ubaylaan; nagelopen, en verbeterd en met een voorwoord van

Imaam al-Fawzaan. Een selectie van pag. 101-110 met inkorting om het punt te maken wat bedoeld is.

www.selefienederland.nl

De Shaykh qoute Ibn Taymiyyah, rahiemahoellaah, nadat hij de bewijzen noemde welke het belang aanstippen van het gehoorzamen
van de Leiders in het goede:
Ibn Taymiyah zei: De doelstelling van het Imaamah (leiderschap) wordt bereikt met macht en autoriteit, als zij de eed van trouw geven,
wordt daarmee macht en autoriteit bereikt, en wordt diegene Imaam, en om deze reden zeiden de Imaams van de Selef: Wie macht en
autoriteit bereikt en hiermee de doelstelling van het leiderschap bewerkstelligt, dan is hij van de mensen van autoriteit wie Allaah hun
gehoorzaamheid gebied, zolang zij geen ongehoorzaamheid (aan Allaah) gebieden. Want Imaamschap is koningschap en autoriteit. En een
koning wordt geen koning met de instemming van één of twee (personen), en niet vier, behalve als de overeenstemming van hen duidt op
overeenstemming van anderen dan hen, waardoor hij koning wordt daardoor.174 175
Shaykh al-Fawzaan, Hafidahoellaah, noemt na de woorden van al-‘Ubaylaan: dat gehoorzaamheid aan de leiders in het goede een
basisprincipe is van Ahl oes-Soennah, dat dwalende sekten dit principe tegengaan en noemt dat gekeken wordt naar voor- en nadelen
vanuit de Islaam en dat er meer voordeel is in het gehoorzamen van een zondige leider dan het in opstand komen tegen hem. Daarna
noemt hij drie verschillende manieren hoe leiderschap verkregen kan worden volgens de Sharie’ah:




De eed van trouw door de mensen van kennis en autoriteit (Ahl al-Hal wal ‘Aqd); de Shaykh gaf het voordeel van het
Leiderschap van Aboe Bakr, r.a.
Troon opvolging; m.a.w. de leider wijst zijn opvolger aan. De Shaykh gaf het voorbeeld van ‘Omar r.a. die aangewezen was
door Aboe Bakr r.a.
Door machtsovername; De Shaykh gaf het voorbeeld van ‘Abdoel-Maalik bin Marwaan die door strijd de macht overnam.176

Als wij deze drie manieren bekijken, dan zien wij dat de Sahaabah radiya Allaahoe ‘anhoem al deze drie zaken implementeerden.
Shaykh al-‘Ubaylaan, Hafidahoellaah stelde een vraag: Moge Allaah u het beste geven, is het mogelijk dat de eed van trouw gegeven
wordt op een andere manier dan deze drie zaken? Want het is niet verborgen dat de groeperingen hun volgelingen de eed van trouw (aan
hen) opleggen?
Imaam al-Fawzaan, Hafidahoellaah, antwoorde: Nee, dit is vals, dit is vals, dit heeft geen basis in de Islaam………
De basis dat de mensen in deze valsheid vervallen is omdat zij niet erkend leiderschap claimen en daarbij in innovatie en oppositie
tot de sharie’ah zijn gevallen. As-Shaykh an-Najmie, rahiemahoellaah zei in zijn advies aan Shaykh Ibn Djibrien, rahiemahoellaah
betreffende zijn kritiek op de oprichter van de Ikhwaan al-Moeslimien, al-Hassan al-Bannaa:
Ten negende: Leg mij de tien pilaren uit van zijn bay’ah (eed van trouw) met een uitleg die Allaah tevreden zal stellen en zijn Boodschapper,
en daarna de gelovigen, anders dan (de uitleg) dat hij een nieuwe wetgeving heeft gebracht in de Da’wah.
Ten tiende: Leg mij uit waarom hij de bay’ah (eed van trouw) afnam van de mensen die al reeds een bay’ah op hun nek hadden (aan de
moslimleiders van hun land), behalve dan dat hij ongehoorzaam was aan Allaah en Zijn Boodschapper en hij nieuwe wetten introduceerde
in de Islaam, waarvoor noch Allaah noch Zijn Boodschapper toestemming voor hebben gegeven.
Ten elfde: Leg mij uit waarom hij gehoorzaamheid aan hem, welke hij als voorwaarde maakte in zijn bay’ah (eed van trouw), als iets
verplichts stelde en onmiddellijk en zonder uitzonderingen uitgevoerd diende te worden,177 dit terwijl volgens de Islaam, gehoorzaamheid
wordt beperkt door twee zaken:
1. Het moet zijn in het goede.
2. Het hangt af van iemands mogelijkheid.
Dus is dit niet het voorschrijven van een wet in de Religie, waarvoor noch Allaah noch Zijn Boodschapper toestemming voor heeft gegeven
?
Ten twaalfde: Leg mij uit waarom hij de Islaam beperkte tot slechts twintig principes of waarom hij deze principes de hoogste vorm van
belangrijkheid gaf, met een uitleg die Allaah tevreden zal stellen en zijn Boodschapper, en daarna de gelovigen, anders dan (de uitleg) dat
hij een nieuwe wetgeving geïntroduceerd heeft in de Islaam. Einde van de woorden van as-Shaykh an-Nadjmie, Rahiemahoellaah.
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Het volgende voorbeeld illustreert verder de foutieve perceptie van deze radicalen:

B) De Bay’ah al-Qotriyyah: Meerdere Imaams in meerdere gebieden.
Wie de geschiedenis van de Islaam bestudeerd en kijkt hoe men vanaf de dood van ‘Othmaan, ra, omgegaan is met leiderschap van de
moslims, ziet dat men in de Islamitische geschiedenis altijd meer dan 1 leider heeft gehad. Er waren weliswaar grote dynastieën met
leiders, maar deze hadden nooit de gehele Islamitische oemmah onder haar hoede. Altijd waren er gebieden die buiten hun
invloedssfeer vielen en deze gebieden hadden ook leiderschap voor de daar levende moslims.
Dit is dan ook de reden dat de Fuqaha in hun fiqh boeken over deze zaak gesproken hebben en uitgelegd hebben hoe daar Islamitisch
mee omgegaan moet worden.
As-Shaykh Mohammed bin ‘Abdoel-Wahhaab, rahiemahoellaah, zei:178 De Imaams van iedere wetschool zijn het er unaniem over eens dat
wie een land of landen veroverd met kracht, dat hij het oordeel van Leider krijgt in alle zaken, als dit niet zo was dan zou het wereldse leven
niet veilig zijn gebleven, want de mensen zijn al sinds een lange tijd, voor al-Imaam Ahmed tot vandaag de dag, niet overeengemomen over
één Imaam, en zij kennen niet één van de Geleerden die vermeld dat de zaken betreffendende de regelgeving (van het leiderschap) niet
uitgevoerd worden, behalve met de Imaam voor alle moslims.
Imaam as-San’aanie, rahiemahoellaah, zei 179 bij zijn uitleg van de hadieth overgeleverd op gezag van Aboe Hoerayra radiya Allaahoe
‘anhoe: Wie zich afkeerd van gehoorzaamheid, en zich afscheid van de gemeenschap (van de moslims) sterft een dood van al-Djaahiliyyah):
Zijn uitspraak ((van gehoorzaamheid)) de gehoorzaamheid aan de leider waarover men het eens is, en de betekenis van de leider van elke
gebied van de gebieden, want de mensen zijn niet samengekomen op één khaliefa (leider) in alle Islamitische landen vanaf de tijden van de
staat van de ‘Abbasiyyien, eerder zonderde de mensen van iedere regio zich af met hun bestaande zaken, als de hadieth genomen zou
worden over één Khaliefa waarover de mensen van de Islaam overeengekomen zijn, dan zou het profijt (van de hadieth) minder zijn
geworden.
Imaam as-Shawkaanie, rahiemahoellaah, zei:180 Bij zijn uitleg van de uitspraak: ((Het is niet geaccepteerd dat er twee leiders zijn)): Als na
het verspreiden van de Islaam, en de verspreiding (ervan) en het vestigen ervan en de afstand tussen haar aanhangers, dan is het
welbekend dat er in ieder gebied of gebieden leiderschap is voor de Imaam of Sultan, en in een ander gebied ook, en het bevel wordt niet
elkaar opgelegd en ook niet het verbod in een ander gebied en zijn gebiden welke terugkeert naar zijn leiderschap.
En er is niets mis met meerdere Imaams en Salatien (mv. Sultan) en het is verplicht voor de mensen van het gebied om een ieder van hen te
gehoorzamen, nadat de bay’a (eed van trouw) aan hem is gegeven, hij voert daarin zijn bevelen en verboden door en zo ook de leider van
het andere gebied.
Indien iemand opstaat die hem betwist in het gebied waarin zijn leiderschap bevestigd is en de mensen hem bay’a gegeven hebben, dan is
het oordeel over diegene dat hij gedood wordt als hij geen berouw toont.
En het is niet verplicht aan de mensen van het andere gebied om hem te gehoorzamen, en niet om onder zijn gezag te gaan, door de
afstand tussen de gebieden, want het kan zijn dat men het bericht niet ontvangt wie de Imaam of Sultaan is door de afstand. En niet weet
wie van hen autoriteit heeft of dood is. Dus verantwoordelijkheid van gehoorzaamheid, en de toestand van die verantwoordelijk is waar
men niet toe in staat is.
En dit is bekend voor een ieder die zich verdiept heeft in de toestand van de dienaren en de landen.
Wees je er bewust van, want het passend bij de stelregels van de Islamitische wetgevbing en van toepassing op hetgeen de bewijzen naar
verwijzen, en wat men zegt in tegenstrijd hieraan. Want het verschil tussen waar de Islamitische leiderschap op was in het begin van de
Islaam en waar het nu op is, is duidelijk zoals de zon op de dag. Wie dit ontkent, dan is hij een lasteraar die het niet verdient om
aangesproken te worden met bewijzen, omdat hij het niet begrijpt.
Shaychoel Islaam Ibn Taymiyyah, rahiemahoellaah, zei:181
“En de soennah is dat er voor de moslims één Imaam hebben en de anderen zijn plaatsvervangers, als het voorkomt dat de oemmah hier
buiten gaat vanwege een zonde van sommigen van hen en het onvermogen van de resterenden of anderszins, kwamen er voor haar (de
oemmah) meerdere imams; maar het is verplicht voor iedere imaam om de strafwetten in te stellen, en te voldoen aan de rechten (van de
oemmah)… “
Shaykh Sadiq Hassan Khaan, rahiemahoellaah, zegt182 ….Maar na het verspreiden van de Islaam en het uitbreiden van haar grondgebied
en de afstand van haar (verschillende) delen, dan is het welbekend dat er in ieder gebied of gebieden leiderschap kwam naar de Imaam of
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Sultaan, en hetzelfde in het andere gebied of gebieden, en sommigen van hen voeren geen bevelen of verboden uit in een ander gebied of
gebieden welke (niet) terugkeren naar zijn leiderschap. Dus er is niet mis met meerdere Imaams of Sultans. En het is verplicht een ieder van
hen te gehoorzamen, na de bay’a (eed van trouw; is gegeven aan de Imaam), voor de mensen uit dat gebied waar hij de bevelen en
verboden uitvoert. En hetzelfde geld voor de persoon uit het andere gebied. Als er iemand opstaat die de macht betwist in het gebied
waar zijn leiderschap(van de eerste leider) is bevestigd en haar mensen (uit dat gebied) hem de eed van trouw hebben gegeven, dan is het
oordeel dat hij (degene die opstond om de macht van de eerste leider te bewtisten) gedood wordt als hij geen berouw toont, en het is niet
verplicht voor de mensn uit het andere gebied om hem (de eerste leider)te gehoorzamen en ook niet om onder zijn leiderschap te vallen
door de afstand tussen de gebieden.
Na deze bewijzen genoemd te hebben is de vraag: Hoe kan al-Baghdaadie zijn Khalifaat uitroepen en de oemmah verplichten zich bij
hem te voegen als ahl al-Haal wal ‘Aqd (‘Ulama en mensen van autoriteit) uit alle andere verschillende gebieden het Khalifaat
afwijzen? Dit nogmaals naast de afwijzing van de personen naar wie al-Qaa’idah eerder al jarenlang terugkeerde?
Deze gebieden en landen zijn al honderden jaren bestuurd door verschillende leiders want ook tijdens het Khalifaat van de Ottomanen
vielen meerdere gebieden buiten hun invloed en deze hadden ook onafhankelijke leiders. Dit weerlegd gelijk de claim van groepen als
Hizb at-Tahreer en anderen die claimen dat de val van het Khalifaat de reden van alle kwaad is…..
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Al-‘Ibra bimaa djaa’ fie al-ghazw wa as-shahada wa al-hijra pag. 42 en Ar-rawda an-nadiya 2/774.
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De ‘Ulama van periode tot periode erkenden het gezag van leiders in hun landen en dan komt nu al-Baghdaadie solistisch beslissen dat
vanaf die dag iedereen verplicht hem als Khalief moet erkennen? Dit is gewoon duidelijk iets politieks: Als al-Baghdaadie dit
aannemelijk kan maken voor zijn volgelingen dan kan hij vanaf dan doen wat hij wil: Mensen zaken bevelen uit te voeren onder de
noemer van opdrachten van de Khalief;
Dus dit is niets nieuws: Ook bij de eerdere groeperingen zien wij dit: Men maakt het volgen van de leider van hun groep bindend en zijn
leiderschap wil men gelijk stellen aan het leiderschap van landen en gebieden uit de soennah. Men ging zelfs zover dat men bijv. Shukri
Mustafa leider wilde benoemen terwijl hij in de bergen zat, Bin Laden en ad-Dhawaahirie terwijl zij ondergedoken waren zonder
grondgebied en zonder macht om wetgeving van de Islaam in te stellen en bij Qutub en al-Banaa toen zij leefden binnen de Egyptische
staat en men in het geheim leiderschap hadden!
Waarin zij allen overeenkomen is dat het leiderschap gekoppeld is aan de ideologie die men ondersteund en wil verspreiden. Niet aan
wat de boeken van Fiqh en ‘Aqiedah zeggen over leiderschap in de Sharie’ah.
Wij zullen dit ook zien met de uitvloeisels van dit leiderschap van al-Baghdaadie qua Jihaad en de uitvoering hiervan!

C. Is het stichten van een Khalifaat een individuele verplichting voor elke moslim?
Zoals bekend is maken groepen als Ikhwaan al-Moeslimien, Hizb at-Tahreer, al-Qaa’idah en anderen als hen het stichten van een
Islamitische staat het hoofddoel, of het terugbrengen van het Khalifaat.
Door dit doel gebruiken zij middelen waarbij zij de sharie’ah tegengaan in talloze opzichten zoals in dit artikel duidelijk gemaakt wordt.
As-Shaykh Ahmed bin Yahyaa an-Nadjmie, rahiemahoellaah, heeft een mooi antwoord gegeven op dit vraagstuk:183
Vraag: Wat is uw mening betreffende een persoon die zegt: Het is verplicht voor ons nu om om te streven- en ons in te zetten om het
Khalifa ar-Raashida te vestigen. Is dit advies correct of fout?
Antwoord:
Dit is honderd procent een verkeerde oriëntatie, Allaah de Verhevene, wat zegt hij tegen Zijn Profeten (interpretatie van de betekenis):
En voorzeker Wij stuurden onder elk volk een boodschapper verkondigend, "Aanbidt Allaah alleen en vermijdt de Taaghoet (alle
valse goden)."
Soerat An-Nahl: 36

Hij beval hen om op te roepen naar at-Tawheed, en zo ook de Profeet  en zijn metgezellen, r.a., en een ieder van zijn volgelingen in
iedere tijd en plaats, en zo roepen zij op naar at-Tawheed en naar de basis waarop deze Religie gebouwd is. Toen de Profeet  Moe’adh
bin Djabal r.a. naar Jemen stuurde, wat zei hij tegen hem? Hij zei: Nodig hen uit naar de getuigenis dat niemand het recht heeft aanbeden te
worden dan Allaah, en dat Mohammed de Boodschapper van Allaah is, en als zij dit gehoorzamen, informeer hen dan dat Allaah vijf
gebeden verplicht gesteld heeft voor hen tijdens de dag en de nacht…..de hadieth. Dus Allaah de Verhevene gebood dat de uitnodiging
naar at-tawheed is, naar de basis van de Religie en de Profeet  gebood dat de uitnodiging naar at-tawheed is en naar de basis van de
Religie. Dus als wij zeggen: Wij nodigen uit naar het Khalifaat, dan laten wij de basis na welke Allaah en Zijn Boodschapper geboden, en
komen wij met een andere basis. Als voor het Khalifaat dan is dit geruime tijd opgehouden (te bestaan), en het komt weer aan het einde
der tijden wanneer Allaah het voorbeschikt heeft en klaarmaakt, en wij zijn niet belast om op te roepen naar het Khalifaat. We zijn alleen
belast om op te roepen naar at-tawheed. Wie dan ook oproept naar het Khalifaat heeft nagelaten waarmee Allaah hem heeft belast, en in
plaats daarvan roept hij op naar hetgeen zijn hizb (sekte, partij, groep) hem heeft belast.
Allaah de Allerhoogste heeft gezegd (interpretatie van de betekenis)::
Hebben zij deelgenoten die hun in de godsdienst dat voorschrijven waartoe Allaah geen toestemming heeft gegeven?
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Al-fatawaa al-Djaliyyah ‘an al-manaahij ad-da’wiyyah, deel 1, blz. 15-16, vraag 18.
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Soerat as-Shoera: 21
Dus het Khalifaat komt van Allaah, de Geprezene en Allerhoogste, Hij is Degene die het voorbeschikt wanneer een persoon opstaat van Ahl
al-Bay ( de familie) van de Boodschapper van Allaah  Hij is de beloofde Mahdi, die zal komen in voorbereiding van de neerdaling van ‘Isa,
a.s.
Ja dit is het Khalifaat dat zal worden gevestigd. Dus zal het Khalifaat komen wanneer Allaah het Wil, niet wanneer wij het willen.184
En om te zeggen zij (de groeperingen) werken omwille ervan (het Khalifaat), dan is het werken hierom een valse daad. Dit is een valse
intentie, het is niet toegestaan voor hen om de uitnodiging uit te voeren hierom. En zij wensen met hun uitnodiging slechts politieke
zaken,185 en zij wensen alleen het bereiken van de macht (de stoel ).
Wij behoren tot Allaah en naar Hem keren wij terug. Einde van de woorden van Shaykh an-Nadjmie, Rahiemahoellaah.
As-Shaykh ‘Abdoel-Qaadir al-Arna’oet, Rahiemahoellaah; noemt een belangrijke hadieth in zijn verhandeling: Het pad van de
metgezellen186 en zegt:
Van de ‘Aqiedah van de Selef oes-Saalih is dat de vier Metgezellen: Aboe Bakr, ‘Oemar, ‘Oethmaan, en ‘Alie– radiya Allaahoe ‘anhoem –
de vier Rechtgeleide Khaliefen (Khoelafaa ar-Raashidoen) zijn, en met hun bestond de Khilaafat oen-Naboewwah (Khilaafa volgens de
Profetische Weg), die dertig jaar duurde inclusief de Khilaafa (regerings periode) van Hasan – radiya Allaahoe ‘anhoe. Dit is afkomstig
van de uitspraak van de Profeet :

“De Khilaafa in mijn Oemmah is voor dertig jaar, daarna is het koningschap” 187
Deze authentiek hadieth duidt duidelijk op het voorspellen dat er koningschap zal zijn in de gemeenschap van de moslims. Zoals bij
Mu’awiyyah r.a. die zijn zoon Yazied als troonopvolger aanstelde. Yazied zijn gezag werd erkend door Sahaba als Ibn ‘Omar en Ibn
‘Abbas r.a.
As-shaykh al’Ubaylaan, Hafidahoellaah noemt deze hadieth in een nog specifiekere versie in zijn boek Al-Isbaah fie bayaan manhaj assalaf fie at-tarbiyyah wal-islaah blz. 133.
Op gezag van Noe’maan bin Bashier, r.a., hij zei, de Boodschapper van Allaah  zei: Het Profeetschap zal onder jullie zijn zolang Allaah
Wil dat het blijft, daarna zal Allaah het opheffen als Hij het wil opheffen. Daarna zal er het Khalifaat zijn volgens de Profetische
methodologie zolang Allaah Wil dat het blijft, daarna zal Allaah het opheffen als Hij het wil opheffen. Daarna zal er een onderdrukkend
koningschap zijn, zolang Allaah Wil dat het blijft, daarna zal Allaah het opheffen als Hij het wil opheffen. Daarna zal er een tyraniek
koningschap zijn zolang Allaah Wil dat het blijft, daarna zal Allaah het opheffen als Hij het wil opheffen. Daarna zal er het Khalifaat volgens
de Profetische methodologie zijn. Toen was hij stil. 188 189
We zien hier duidelijk dat verschillende leiders met verschillende karakteristieken de moslims zullen regeren en Allaah en Zijn
Boodschapper hebben ons geleerd hoe wij moeten oproepen naar het Pad van Allaah en we zien dat de groeperingen die extreem zijn
betreffende het bevestigen van leiderschap van hun ideologische kopstukken en aan de andere kant extreem zijn in het afkeuren van
de bestaande leiders in de moslimlanden.
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De Shaykh, rahiemmahoellaah, verwijst naar de hadieth van Noe’maan bin Bashier die op de volgende pagina volledig geciteerd wordt!
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In beide gevallen gaan zij de Islamitische wetgeving tegen en komen zij met zaken die niet van de Islaam zijn om hun methodologie te
ondersteunen. Dit terwijl de manieren van da’wah en ook aanbidding zaken zijn die vastliggen in de sharie’ah. 190
Wij volgen daarin het voorbeeld van de Profeet  en zijn metgezellen radiya Allaahoe ‘anhoe. Niet mensen die vele honderden jaren
later kwamen en vanuit hun visie en drang naar leiderschap dezelfde sharie’ah tegengingen die zij willen instellen en met innovaties
kwamen!191

Wie dan kijkt naar de vruchten van hun inspanningen en de staat van de gebieden waar zij deze verrichten ziet dat er helemaal geen
Khalifaat komt. Eerder bloedvergieten, een verlies aan veiligheid en overheden die keihard terugslaan na de zoveelste coup of aanslag
in het betreffende land. Dit terwijl mensen om hun heen in shirk vervallen qua het aanbidden van anderen naast Allaah, er
zedenloosheid plaatsvind en deze personen zoveel inzet hadden kunnen tonen in het verbeteren van de maatschappij waarin zij leven
i.p.v. deze verslechteren. Want is het logisch dat zij een islamitische staat willen stichten in een land wat een leger en politie heeft en
waar een leider algemeen gezien wordt als leider? Dat dan een groepje van 100 man een coup wil inzetten? We hebben gezien waar dit
toe leidde in Egypte, Saoedi Arabië, Syrië (ook bij de vader van de huidige Asad) etc.
Dit omdat deze mensen het idee hebben dat zij een voorhoede zijn en zo een staat kunnen stichten. Dit terwijl Rabbaani ‘Ulama van
vroeger en nu de staat van een land en de mate van slechtheid van een leider ook wijdte aan de zonden van de bevolking en niet alleen
aan de leiders zelf!
Zelfs als sommige leiders in duidelijk ongeloof vervallen waarvoor wij van Allaah een bewijs hebben, dan nog zijn ‘Ulama
terughoudend met het oproepen naar verzet. Dit gezien de staat van de oppositie en omdat zij uitgaan van het principe van voor- en
nadelen en zij een kwaad niet willen verwijderen als dit meer kwaad met zich meebrengt. De geschiedenis bewijst de juistheid van
deze opstelling en het continu oproepen naar tawheed en de soennah i.p.v. een nauwe prediking gericht op leiderschap, terwijl men in
het bereiken daarvan de sharie’ah met handen- en voeten treedt!
Het is veelzeggend dat alle hadieth verzamelingen talloze ahadieth hebben over het gehoorzamen van de leiders en de moslims dit
altijd gedaan hebben in de geschiedenis maar dat deze radicalen dit allemaal links laten liggen en alle leiderschap verwerpt behalve
wie zij volgen, of wie zij noodzakelijkerwijs nodig hebben, als is het tijdelijk!
Ahl oes-Soennah in alle tijden houden zich vast aan de Qor’aan, de Soennah en dit volgens het begrip van de Selef. Ook in deze
belangrijke materie. De materie die standaard in de boeken van Geloofsleer en Jurisprudentie genoemd worden! 192

4. Het begrip van Jihaad en de claim dat het een wereldwijde individuele verplichting is te gaan strijden.
ISIS bouwt haar begrip van Jihaad duidelijk op basis van walaa en baraa op de groep. De loyaliteit is gebaseerd op wat zij beweren en
aangeven.
Dit terwijl zij in dit aspect niet veel verschillen van haar voorlopers van al-Qaa’idah en anderen. Deze gingen de Jihaad op talloze
punten tegen. Wat wel verschilt is dat zij hun Jihaad- en gehoorzaamheid aan haar groep wil legitimeren vanuit de claim dat alBaghdaadie de Khalief van alle moslims is. Bij Ahloe as-Soennah is Jihaad het ijkpunt van het geloof en is het een middel om de
Islaam te versterken en geen doel op zich. Dit is waarom zij Jihaad theologisch bekijken en kijken naar:






De kracht van de moslims;
De voor- en nadelen die een Jihaad met zich meebrengt;
De vlag waaronder gestreden wordt;
Gehoorzaamheid aan ouders- en leiders alvorens men gaat;
De praktische uitvoering van de Jihaad qua wet- en regelgeving;

Zoals voorgegaan is, ontaarde de legitieme Jihaad tegen het communistische leger van de Sovjet Unie in vele zaken die Islamitisch niet
ondersteund kunnen worden vanuit de Sharie’ah.
Toen dit duidelijk werd gaven de ‘Ulama vaak het advies om niet te gaan strijden in oorlogsgebieden omdat:
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Meerdere jongeren niet streden in de gebieden zoals Afghanistan, maar werden geïndoctrineerd om verderf te zaaien in hun
landen van herkomst bij terugkomst; en zij takfir leerden op de Leiders etc;
Men wet- en regelgeving van de Sharie’ah tegenging tijdens de strijd;
Men zag dat het vaak om macht ging en men versplinterde na de strijd en elkaar ging bestrijden!; Soms niet eens om
ideologische verschillen!;
De ‘Aqiedah van de moslims vervuild werd in Afghanistan, en het hebben van de juiste geloofsovertuiging is een individuele
verplichting; in een ander land gaan helpen in tijden van nood een gemeenschappelijke verplichting. Dus gaf men voorrang aan
de individuele verplichting.
De Leiders- en ouders toestemming moeten geven als men onder hun gezag is; de takfirie groepering wilden deze voorwaarde
ontlopen zoals voorgegaan is door takfir en andere misvattingen!
1) Het gehoorzamen van de ouders is een individuele verplichting en toestemming van hen is een voorwaarde om op Jihaad te
gaan in een ander land, in een ander land gaan helpen in tijden van nood een gemeenschappelijke verplichting. Dus heeft de
individuele verplichting voorrang op de gemeenschappelijke. 2) Het gehoorzamen van de Leiders is een individuele verplichting
en toestemming van hen is een voorwaarde om op Jihaad te gaan in een ander land. In een ander land gaan helpen in tijden van
nood een gemeenschappelijke verplichting. Dus heeft de individuele verplichting voorrang op de gemeenschappelijke.

Sommige radicale predikers geven aan het begrip Islamitische verplichting een draai en proberen te bewijzen dat toestemming van
leiders en ouders niet nodig is omdat de Jihaad een individuele verplichting is voor alle moslims als een land wordt binnengevallen om
daar fysiek naartoe te gaan. Hierbij proberen zij woorden van sommige ‘Ulama toe te passen die spreken over de situatie wanneer
een land wordt binnengevallen voor de mensen in dat gebied, en willen dit toepassen voor elke moslim wereldwijd, ook buiten dat
land! Dit terwijl:










Er een verschil is tussen mensen in het land dat wordt binnengevallen en daarbuiten;
Er een verschil is tussen ondersteunen van de aangevallen mensen volgens middelen en het fysiek daarheen gaan;
Sommigen die verplicht naar oorlogsgebieden moesten gaan niet strijden en worden klaargemaakt om aanslagen te plegen in
moslimlanden en de westerse wereld; dit bewijst dat fysiek gaan strijden alleen met de mond verplicht is! Want ze strijden niet
daar: Hoe kan het dan verplicht zijn dat zij gaan?
Talloze van deze predikers zijn nooit gegaan terwijl zij dit verplicht maakten en anderen aanvielen die het niet voor ieder
individu verplicht maakten;
Sommigen van hen waren in Afghanistan, het enige Islamitische land, en migreerden naar andere landen. Sommigen zonder te
strijden. Dit terwijl volgens hun stelling talloze landen bezet zijn en Jihaad dus een individuele verplichting is daar. Blijkbaar
niet voor hen?!
Dit terwijl de ‘Ulama van Ahl oes-Soennah altijd aangaven dat er een verschil is tussen de mensen uit een land wat
binnengevallen wordt en daarbuiten! Dit in alle gevallen van Jihaad.
Nu wordt met de Wil van Allaah ook duidelijk waarom deze sekten zo gefocust zijn op moslim leiders. Dit omdat zij mensen
willen misbruiken voor hun eigen doelen.193

Als we dan naar ISIS kijken, dan zien wij dat zij mensen:




Verplichten naar hen te migreren; maar dit niet alleen op basis van de gewapende strijd. In sommige gevallen vragen zij mensen
die zij nodig hebben voor specifieke ondersteuning van de staat en hebben hun expertise nodig hierin. Deze strijden dus niet
fysiek en komen ondersteunen.
Aan de andere kant willen zij dat moslims in hun landen buiten ISIS gebied aanslagen plegen in hun landen. Dit terwijl zij leven in
veiligheid en onder verdragen. Dan laten wij weg dat er een enorm kwaad voor moslims en de Islaam schuilt in deze daden van
bedrog. Wederom gaan zij dus niet strijden, maar worden zij ideologisch gehersenspoeld.

Dus als het ISIS uitkomt is het een individuele verplichting om te strijden en moet men migreren, maar dan als men in het gebied is, dan
vervalt deze verplichting. Dit is exact waarop as-Shaykh an-Nadjmie, Rahiemahoellaah, o.a. ‘Abdollaah ‘Azzaam bekritiseerde in diens
extremistische opvatting dat de Jihaad voor ieder persoon fard ‘ayn is zonder voorwaarden.
De ‘Ulama hebben dus niet zomaar gewaarschuwd en het is overduidelijk dat deze verplichting puur- en alleen gebaseerd is op het
ondersteunen van ISIS. Niet van de Islaam.
Was dit wel zo, dan had men voorzichtiger omgesprongen met andere Jihaadie groeperingen in Syrie die ook strijden tegen Asad en
ideologisch niet ver verwijderd zijn van ISIS!

193

De misvattingen van deze personen qua djihaad zijn theoretisch weerlegd in deze artikelen:

http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/16-manhadj-ahl-as-soennah-m-b-t-al-jihaad?download=171:djihaad-in-de-islaam
http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/16-manhadj-ahl-as-soennah-m-b-t-al-jihaad?download=129:antwoorden-op-vragen-over-djihaad

www.selefienederland.nl

5. Het verbod op het overschrijden van de grenzen tijdens het strijden. 194
Shaykh Hamad al-‘Othmaan heeft in zijn mooie boek over Jihaad en haar vormen en regelgeving twee hoofdstukken geschreven over
het overschrijden van de grenzen tijdens het strijden. Wij zullen een stuk hiervan vertalen in sha Allaah. Graag willen wij de lezer
attenderen op de dikgedrukte bronvermelding; daarin wordt duidelijk dat het begrip van de hadieth door de overleveraars van hadieth
zoals Boechaarie, Moslim, Maalik, Aboe Dawoed en anderen overeenkomt met wat wij willen bewijzen voor het verbod op het doden
van vrouwen, kinderen etc. Dit aangezien zij de ahadieth in hun boeken plaatsten onder hoofdstukken en zij deze titels gaven. Moge
Allaah ons begrip geven.
Op gezag van Boeraydah dat de Boodschapper van Allaah  zei:195 “Trek ten strijde op het pad van Allaah en bestrijd degenen die niet
geloven in Allaah. Trek ten strijde en overtreed de grenzen niet, misleidt niet, vermink niet en doodt geen kinderen en niet degenen op
plaatsen van aanbidding.”196
De reden waarom het doden van monniken en degene die op plaatsen van aanbidding zijn verboden is moet begrepen worden. De
reden is omdat zij het vechten gelaten hebben, niet omdat zij bezig gehouden worden door hun aanbidding, dit omdat zij voorwaar
leiders van koefr zijn.
Ibn al-Habeeb, rahiemahoellaah, zei:197
“En het werd niet verboden om religieuze mensen te doden (als reden) door hun goedheid door het bezighouden met aanbidding en
beproeving, dit omdat zij verder verwijderden zijn van Allaah dan de mensen ven hun Religie door hun intense inzicht van koefr. Echter was
het door het afstand nemen van het participeren met de mensen van hun religie in het voeren van oorlog tegen de gelovigen met de hand,
gedachtengoed of rijkdom. Maar als het bekend wordt dat 1 van hen de vijand leidt tegen ons bij verassing in het geheim, of hen
ondersteund tegen hen (de moslims) enz. dan is het toegestaan zo’n persoon te doden (in Jihaad).”
Ibnoel Qayyim, rahiemahoellaah zei: Het doden is verplicht tijdens beantwoorden van oorlogsvoering en gewapende strijd en niet voor
het beantwoorden van koefr. Om deze reden worden vrouwen noch kinderen gedood, noch de oudere, noch de blinde of de aanbidders die
niet vechten, eerder bestrijden wij degene die ons bestrijd. Dit was de manier van de Boodschapper van Allaah in het omgaan met de
mensen van de aarde, hij was gewoon degenen te bestrijden die hem bestreden totdat zij zijn Religie binnentraden, een overeenkomst
sloten met hem of onder zijn leiderschap kwamen door het betalen van de djiziyah. Dit was waar hij zijn ondersteuners en legers mee
instrueerde wanneer zij hun vijanden bevochten, zoals voorgegaan is van de hadeeth van Boeraydah.198
Sterker nog, van de rechtvaardigheid en eerlijkheid van de moslims is dat men gedetailleerd uitleg geeft bij een jongen als deze
aanwezig is bij de strijd. Zij maakten een onderscheid tussen degenen die vochten tegen hen vanuit oppositie tegen de Islaam en
degene die vocht tegen hen vanuit het spelen en voor de grap, het wordt vermeld in Sahnoen zijn boek:
Als het kind het vechten niet verdraagt door zijn jonge leeftijd dan is zijn strijden niet een echt gevecht, dan is het vanuit de grap en dan
mag hij niet gedood worden.199
Aboe Bakr as-Siddiq, radi Allaahoe ‘anhoe zei tegen Yazeed bin Abi Soefyaan, radi Allaahoe ‘anhoe toen hij hem naar as-Shaam
stuurde: 200 Jij zult voorzeker mensen tegenkomen de claimen zichzelf te hebben afgezonderd omwille van Allaah, dus laat hen op hetgeen
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Blz. 220-228; met lichte inkorting van SN van de tekst en de bronverwijzing.
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Overgeleverd door Moslim in zijn Saheeh.
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En niet degenen op plaatsen van aanbidding is een toevoeging uit Moesnad Imaam Ahmed 5/352.
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An-Nawaadir wa Ziyadaat 3/60.
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Ahkaam Ahl ad-Dhimmah, volume 1, pag. 17.
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An-Nawaadir wa Ziyadaat 3/58.
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Overgeleverd door Imaam Maalik in zijn Muwatta, in het boek van al-Djihaad: Hoofdstuk: Het verbod op het doden van vrouwen en kinderen tijdens de

veldslag. 2/447. De Isnaad (ketting van overleveraars) is onderbroken, de betekenis wordt echter ondersteund door ahadieth overgeleverd op gezag van de
Boodschapper van Allaah saws en de ‘Ulama noemden deze overlevering allemaal en namen het als bewijs.
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zij geclaimd hebben zichzelf af te zonderen en ik adviseer jullie met tien zaken: Dood geen vrouw en geen kind en geen oudere, gebrekkige.
Hak de de vrucht gevende bomen niet om. Vernietig de bewoonde plaatsen niet. Slacht geen schapen of kamelen, behalve om te eten.
Verbrand de bijen niet en verspreid ze niet. En steel niet van de oorlogsbuit en wees niet laf.
Het doden van vrouwen, kinderen en de ouderen die zich niet mengen in het vechten, wordt gezien als overtreding, welke verboden
is, Allaah Ta’alaa Zegt (interpretatie van de betekenis):
En strijd op de weg van Allaah tegen degenen die tegen jullie strijden en overtreedt niet.
Voorwaar, Allaah heeft de overtreders niet lief.
Soerah al-Baqarah: 2:190
Al-Haafidh Ibn Kathir, rahiemahoellaah, zei:201
Allaah Zijn Uitspraak (interpretatie van de betekenis) : En overtreedt niet. Voorwaar, Allaah heeft de overtreders niet lief.
Betekent: strijd voor de zaak van Allaah en overtreedt daarin niet, en het begaan van verboden zaken vallen hieronder, zoals al-Hassan alBasri zei, zoals: Het verminken van de dode, diefstal van de oorlogsbuit, het doden van vrouwen, kinderen en oude mensen die niet
deelnemen aan oorlogsvoering en niet strijden, het doden van priesters en bewoners van huizen van aanbidding, het verbranden van
bomen en het doden van dieren zonder nut. Zoals ook Ibn ‘Abbaas, ‘Omar bin ‘Abdoel-‘Azeez, Moeqatil bin Hayyaan en anderen zeiden.
Net zoals al-Hassan al-Basri, rahiemahoellaah, (het vers 2:190) als bewijs gebruikte voor het verbod van het overschrijden bij het
strijden aangaande het doden van vrouwen, kinderen en oude mensen, zo ook bracht ‘Omar bin ‘Abdul-‘Azeez (het vers als) bewijs,
toen hij zei over de Uitspraak van Allaah de Verhevene (interpretatie van de betekenis):
En strijd op de weg van Allaah tegen degenen die tegen jullie strijden en overtreedt niet.
Soerah al-Baqarah: 2:190
“…..Het vermoorden van vrouwen en kinderen is hierbij inbegrepen, en zo ook degenen van hen die zich niet bezighouden met
oorlogsvoering.”202
As-Sjafi’i, rahiemahoellaah, ging dit tegen en had de mening dat het toegestaan is om iedere ongelovige te doden, ook al was hij van
degenen die niet aan het strijden was en hij gaf geen uitzondering, behalve de monnik en hij zei:203
Als iemand zou zeggen “Wat is het bewijs dat de moeshrikien die niet vechten vermoord zouden moeten worden? Er kan dan gezegd

 doodde op de Dag ben Hoenayn Doerayd bin as-Samah die op een boom
werd gegooid en niet in staat was te zitten, hij was ongeveer 150 jaar oud en de Boodschapper van Allaah  wees het doden van hem niet
worden: De metgezellen van de Boodschapper van Allaah

af.
De ‘Ulama van de Sjafi’i madhab bekritiseerde zijn tegenstrijdigheid aan de meerderheid (van de ‘Ulamaa) en zij waren niet tevreden
met zijn uitspraak en ook niet met zijn bewijsvoering. Ibn Battaal, rahiemahoellaah, zei:204
As-Sjafi’i zag het als toegestaan hen te doden (zoals te vinden is) in één van zijn twee uitspraken en hij gebruikte als bewijs het feit dat de
Boodschapper van Allaah  de doden van Doerayd bin as-Samah op de Dag van Hoenayn gebood.
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Tafsir Ibn Kathir: 1/528.

202

An-Nawaadir wa Ziyadaat 3/57.
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Al-Oem 4/240.
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Sharh Saheeh al-Boechaarie 5/171.
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Wij leren (uit Ibn Battaal ) zijn uitspraak …” in één van zijn twee uitspraken…” dat hij (Imaam as-Sjafi’i) een andere uitspraak had die
overeenkomt met de visie van de meerderheid en deze heeft voorrang (op de uitspraak uit Kitaab al-Oem). Doordat het in
overeenstemming is met de algemeenheid van de ‘Ulama en door het sterke bewijs ervoor.205
Als voor het gebruiken van hem van de moord op Ibn as-Samah als een bewijs, dan is dat zwak, omdat Doerayd een van de militaire
strategen was tijdens de strijd en om deze reden zei Ibn Battaal zelf als kritiek (op Imaam as-Sjafi’ie):206
Dus degene die de ahadieth samen neemt, ziet dat het verbod de Boodschapper van Allaah van het doden van Shoeyoegh, is van het
doden van degenen die helemaal niet assisteren in iets van de oorlogsvoering , in het participeren in de strijd en geen strategische hulp.
En de hadieth van Doerayd verwijst naar een oude personen die assisteren in de oorlog, zoals Doerayd deed, dan is het geen probleem
hun te doden, zelfs als hij niet participeerde in gewapende strijd. Dit is omdat zo’n ondersteuning zwaarder is dan het meeste strijden, dit is
de visie van Mohammed bin al-Hassan en is de analogie van de uitspraak van Aboe Hanifa en Aboe Yoesoef.
Sommige geleerden claimen dat er geen bewijs is wat het doden van aanbidders en de ouderen verbiedt. Aboe Bakr ibn al-Moendhir,
Rahiemmahoelalah, stierf 318 NH, zei:207
Ik ken geen overtuigend bewijs welke het verplicht maakt te weerhouden van het doden van aanbidders, de ouderen en de zieken vanuit
het uiterlijke van het Boek (De Qor’aan). Maalik, Layth bin Sa’d en een groep geleerden hadden de opinie dat weerhouden moet worden
van hen doden door de overlevering van Aboe Bakr as-Sidiq en zijn verbod van dat.
Echter, het bewijs van het Boek is duidelijk om dit te weerleggen in Allaah de Verhevene Zijn Uitspraak (interpretatie van de betekenis)
En strijd op de weg van Allaah tegen degenen die tegen jullie strijden en overtreedt niet.
Voorwaar, Allaah heeft de overtreders niet lief.
Soerah al-Baqarah: 2:190
Samen met het begrip van de Salaf, zoals al-Hassan al-Basri en ‘Omar bin ‘Abdoel-‘Azeez, Rahiemahoemoellaah, zoals voorgegaan is.
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SN: imaam as-Sjafi’ie zonderde de monnik uit van degenen die volgens hem algemeen gedood mochten worden in deze uitspraak van hem. Dit betekent dat

deze edele Imaam terugkeerde naar de bewijzen uit de Islamitische wetgeving en dat hij vanuit deze wetgeving geboden- en verboden accepteerde die buiten
zijn algemene oordeel vielen. Zoals voorgegaan is, zijn er talloze bewijzen uit de Qoraan en de Soennah die groepen mensen uitsluiten van het doden tijdens
het voeren van veldslagen. Het is dus logisch om aan te nemen dat deze Imaam deze bewijzen ook zou accepteren als deze tot hem gekomen waren.
Laat staan dat hij een tweede uitspraak heeft, Rahiemmahoellaah, waarmee hij overeenkomt met de meerderheid van de ‘Ulama, en belangrijker nog, hij alle
bewijzen uit de Openbaring samen neemt.
Deze Imaam, ra, zei zelf: De Soenan van de Boodschapper van Allaah

 bereiken ons allemaal, maar ontsnappen ons net zo goed. Dus als ik mijn mening
 iets zijn dat tegen mijn mening ingaat, dan is de correcte mening

uitspreek, of een principe formuleer; mocht er op gezag van de Boodschapper van Allaah
die van de Boodschapper van Allaah

 en wordt het ook mijn mening.

Ook zei Imaam as-Sjafi’ie, ra: Als je in mijn geschriften iets vind dat verschilt met de Soennah van de Boodschapper van Allaah
Boodschapper van Allaah

, spreek dan op basis van de

 en laat achterwege wat ik heb gezegd.

En: De moslims zijn het er unaniem over eens dat als een Soennah van de Boodschapper van Allaah

 duidelijk is voor iemand, het niet halaal (toegestaan) is

deze te verlaten voor een uitspraak van wie dan ook.
Deze en nog talloze andere uitspraken van deze Imaam, en anderen dan hem, zijn terug te vinden in het boek van al-Imaam al-Albaani, ra, Een beschrijving van
de salaah van de Profeet

.

Imaam as-Sjafi’ie was een leerling van al-Imaam Maalik, deze had in zijn Muwatta, het boek van al-Djihaad: Hoofdstuk: Het verbod op het doden van vrouwen
en kinderen tijdens de veldslag. Dit aangezien Sjafi’ie leefde in een tijd voordat de soennah standaard verzameld was. Wij zien dat na hem alle Imaams zoals
Boechaarie, Moslim en anderen allen hetzelfde boek in hun Soenan zette namelijk: Hoofdstuk: Het verbod op het doden van vrouwen en kinderen tijdens de
veldslag.
206

Sharh Saheeh al-Boechaarie 5/171.
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Al-Iqnaa’: 2/464.
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Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyah, Rahiemahoellaah, zei:208
Als voor degenen die niet van de mensen zijn die oppositie tonen en vechten zoals vrouwen, kinderen, de aanbidder, de oude man, de
blinde, de invalide en gelijken aan hen, dan worden zij niet gedood volgens de meerderheid van de ‘Ulama, behalve als een persoon
participeert in het vechten (tegen de moslims) met woorden of daden. Ook al stonden sommigen (‘Ulama) het doden van hen allen toe,
enkel op basis van koefr, behalve vrouwen en kinderen die bezit voor de moslims zijn. De eerste (mening) is de correcte mening, omdat het
strijden alleen is tegen degene die ons bestrijd als wij de Religie van Allaah openlijk willen vestigen, zoals Allaah de Verhevene Zegt
(interpretatie van de betekenis) :
En strijd op de weg van Allaah tegen degenen die tegen jullie strijden en overtreedt niet.
Voorwaar, Allaah heeft de overtreders niet lief.
Soerah al-Baqarah: 2:190
En in de Soenan op gezag van hem  dat hij een vrouw passeerde die gedood was in een veldslag en de mensen verzamelden zich naast

 zei: “Dit is niet één waartegen gevochten zou moeten worden” en hij zei tegen één van hen: “Pak Khaalid, en
vertel hem: Doodt geen kinderen en geen werkers.” Het is ook overgeleverd van hem  dat hij zei: “Doodt geen zwakke oudere man of
haar (lichaam). Hij

een jong kind of een vrouw.”
Hij (Ibn Taymiyah) zei ook:209 “Wie dan ook de moslims niet weerhoudt van het vestigen van de Dien van Allaah , dan schaadt hun koefr
niemand behalve hunzelf.”
Als voor wie het onderliggende verbod op het doden van vrouwen en kinderen slechts wijdt aan het feit dat zij slechts onder het bezit
van de moslims vallen, dan is dat incorrect.
Dit omdat de Profeet
worden.“

 een gedode vrouw zag tijdens een veldslag en hij zei: “Dit is niet één waartegen gevochten zou moeten

210

Dit is een duidelijke tekst welke bewijst dat een vrouw niet gedood zou moeten worden omdat zij niet vecht, niet omdat zij het bezit
voor de moslims is. De ongelovige wordt alleen gedood door het helpen- en participeren in het vechten, niet op basis van zijn ongeloof
alleen.
De conclusie van de zaak is dat het verbod op het doden van vrouwen en kinderen duidelijk is, aangezien er geen bewijs is dat dit
tegen gaat.
Als voor oudere mannen, dan is er in het doden van hen een problematische situatie, omdat het gebod hen te doden overgeleverd is,
op gezag van Samrah bin Djoendoeb overleverde op gezag van de Profeet  dat hij zei: Doodt de Shoeyoegh van de Moeshrikien en
laat hun Sharkh leven. 211
Al-Baghaawie antwoorde hierop met zijn uitspraak:212 Dat hij  bedoelde met Sharhk-kinderen en met Shoeyoekh-de jongeren.
Bij het terugkeren naar de woordenboeken zien wij niet dat het woord ((Shaykh)) naar jongeren verwijst, behalve dat al-Baghaawie,
Rahiemahoellaah, ermee bedoelt de Shoeyoekh, degenen van hen die jeugdige kracht hebben, omdat er geen twijfel in is dat deze, als
zij strijden, gedood zouden moeten worden.
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As-Siyasa as-Shar’iyyah blz. 177

209

As-Siyasa as-Shar’iyyah blz. 177-178

210

Overgeleverd door Aboe Dawood in zijn Soennah, Boek van al-Djihaad, Hoofdstuk van het doden van vrouwen nr. 2669.
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Overgeleverd door Ahmed (5/ 12 en 20) en Aboe Dawood in zijn Soennah, Boek van al-Djihaad, Hoofdstuk van het doden van vrouwen nr. 2670.
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Sharh as-Soennah 11/48.
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Hetzelfde geldt voor de zwakke Shaykh die een strategie heeft of geconsulteerd wordt bij het vechten tegen de moslims, dan moet
zo’n persoon gedood worden (tijdens oorlogsvoering).
Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyah, Rahiemahoellaah, zei:213
Het fundament is dat het bloed van de mens onschendbaar is en niemand gedood wordt, behalve met recht. En het doden met als reden
koefr is niet van de zaken waarover de wetgevingen overeengekomen zijn en (ook) niet in de tijd van één Sharie’ah, zoals het doden van
degene die niet deelneemt aan de strijd, dit is iets waar de wetgeving en het intellect geen verschil van mening over hebben. Het bloed van
de ongelovige was tijdens het begin van de geschiedenis van de islaam onschendbaar net zoals het oorspronkelijke onschendbaarheid van
een persoon. En doordat Allaah de moslims verbood hem te doden .

6. Het verbod op het doden van vrouwen en kinderen is muhkam 214 en de Profeet
toegestaan.

 heeft dit nooit

Sommigen van de mensen van kennis dachten dat het doden van vrouwen toegestaan was in de eerste periode van de Islaam en het
(oordeel daarvan) daarna opgeheven werd. Deze misvatting heeft sommige mensen van kennis beïnvloed vanuit de hadieth van asSa’b bin Jahthamah: Er werd tegen de Boodschapper van Allah  gezegd: “Als een paard in de nacht aanvalt en de kinderen van de
Moeshrikien getroffen worden.”
Dus de Boodschapper van Allaah  zei: “Zij zijn van hun vaders.215
Aboe ‘Ubayd bin Sallaam, rahiemahoellaah,-224 NH- zei na het overleveren van de hadieth:216 “Hierna kwam het verbod op het doden
van vrouwen en kinderen in vele ahadieth.”
Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyah zei:217 Het doden van een vrouw slechts vanuit de reden van koefr is niet toegestaan en we weten niet dat
het toegestaan was om een ongelovige vrouw te doden in welke tijd dan ook. Echter de Qor’aan en de volgorde van zijn openbaring
bewijzen dat het helemaal nooit toegestaan was, omdat de eerste verzen die zijn geopenbaard over het strijden:
Toestemming (om te vechten) is gegeven aan degenen die bevochten worden, omdat zij met onrecht behandeld worden. En voorwaar,
Allaah is zeker bij machte hen te helpen. Degenen die verdreven zijn uit hun huizen….
Soerah al-Haj: 23:39-40
Dus het werd toegestaan voor de gelovigen om te vechten in het verdedigen van hun zelf en om terug te slaan tegen als bestraffing van
degenen die hen verjaagden uit hun huizen en hen de tawheed van Allaah en Hem aanbidden verboden en vrouwen zijn niet uitgesloten
van degenen die dit doen. Toen werd het voorgeschreven voor hen om hen in absolute zin te strijden en dit is uitgelegd in Zijn Uitspraak
(interpretatie van de betekenis):
En strijd op de weg van Allaah tegen degenen die tegen jullie strijden…
Soerah al-Baqarah: 2:190
Dus wie niet van de mensen van de strijd is, dan is niet toegestaan hen te bestrijden.
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As-Saarim al-Maslool: pag. 104.
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Muhkam: Er is geen andere uitleg mogelijk dan deze uitleg.
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Overgeleverd door al-Boechaarie en Moslim.
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Al-Amwaal pag. 42
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As-Saarim al-Maslool: pag. 101.
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Zo ook verwijzen degenen die zeggen dat het doden van vrouwen was toegestaan in het begin van de Islaam en daarna (dat het
toegestaan was) werd opgeheven, naar posities ingenomen door de metgezellen (van de Profeet) zoals de kritiek van az-Zoebayr bin
al-‘Awwaam jegens Aboe Doejanah toen hij het doden van vrouw naliet bij wie het zwaard was opgeheven, nadat hij haar kon
doden.218
Aboe Dja’far Mohammed bin Djareer at-Tabari, gestorven 310 NH) zei:219
“Hierin is ook een verduidelijking dat het vermoorden van de vrouwen van de moeshrikien die in oorlog zijn toegestaan was, en dat het
verbod van de Boodschapper van Allaah  later kwam: of omstreeks de verovering van Mekka, iets ervoor- of net erna. Dit omdat azZoebayr het afwees van Aboe Doejanah dat hij het naliet de vrouw te doden waartegen het zwaard was opgeheven en hij haar kon doden.
En hij (az-Zoebayr) zei tegen hem (Aboe Doejanah): “Zag jij jou jouw zwaar opheffen van de vrouw nadat jij het had gericht naar
haar?!”Toen az-Zoebayr dit zei tegen Aboe Doejanah, zei Aboe Doejanah niet “De Boodschapper van Allaah

 verbood het doden van

vrouwen” in plaats daarvan zei hij tegen hem“Ik respecteer het zwaard van de Boodschapper van Allaah  te erg om er een vrouw mee
te doden.” In dit is een duidelijk bewijs dat het doden van vrouwen tijdens oorlogsvoering toegestaan was. Het was tijdens de veldslag van
Oehoed en daarvoor toegestaan en het verbod om hen te doden kwam daarna.”
Dit laat niet zien dat het eerder een toegestaan was om vrouwen te doden, mogelijk was het van de kennis die sommigen van de
metgezellen ontschoten was.
Einde van de vertaling uit het boek van as-Shaykh Hamd bin al-‘Othmaan, hafidahoellaah.
We zien duidelijk dat het vermoorden van degenen die niet deelnemen aan de strijd niet toegestaan is. Dus ook niet het lukraak
aanvallen en vermoorden van burgers in het Westen en Islamitische landen zoals ISIS en al-Qaa’idah en hun soortgenoten doen!
Shaykh al-Bassaam zei in Tawdeeh al-Ahkaam (met inkorting):
Wat als profijten uit deze twee hadieths gehaald kan worden:
1.

Het is eerder genoemd dat de Profeet  het doden van vrouwen, oude mannen, kinderen, mensen in plaatsen van aanbidding
en degenen die zich niet bezighouden met vechten.

2.

Deze twee ahadieth bevestigen deze betekenis met betrekking tot het verbod van het doden van vrouwen en oude mensen die
de oorlog niet ondersteunen door daden of hun mening (strategisch).

3.

De oorlogen in Islaam zijn niet vanuit onderdrukking of corruptie, maar zij zijn oorlogen van genade en een oproep naar
goedheid. Al-Mawardi zei in al-Ahkaam as-Sultaniyyah: Het is niet toegestaan om vrouwen en kinderen te doden tijdens
oorlogsvoering, of erbuiten, omdat de Profeet

 het doden van hen verbood, net zoals hij het doden van de zwakkeren

verbood. De legerleider moet zijn troepen gebieden met wat Allaah verplicht heeft gemaakt betreffende het vasthouden aan
zijn regelgeving.
4.

Van de methodologie van de Islaam is wat Aboe Bakr as-Saddieq zei, hij adviseerde zijn commandanten: Ik adviseer jullie tien
(zaken) en onthoud dit van mij: Pleeg geen verraad, wees niet extreem, vermink niet, dood geen klein kind, geen oude man,
geen vrouw. Hak de palmboom niet om en steek deze niet in brand, hak de vrucht gevende bomen niet om. Slacht geen schaap,
geen koe of kameel, behalve wie het wil te eten. En passeer mensen van de kloosters, laat hen waar zij zichzelf aan overgeven.
220

As-Shaykh Mohammed bin ‘Abdoel-Wahhaab wees het doden van vrouwen en kinderen onder de noemer van al-Jihaad af en zei:
“Hetgeen wij ons op bevinden: Wij zijn niet van mening dat de Arabieren gevangen genomen moeten worden en wij doen dit niet,
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Tathieb al-Athaar 560-561.
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Tawdih al-Ahkaam, Sharh Boeloegh al-Mara’am. Volume 6, 371.
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en wij bestrijden anderen dan hen niet, en wij zijn niet van mening dat vrouwen en kinderen bestreden moeten worden.” (Ad-dorar
as-Saniyyah fie adjwibat an-Najdiyah 1/229).

7. Sommige groepen mensen die verboden zijn te doden door de Sharie’ah.
Zoals in voorgaande bewijzen duidelijk werd, zijn de volgende groepen mensen door de Sharie’ah verboden om te doden:








Vrouwen;
Monniken;
Gestuurde boodschappers;
Kinderen;
Ouderen;
Zwakkeren die niet deelnemen aan de strijd;
Mensen in plaatsen van aanbidding;

Daarbij komt dat er nog specifieke groepen genoemd zijn in de Sharie’ah die niet gedood mogen worden en wie, net als de eerder
genoemde groepen, lukraak doelwit zijn van aanslagen van al-Qaa’idah en IS.





De Dhimmie: Dit is de ongelovige die inwoner is van de landen van de moslims, m.a.w. is dit zijn land en hij betaald de
djiziyah en hij is een onderdaan van dat land. Hij dient zich aan de wetten van dat land te houden.
De Moe’aahad: Dit is de ongelovige waarbij er tussen zijn land en een moslimland een overeenkomst en een verbond
bestaat om de oorlog op te schorten voor een vastgelegde tijd. Zoals de Profeet  met de Qorays een verbond sloot van
Hoedaybiyah voor tien jaar.
Al-Moesta’min: Dit is de ongelovige die het land van de Islaam betreed in een overeenkomst van veiligheid en toestemming
van de moslims. In deze tijd gebeurt dit met een officiële toestemming van de ambassade van het andere land zoals een
visum voor vakantie, bezoek, werk etc.

Over deze drie specifieke groepen zijn talloze ahaadieth die aangeven hoe wij dienen om te gaan met hen:
Toen Oem Haanie (moge Allaah tevreden met haar zijn) veiligheid en bescherming bood aan een man van de Moeshrikien, in het jaar
van de Fath (overwinning, inname van Mekka als Islaamitische streek), en toen ‘Alie Ibn Abie Taalib (moge Allaah tevreden met hem
zijn) hem wilde doden, ging zij naar de Profeet , en hem daarover informeerde zei hij  : We hebben veiligheid en bescherming
gegeven aan degene die jij bescherming hebt geboden O Oem Haanie! “Overgeleverd door Boechaarie en Moslim. 221
En (een andere soort van) levens die ook de verboden zijn in de Islaam, zijn de levens van hen (de Niet-moslims) die onder een verdrag
staan, de mensen van ad-Dhimmah en degenen die veiligheid en bescherming zijn geschonken. Het is overgeleverd door ‘Abdoellaah
ibn ‘Amar Ibnoel ‘Aas (moge Allaah tevreden met hen beide zijn) dat de Profeet  gezegd heeft: “Degene die iemand doodt die onder
een verdrag staat, zal de geur van het Paradijs niet ruiken, terwijl de geur ervan wordt geroken op een afstand van 40 jaren.”
Overgeleverd door Al-Boechaarie.


De laatste groep: Onschuldige moslims.

Zoals de geschiedenis- en de huidige stand van zaken ons leren zijn de meeste slachtoffers van de daden van Ikhwaan al-Moslimien, alQaa’idah, IS en anderen, de moslim zelf. Dit aangezien aanslagen op markten, gebedshuizen, overheidsgebouwen en andere plaatsen
vaak voorgekomen zijn.
Dit terwijl de Sharie’ah het doden van de ongelovige die niet strijd tegen de moslims verbied, laat staan de onschuldige moslim! De
lieden van de dwalende groeperingen komen dan met allerlei schijnargumenten en schijnredenaties. Maar zij kunnen onder
feitelijkheid niet uit: Zij plegen deze aanslagen doelbewust en vermoorden doelbewust mensen! Dit terwijl de Islamitische wetgeving
dit expliciet verbied! Wat voor Jihaad plegen deze mensen dan?
In het onderstaande kunt u lezen hoeveel werd een mensenleven is in de Islaam! 222
Allaah, de Meest Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis): “En degene die een gelovige met opzet doodt zijn bestraffing is de
Jahannam (Hellevuur), om daarin te verblijven, en op hem is de Toorn en de Vloek van Allaah en Hij heeft voor hem een geweldig
grote bestraffing voorbereid.” (Soerat An-Nisaa-ie (4), 93

221

Dit is gelijk een bewijs tegen IS en Al-Qaa’ida aanhangers aangezien deze daad van Oemm Haani was in het jaar van de verovering van Mekka. Dit bewijst

ook dat de Profeet

 deze bescherming ook toen accepteerde. In tegenstelling tot degenen die de Profeet  zijn leiding niet als bron nemen en claimen

dat iedere niet-moslim gedood mag worden!
222

Genomen van de voorgaande fatawaa over aanslagen etc. van meerdere ‘Ulamaa.
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En Hij, de Glorierijke, zegt (interpretatie van de betekenis):
“Om die reden bepaalden Wij voor de Kinderen van Israa’iel dat als iemand een ziel doodt, niet in vergelding, (en) of om verderf te
zaaien op aarde - het zou zijn alsof hij de gehele mensheid gedood heeft.” (Soerat Al-Maa-iedah (5), 32)
Moedjaahied, moge Allaah hem genadig zijn, heeft gezegd: “Dit betreft de zonde (i.e. de zonde is even groot als degene die de gehele
mensheid doodt), en dit laat de ernst (van de zonde ) zien om een ziel zonder recht te doden.”
En de Profeet  heeft gezegd: “Het is niet toegestaan om het bloed van een persoon die Moslim is (te laten vloeien) die getuigt van Laa
illaaha illa Allaah (Niets of niemand is het waardig om aanbeden te worden behalve Allaah) en dat ik de Boodschapper ben van Allaah,
behalve in één van de volgende drie gevallen: de nafs door de nafs (de vergelding voor het doden van een persoon), het stenigen van de
overspelpleger, degene die de Dien (religie) en de verenigde gemeenschap (van Moslims) verlaat (door ongelovig te worden na Islaam).”
Moettafiqoen ‘ aleihi. (Boechaarie en Moslim) En deze bewoording komt uit Al-Boechaarie.
En de Profeet  zegt: “Ik ben opgedragen de mensen te bevechten totdat zij getuigen van Laa illaaha illa Allaah en dat Mohammed de
Boodschapper van Allaah is en het gebed te vestigen en de Zakaat te geven. En als zij dat doen, dan hebben ze hun bloed en hun eigendom
van mij gevrijwaard, behalve met een recht van de Islaam, en hun verrekeninsgschap is bij Allaah. Moettafiqoen ‘aleihie (Algemeen
geaccepteerde hadieth) van de hadieth van Ibn ‘Omar (moge Allaah tevreden met hen beide zijn).
En in de Soennan van An-Nassaa-ie, op gezag van ‘ Abdoellaah ibn ‘Amr (moge Allaah tevreden met hem zijn), dat de Profeet
gezegd heeft: “Dat de Doenyaa (wereld) vergaat is verdraaglijker voor Allaah, dan de doding van één Moslim persoon.”



En Ibn ‘Omar (moge Allaah tevreden met hen beide zijn) keek op een dag naar het Huis, of naar de Ka’ bah en zei: “Hoe geweldig ben jij
en hoe geweldig is jou onschendbaarheid, maar de gelovige is meer onschendbaar voor Allaah dan dat jij bent.” (Betekenend dat de
Haraam veilig en beschermd is van gevecht en bloedvergieten, en de gelovige heeft meer het recht om veilig en beschermd te zijn van
bloedvergieten)
Al deze teksten en vele andere, maken de grootsheid van de onschendbaarheid van het bloed van een Moslimpersoon duidelijk en het
verbod om hem te doden voor een andere reden dan dat de teksten van de Sharie’ah een bewijs voor geven. Het is daarom voor
niemand geoorloofd om zonder een reden transgressie te plegen tegen een Moslim. Oesama Ibn Zaid (moge Allaah tevreden met hen
beide zijn) heeft overgeleverd dat…
“Allaah’s Boodschapper  ons zond naar Al-Horqa, en in de morgen vielen wij hen aan en versloegen wij hen. Ik en een persoon van de
Ansaar volgden een man van hen en toen wij hem grepen, zei hij: “Laa ilaaha illa Allaah.” Toen wij dat hoorden, stopte de man van de
Ansaar, maar ik doodde hem toen door hem te doorboren met mijn speer. Toen we terugkwamen kwam de Profeet dat te weten en zei hij
tegen mij: O Oesama! Heb je hem gedood nadat hij Laa ilaha illa Allaah heeft gezegd?” Daarop zei ik: “Maar hij zei dat alleen om zichzelf te
redden.” De Profeet bleef dat maar herhalen, totdat ik wenste dat ik de Islaam niet voor die dag geaccepteerd had.”
Algemeen geaccepteerde hadieth, en dit is de bewoording uit Al-Boechaarie.
En dit geeft de meest krachtige bewijsvoering aan van het verbod op bloed (i.e. leven). En deze (gedode) persoon was een Moeshrik
(afgodendienaar) en zij waren Moedjaahiedien (strijders) ten tijde van gevecht. Toen ze hem overmand hadden en de macht over hem
hadden genomen, sprak hij de woorden van Tauwhied uit. Oesamah (moge Allaah tevreden met hem zijn) doodde hem toch, met als
excuus, dat hij (die Moeshrik) het slechts gezegd zou hebben zodat men hem niet meer zou doden. En de Profeet (Moge Allaah’s
Vredeswensen en Zegeningen met hem zijn) accepteerde zijn excuus en zijn verkeerde uitleg van de situatie niet. En dit is van de
meest krachtige bewijzen voor het verbod op het bloed (leven) van de Moslims en de geweldige misdaad die dat verbod schendt.
En zoals het bloed van de Moslims verboden is, zo ook is het eigendom van de Moslims verboden en beschermd door de uitspraak van
de Profeet  : “Waarlijk, jullie bloed en jullie eigendom is onschendbaar voor jullie onderling, zoals de onschendbaarheid van deze dag
van jullie, in deze maand van jullie, in deze stad van jullie.” Overgeleverd door Moslim. En deze woorden heeft de Profeet : gezegd in
zijn preek op de Dag van ‘Arafaat. En zowel Boechaarie en Moslim hebben dit overgeleverd betreffende de preek op de Dag van anNahr (Offering).
Als wij eerlijk vragen aan degenen die deze aanslagen toejuichen: Wat zou jij ervan vinden dat jouw moeder, vader, dochter, zus of vrouw
naar de markt gaan en zij getroffen zouden worden door zo’n aanslag, dan gaan wij ervan uit dat zij dit zouden afwijzen!
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8. Het schuilen van ISIS achter “meningsverschillen” bij het doden van sommigen die niet participeren en
andere zaken.
ISIS komen in sommige gevallen met de bewering dat er meningsverschillen zijn over geleerden over het doden van sommigen groepen
mensen die niet participeerden bij de strijd.
Dit om hun methodologie te rechtvaardigen en te ondersteunen. Als wij eerlijk en kijken vanuit de Openbaring dan zien wij dat deze
meningsverschillen slechts het noemen zijn van sommige zwakke- en tegenstrijdige meningen uit de boeken van Jurisprudentie (Fiqh). Dit
aangezien in de boeken van Fiqh en uitleg van Hadieth vaak alle meningen genoemd worden die ‘Ulama hebben ontrokken uit de
Openbaring.
Dit is op zichzelf geen bewijs voor de correctheid hiervan en laat zien dat men dit doet om hun methodologie te ondersteunen. Men
gaat hierbij in sommige gevallen meerdere overleveringen van de Profeet  tegen, dit terwijl de rechtsgeleerden die men aanhaalt
zelf altijd van mening zijn geweest dat als zij de Openbaring tegengaan, de Openbaring bindend is en niet hun Idjtihaad.223
Hoe zit het dan als iemand na deze Imaams een oordeel van hen pakt welke de bewijzen tegengaat? Is het toegestaan om deze
istihaad te volgen als zij het bewijs gepresenteerd krijgen dat deze uitspraak zwak/ foutief is?
De Profeet  zei:224 “Als een rechter een oordeel velt en hij doet moeite (idjtihaad) en een correct bevel uitvaardigt, dan zal hij twee
beloningen krijgen; als hij moeite doet (idjtihaad) doet en een onjuist bevel uitvaardigd, dan zal hij een beloning krijgen.”
Als wij dan kijken naar de personen die de daden van ISIS legitimeren- en ondersteunen, dan voldoen zij niet aan de voorwaarden van
al-Idjtihaad. Hun voorgangers van al-Qaa’idah en andere groeperingen wezen talloze zaken af die ISIS nu doen. Zelfs bij de zaak van
aanslagen zoals 9-11 wezen de mensen die zij zelf als geleerden beschouwen, zoals Aboe Hafs al-Mauretaanie en Sayid al-Imaam deze
zaken af! Deze werden ingezet door de leiding van al-Qaa’idah op basis van hun begrip, en zij waren geen mensen van kennis en zij
raadpleegde hun eigen Moefties niet!
Als ISIS en anderen deze methodologie volhouden, dan kunnen zij ook een ieder die hun visie op de Islaam verwerpt niet meer buiten
de Islaam plaatsen en/of bekritiseren. Want zij basseren zich ook op bewijzen!
Want waarom mogen deze mensen niet andere ‘Ulama volgen uit hun tijd? ‘Ulama die bekend staan om taqwa en om hun
kennisniveau en ook bewijzen geven? Degene die zijn verstand gebruikt zal zien dat het puur het volgen van misvattingen is en/of
begeerten.
De Islamitisch geleerden zijn erg strikt geweest in het afwijzen van het volgen van meningen van mensen als deze de Openbaring
tegengaan. Het is dan ook een must voor iedere moslim om de inleiding van het boek van al-Imaam al-Albaani, radiya Allaahoe ‘anhoe,
Een beschrijving van de salaah van de Profeet , te lezen.
Wij zullen een aantal uitspraken qouten uit het voorgenoemde boek, die bewijzen wat wij zeggen:
Ibn ‘Abdoel Barr, radiya Allaahoe ‘anhoe, heeft gezegd:225
“Vandaar, mijn broeder, dat je de fundamenten moet behouden en aandacht aan hen moet schenken. Je zou moeten weten dat degene
die zorgt voor het behoud van de Soennah en de bevelen die in de Qor’aan staan, de meningen van de juristen beschouwt als hulp in zijn
ijtihaad, verschillende benaderingswijzen toegankelijk maakt, en de Soenan uitlegt die verschillende mogelijke betekenissen hebben, dat
diegene niet blindelings zonder analyse de mening volgt van een van hen in hoe de Soennah zou moeten worden gevolgd; noch negeert
diegene wat de geleerden zelf hebben bereikt in het behouden van- en het reflecteren over de Soennah, maar diegene volgt hen in hun
discussie, begrip en analyses, is hun dankbaar voor hun inspanningen die hem voordeel hebben gegeven, en die hem op diverse punten
attent hebben gemaakt: Hij prijst hen voor hun juiste conclusies, in de meeste gevallen, maar waart hen niet vrij van fouten, net zo min
als zij zichzelf vrijwaarden: Zo is degene die kennis nastreeft, die vasthoudt aan de weg van de vrome voorgangers; zo is de ware
gelukkige en de ware geleide; zo is de volger van de Soennah; zij Profeet  en de leiding van de metgezellen, radiya Allaahoe ‘anhoem.

223

M.a.w. deze edele geleerden spraken over wetenschappelijke vraagstukken en verrichte daarin een inspanning om tot de juiste conclusie te komen. Volgens

de soennah zit zo’n geleerde tussen twee beloningen in: 2 beloningen: 1 voor zijn inspanning en 1 voor zijn correcte oordeel. 1 beloning: voor zijn inspanning
en zijn foutieve oordeel wordt vergeven.
224

Boecharie en Moslim.
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Maar als hij het nalaat om te analyseren, de genoemde methode verlaat, de Soennan met zijn eigen mening in twijfel trekt en wenst om ze
alleen daar in te passen waar zijn eigen mening dat toelaat: Diegene is afgedwaald en brengt anderen op een dwaalspoor. En verder is
degene die onwetend is over alles wat wij hebben genoemd, en roekeloos in gedane uitspraken duikt zonder kennis, zelfs nog meer blind
en meer afgedwaald.”
Soelaymaan at-Taymi, radiya Allaahoe ‘anhoe, heeft gezegd:226
“Als je de concessies (rokhas)van iedere geleerde zou accepteren, dan zou zich in jou alle slechtheid vergaren.
Ibn ‘Abdil Barr, radiya Allaahoe ‘anhoe, zei over deze uitspraak: “Hierover bestaat idjmaa’ (consensus van de geleerden): IK ken geen
tegengestelde mening.”
Ibn ‘Abdil Barr, radiya Allaahoe ‘anhoe, zei ook:227 “Als tegengestelde meningen beiden juist zouden kunnen zijn, dan zouden de Selef niet
elkaar istihaad beoordelen en uitspraken hebben gecorrigeerd. Eenvoudige logica sluit uit dat een kwestie en zijn tegengestelde beiden
juist kunnen zijn; zoals een mooi gezegde luidt: Om twee tegengestelden tegelijkertijd te bewijzen is de meest belachelijke dwaasheid.”
Al-Imaam al-Moezanie, radiya Allaahoe ‘anhoe, heeft gezegd: 228 “Er zijn mensen die meningsverschillen toestaan en denken dat als twee
geleerden idjtihaad doen over een probleem en de ene zegt: Halaal, terwijl de ander zegt: Haraam, dat beiden dan de waarheid hebben
gevonden met hun idjtihaad! Tegen zo’n persoon kan men dan zeggen: Is jouw visie gebaseerd op de bronnen of op qiyaas (analogie)? Als
hij zegt: op de bronnen, dan kan men zeggen: Hoe kan het op de bronnen gebaseerd zijn als de Qor’aan meningsverschillen uitsluit? En als
hij zegt: Op analogie, dan kan men zeggen: Hoe kan het zo zijn dat de bronnen meningsverschil uitsluiten, en dat het jou wel is toegestaan
om door middel van analogie te beredeneren dat meningsverschil toegestaan is?! Dit is onacceptabel voor een ieder die intelligent is, laat
staan voor een geleerde.”
Al-Imaam as-Sjafi’ie, radiya Allaahoe ‘anhoe:229 “Als je in mijn geschriften iets vind dat verschilt met de Soennah van de Boodschapper van
Allaah , spreek dan op basis van de Boodschapper van Allaah  en laat achterwege wat ik heb gezegd.”
En:
“De moslims zijn het er unaniem over eens dat als een Soennah van de Boodschapper van Allaah
halaal (toegestaan) is deze te verlaten voor een uitspraak van wie dan ook.”

 duidelijk is voor iemand, het niet

En:

 bereiken ons allemaal, maar ontsnappen ons net zo goed. Dus als ik mijn mening
uitspreek, of een principe formuleer; mocht er op gezag van de Boodschapper van Allaah  iets zijn dat tegen mijn mening ingaat, dan is
de correcte mening die van de Boodschapper van Allaah  en wordt het ook mijn mening.”
“De Soenan van de Boodschapper van Allaah

De volgende zeer belangrijke uitspraak slaat exact op ons discussiepunt: 230 Toen de leider van de moslims, al-Mansoor de mensen
wilden verenigen op het prachtige boek al-Muwatta van al-Imaam Maalik, als leidraad voor de moslims, verbood Imaam Maalik, ra,
deze Khalief dit te doen en hij zei:
“Voorwaar de mensen zijn het eens geworden, en weten dingen over zaken waar wij niets van afweten.”
Dit terwijl al-Muwatta voor de verschijning van Saheeh al-Buchaarie het meest authentieke boek van de Soenan was en dit boek
geweldige voordelen met zich meebrengt. Toch zien wij dat al-Imaam Maalik, radiya Allaahoe ‘anhoe, terughoudend was. Vergelijk dit
dan met ISIS en hun voorlopers, die voor de fiqh van al-Jihaad shoppen in de boeken van Fiqh om daar te kijken welke uitspraak zij
kunnen pakken om hun reeds gekozen pad te ondersteunen. En kijk vooral ook hoeveel duidelijke ahadieth men tegengaat op basis
van zwakke, tegenstrijdige meningen en hun eigen begrip van de Soennah van de Profeet . Laat staan dat boeken van fiqh geen
Openbaring zijn, maar een middel deze te begrijpen en zaken daarin correct of fout kunnen zijn!
Allaah Zegt hierover (interpretatie van de betekenis):
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“Wanneer de gelovigen tot Allaah en Zijn Boodschapper worden geropen opdat Hij over hen recht zal spreken, zeggen zij slechts: Wij horen
en gehoorzamen. Dezen zijn het die zullen slagen. En wie Allaah en Zijn Boodschapper gehoorzamen en Allaah vrezen en godsvruchtig zijn
jegens Hem, deze zullen slagen.”
(Soera an-Noer: 24:51-52).

Allaah Zegt ook (interpretatie van de betekenis):
“Laat daarom degenen die tegen het gebod van de Boodschapper ingaan, zich in acht nemen opdat hen geen rampspoed overkomt of een
pijnlijke straf hen achterhaald.”
(Soera an-Noer: 24:63).
Allaah zegt ook (interpretatie van de betekenis):
Maar nee, bij jouw Rabb (Heer), zij zullen geen gelovigen zijn, voordat zij jou (Profeet) tot Rechter maken over al hun geschillen en in hun
hart geen aarzeling vinden aangaande hetgeen jij oordeelt en zij zich geheel en al onderwerpen.”
(Soera an-Nisa: 4:65).
Allaah zegt ook (interpretatie van de betekenis):
Volg hetgeen aan jullie van jullie Rabb (Heer) is neder gezonden en volg geen anderen als vrienden en beschermers, dan Hem. Hoe gering is
de lering die jullie trekken.
(Soera al-A’raaf: 7:3).

9. Het belang van het terugkeren naar de sierah van de Profeet  en het begrip van de Sahaabah om
geboden- en verboden te begrijpen;
We zien helaas dat al-Qaa’idah en IS sommige verzen uit de Qor’aan en verzen uit de soennah van de Profeet  gebruiken om daden
van hen te legitimeren. Dit terwijl hun begrip duidelijk afwijkt van de oorspronkelijke bedoeling!
As-Shaykh Mohammed Bazmool, ha, zegt in zijn boek: Silsilat ar-Rasaa’il al-Manhadjieyah:231

3. Het voordeel van het voeren van de bewijs vanuit de Profetische Sieraa.
De Profetische Sieraa is de praktische toepassing van de wetteksten uit de twee Openbaringen: De geweldige Qor’aan en de Profetische
Soennah, en zij is de leiding waarop de Profeet  zich bevond.
Het voordeel ervan is in zaken:

231



Al hetgeen voorkomt in de wetteksten van de twee Openbaringen, wat verbied ernaar te handelen vanuit haar uiterlijke
betekenis, komt in (de Profetische sieraah) niet voor. Dus er zit geen wettekst in die Moetashaabih (voor meer dan één uitleg
mogelijk) is, niet mansoogh (waarvan het wettelijke oordeel is opgeheven door een andere wettekst), niet algemeen (‘Aam)
magsoos (wat specifiek gemaakt wordt door een andere wettekst), niet moetlaq (on-restrictief), wat muqayyid (restrictief)
gemaakt wordt (door een andere wettekst). En niet moedjmal (algemeen), want verduidelijkt moet worden.



De sieraa is een tafsir (uitleg) van de bronnen uit de Sharie’ah vanuit de basis dat het een praktische toepassing is van deze
wetteksten. Dus het is een praktische uitvoering van de bedoeling van de Wetgever (Allaah) van de wetteksten van welk
onderwerp dan ook waarmee zij samenhangen.

Blz. 392 t/m394.
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De Profetische sierah is makkelijk en precies. Het heeft niet nodig wat de individuele wetteksten nodig hebben qua bevestiging
en haar precieze (uitleg). En het is dichterbij begrip omdat het verhalen zijn. En het verstand en de harten begrijpen de
betekenissen als zij komen op de wijze van verhalen. En daarom zie je dat de meerderheid van de moslims, en specifiek de
gewone mensen, dat zij geïnteresseerd zijn in de Profetische sierah, dat zij onthouden wat erin voorkomt.

4. Voorbeelden vanuit de Profetische Sieraa om de Moekhaalifien te weerleggen.
Neem dit voorbeeld: Het bevel de ongelovigen te doden welke in sommige edele verzen:
Zoals de Uitspraak van de Verhevene (interpretatie van de betekenis):
En strijdt op de weg van Allaah tegen degenen die tegen jullie strijden en overtreedt niet. Voorwaar, Allaah heeft de overteders niet lief.
(Soera al-Baqarah: 2:190).
En zoals de Uitspraak van de Verhevene (interpretatie van de betekenis):
Maar bevecht alle veelgodenaanbidders zoals zij jullie allen bevechten, en weet dat Allaah met de Godsvrezenden is.
(Soera at-Taubah: 9:36).
En zoals de Uitspraak van de Verhevene (interpretatie van de betekenis):
Doodt hen die niet in Allaah en in de Laatste Dag geloven en die niet verboden houden wat Allaah en Zijn Boodschapper verboden hebben
verklaard; en zij die de Godsdienst van de Waarheid niet als godsdienst nemen, van wie aan hen het schrift is gegeven, totdat zij de Djiziyah
(beschermgeld) betalen, terwijl zij onderdanig zijn.
(Soera at-Taubah: 9:29).
Deze aayaat worden begrepen met correct begrip door terug te keren naar de praktisch uitvoering van de sieraa van de Boodschapper .
Dit omdat je hem

 niet de joden ziet doden die bij hem waren in al-Mediena en die onder het verdrag vielen. En hij doodde de

ongelovigen in Mekka niet nadat hij met hen het verdrag van al-Hudaybiyaah sloot totdat hij het opzegde en Mekka veroverd werd.
Dus de betekenis (van de verzen) is niet om iedere ongelovige te doden, maar de betekenis is om de kaafir die strijd tegen de Islaam te
doden, degene waar tussen ons en hem geen verdrag en overeenkomst is. En de betekenis is niet dat volgens de Sharie’ah het bestrijden
van de ongelovigen is voorgeschreven vanuit iedere toestand (van de moslims) waarop zij ons bevinden vanuit kracht en zwakte, en het
bereiken van voordelen (masaalih) en hetgeen dat niet is!
Eerder bewijst de Profetische sieraah in dit vraagstuk nog op meer dan het eerder genoemde:


Bestreden de Sahaabah de ongelovigen (uit zichzelf) zonder de Boodschapper van Allaah  of streden zij met met hem 
onder zijn gezag?



Bestreed de Boodschapper van Allaah  de ongelovigen voordat hij zich voorbereid had?



Was de strijd slechts om de strijd of om faam of om gezien te worden of om het Woord van Allaah te verheffen?



Was het aangaan van de leiders van een vredesbestand met de ongelovigen, als er een voordeel in zat voor de moslims,
toegestaan voor hen of niet?

Zo zie je dat dat de sierah van de Boodschapper een duidelijk pad opent in het bediscussiëren en het is een punt van acceptatie met degene
die bewijzen tegengaat.232

232

Wat te denken van andere zaken die deze sieraa bewijst en welke ISIS e.a. tegengaan zoals:

1.Het omgaan met het verwijderen van de moeshrikien van het Arabische schiereiland. De Profeet

 verwijderde de Joden niet uit al-Mediena en ook niet

uit Khaybar. Ook de eerste Khalief Aboe Bakr deed dit niet, pas tijdens het Khalifaat van ‘Omar r.a, gebeurde dit. Mensen pakken deze hadieth zonder de sieraa
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te pakken en doodde dan niet-moslims in Mekka, Riyaad en Mediena. Dit gaat duidelijk de sierah tegen en ook het gebod uit de hadieth. Lees hier meer met
uitleg van al-Iemaam al-Fawzaan, h.a: http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/19-verschillende-belangrijkefundamenten?download=143:het-verwijderen-van-de-mushrikeen-van-het-arabische-schiereiland
Want Foqahaa van de Islaam zoals an-Nawaawi, Al-Qaadi Aboe Ya’laa geven duidelijk aan dat ook koefaar het Arabische schiereiland tijdelijk mogen betreden
onder verdragen en/of bescherming! Het gaat puur om het altijd, blijvend vestigen daar.
De aanslagen gepleegd waren tegen mensen die tijdelijk in bijv. Riyaad waren!
2. Deze mensen wijzen verdragen met niet-moslims af en bedriegen hen. Dit gaat ook de Sieraa tegen aangezien de Profeet

 verdragen sloot en hen nooit

bedroog!
3. Het aangaan van verdragen met niet-moslims die oorlog hebben met andere moslims in een ander gebied en deze andere moslims niet actief helpen. Het
verdrag van al-Hoedaybiyah is een duidelijk bewijs dat de Boodschapper van Allaah

 dit verdrag sloot vanuit voordelen voor de gemeenschap. Hij 

hield zich eraan, ook al waren sommige voorwaarden lastig voor sommige moslims. Dit wijzen de aanhangers van groeperingen altijd af en komen met
misvattingen om dit te ontlopen!.
4. Zoals voorging kwamen zij met een nieuw begrip qua leiderschap, wat de sieraa van de Profeet

 tegengaat. Dit zowel bij hun verzonnen vormen van

leiderschap als het tegengaan van het welbekende concept bij Ahloe Soennah!
5. Deze mensen proberen vanuit algemene ahadieth te bewijzen dat djihaad altijd uitgevoerd wordt. Deze misvatting wordt ook weerlegd door de praktische
sieraa. Eerder zeiden wij:
http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/16-manhadj-ahl-as-soennah-m-b-t-al-jihaad?download=171:djihaad-in-de-islaam
Misvatting: Er zal altijd een Djihād met het zwaard zijn die continu doorloopt.
“Sommigen gaan de uitspraak tegen dat de Djihād op dit moment niet voorgeschreven is, omdat wij in een toestand van zwakte leven. Zij doen dit vanuit wat
al-Boekhaarie en Moeslim overleveren uit de ḥadīth van Moe’āwiyyah ibn Abie Soefyān dat de Boodschapper

 zei: “Er zal altijd een groep van de moslims

zijn strijdend op de waarheid, manifesterend over degenen die tegen hen strijden tot de Dag des Oordeels.” En ook vanuit de ḥadīth van ‘Abd oel -laah ibn
‘Amroe ibn al ‘Aas r.a uit Saḥīḥ Moslim dat de Boodschapper van Allāh

 zei: “Er zal altijd een groep van mijn Oemmah strijden op het bevel van Allāh, zij

overwinnen hun vijanden, het schaadt hen niet wie hen tegengaat totdat het Uur (de Dag des Oordeels) hen bereikt, en zij zijn hierop.” Zij claimen dan dat
dit het bewijs is dat de Djihād met het zwaard doorlopend is en nooit gelaten kan worden.
” Het antwoord op deze misvatting is vanuit drie invalshoeken:
1. Dat de Soennah van de Boodschapper van Allāh

 het grootste bewijs is, en het duidelijkste bewijs dat zijn strijd niet altijd constant doorlopend was.

Eerder werd het gestopt tussen de ene veldslag en de andere. Dit is een duidelijk antwoord op degenen die bewijsvoering brengen met de uiterlijke betekenis
van deze teksten.
2. De Profeet ‘Isa, a.s. als hij terugkeert zal hij de Joden en anderen bestrijden. Als Allāh Ya’djoedj (Gog) en Ma’djoedj (Magog) loslaat, inspireert Allāh ‘Isa a.s
om hen niet te bevechten maar dat hij met degenen die met hem strijden naar de berg Toer gaat. Omdat zij geen kracht hebben tegen hen zoals in de ḥadīth
van an-Nawās Ibn Sam’ān staat die Imām Moslim in zijn Ṣaḥīḥ overleverd. Dus dit bij de Profeet ‘Isa a.s. die niet doorgaat te strijden totdat Allāh hem de goede
wind schenkt.
3- De Soennah legt elkaar uit, en het is voor niemand toegestaan om een gedeelte te pakken van de woorden van de Boodschapper van Allāh zonder te kijken
naar de andere woorden die hij

 gezegd heeft en welke het uitlegt. En wat voorgegaan is, is dat de Djihād at-Ṭalab niet correct is in het geval van zwakte.

Als er gevraagd wordt: “Wat is dan de betekenis van deze twee overleveringen?” Hun betekenis is dat er altijd een groep opstaat met het bevel van Allāh, en
daarvan is de Djihād als zijn tijd aanbreekt, en de aanwezigheid er is van kracht van geloof, en de aanwezigheid van militaire kracht, en het de belangen van de
Islām en moslims dient in het uitvoeren ervan.
Shaykh Ṣāliḥ al-Fawzān h.a. zijn uitleg van deze overleveringen:
Vraag: “Er zijn er een aantal die argumenteren met de uitspraak van de Profeet

 : “De Djihād duurt voort totdat het Uur (de Opstanding) opkomt!” En hij

zegt: “Waarom zeggen de geleerden dat de natie in deze tijd niet in staat is om Djihād at-Ṭalab22 te verrichten en dat deze tijd het meest lijkt op de eerste
Mekkaanse periode. Terwijl de Profeet

 zegt: “De Djihād duurt voort totdat het Uur (de Opstanding) opkomt!””

Antwoord: “Ja het klopt dat (het principe) ‘de Djihād’ voortduurt (tot aan de laatste Dag), maar de betekenis is dat; deze regelgeving niet is opgeheven (Naskh).
Maar de voorwaarden en de onderbouwing voor de Djihād moeten wel voltooid zijn, en dan is het voortdurend! Als echter de voorwaarden en de onderbouwing
voor de Djihād niet voltooid zijn, dan wacht men totdat de kracht, de mogelijkheden en de bereidheid van de moslims terugkeren. En dan pas bevechten zij hun
vijanden! Als je – bijvoorbeeld - een zwaard of een geweer bij je hebt, kan je dan strijden tegen vliegtuigen, bommen en raketten? Neen, want dit is een
verschrikkelijke overmacht! Als jij echter hetgeen bij je hebt waarmee je hun paraatheid kan confronteren of over het gelijke beschikt, dan kan je hen (pas)
ontmoeten. Maar als je niets bij je hebt, dan moet je hen niet ontmoeten. Allāh  تعالىzegt: ((...En stort jullie niet door eigen toedoen in de ondergang...)) Soerah
al-Baqarah: 195 Want, dit is schadelijker voor de moslims dan dat het van voordeel voor hen is, als er al een voordeel (voor hen) in zit! Dit is wat betreft Djihād
at-Ṭalab (aanvallende Djihād). Echter wat Djihād ad-Daf’ (verdedigings Djihād) betreft, daarbij moet je hen (de vijanden) zoveel als je maar kunt in proberen af
te weren.”
6. Hun praktische implementatie van djihaad waarin men de sieraah tegengaat in uitvoering van het willekeurig doden van vrouwen, kinderen, ouderen,
mensen die niet deelnemen aan de strijd.
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Andere voorbeelden hebben zij in dit hoofdstuk genoemd. Dit aangezien ISIS en al-Qaa’idah op basis van zwak tekstbegrip en analogie
de praktische sierah en overeenstemming van de moslimgeleerden tegengaat in basale zaken betreffende leiderschap, Jihaad en
andere zaken zoals duidelijk te zien is.

10. Het sturen van cellen c.q. mensen om aanslagen te plegen in het westen:233
Als wij kijken naar de leiding die onze Profeet  ons leerde dan zien wij dat groepen als IS en al-Qaa’idah hierin duidelijk een nieuween on-legitieme methodologie bewandelen. Eerder hebben wij al talloze fataawa geplaatst van geleerden van de Islaam die deze
zaken afwezen bij al-Qaa’idah. Ook hebben wij in het vorige hoofdstuk gezien dat men verzen uit de Qor’aan en sommige ahadieth
weglaat en/of verkeerd uitlegt! De bewijsvoering van eerdere fataawa die dit afwijzen kunnen exact toegepast worden op deze
nieuwe realiteit van ISIS. Wij zullen dit laten zien vanuit meerdere invalshoeken:

A)



Hoe stuurde de Profeet  en de recht geleide Khaliefen troepen en wat gaven zij hen mee als richtlijnen
mee aan hun strijders?

Op gezag van Boeraydah dat de Boodschapper van Allaah

 zei:234 “Trek ten strijde op het pad van Allaah en bestrijd

degenen die niet geloven in Allaah. Trek ten strijde en overtreed de grenzen niet, misleidt niet, vermink niet en doodt geen
kinderen en niet degenen op plaatsen van aanbidding.”235


Aboe Bakr as-Siddiq, radi Allaahoe ‘anhoe zei tegen Yazeed bin Abi Soefiyaan, radi Allaahoe ‘anhoe toen hij hem naar asShaam stuurde: 236 “Jij zult voorzeker mensen tegenkomen de claimen zichzelf te hebben afgezonderd omwille van Allaah, dus
laat hen op hetgeen zij geclaimd hebben zichzelf af te zonderen en ik adviseer jullie met tien zaken: Dood geen vrouw en geen
kind en geen oudere, gebrekkige. Hak de de vrucht gevende bomen niet om. Vernietig de bewoonde plaatsen niet. Slacht geen
schapen of kamelen, behalve om te eten. Verbrand de bijen niet en verspreid ze niet. En steel niet van de oorlogsbuit en wees
niet laf.”



Op gezag van Zayd bin Wahb, het boek van ‘Omar bereikte mij: “Wees niet extremistisch, pleeg geen verraad en vermoord
geen pas geborene en vrees Allaah met betrekking tot de boeren.”237

In deze wetteksten komt duidelijk naar voren dat de Boodschapper van Allaah  en zijn Khaliefen het verboden sommige groepen
mensen specifiek te doden. Daarnaast gaf de Boodschapper van Allaah  zijn legers specifiek de opdracht om de vijand eerst uit te
nodigen naar de Islaam.
In een hadieth overgeleverd door ‘A’isha, ra, zei zij: “Dat de Boodschapper van Allaah  de gewoonte had als hij een leider van een leger
en of een eenheid daarvan opdracht gaf, dat hij hen adviseerde met het volgende:……….Als je jullie vijand treffen van de moeshrikien,
nodig hen dan uit naar drie zaken; en wat zij hiervan dan ook accepteren, accepteer dit dan van hen, en laat hen dan: Nodig hen uit naar de
Islaam, en als zij jouw uitnodiging beantwoorden, accepteer dit dan van hen…..”238
Imaam as-San’aani, rahimahoellaah, zegt in zijn uitleg van deze hadieth dat en laat hen dan slaat op het bestrijden. Dit terwijl de
Boodschapper van Allaah  dit zei tegen zijn legers die gingen strijden tegen andere legers…..
Hoe kan dan ooit ISIS het toestaan dat mensen in het westen ineens aanslagen op burgers plegen vanuit het geniep- en geheim, of
naar het westen reizen en daar dan aanslagen plegen zonder dat men weet dat deze mensen dit willen gaan doen?
Dit gaat duidelijk de leiding van de Profeet  tegen waarmee hij zijn legers instrueerde en ook de recht geleide Khaliefen.

234

Overgeleverd door Moslim in zijn Saheeh.

235

En niet degenen op plaatsen van aanbidding is een toevoeging uit Moesnad Imaam Ahmed 5/352.

236

Overgeleverd door Imaam Maalik in zijn Muwatta, in het boek van al-Djihaad: Hoofdstuk: Het verbod op het doden van vrouwen en kinderen tijdens de

veldslag. 2/447. De Isnaad (ketting van overleveraars) is onderbroken, de betekenis wordt echter ondersteund door ahadieth overgeleverd op gezag van de
Boodschapper van Allaah

 en de ‘Ulama noemden deze overlevering allemaal en namen het als bewijs.

237

Al-Istidhkaar, Kitaab al-Djihaad, Hoofdstuk: Het verbod op het doden van vrouwen en pasgeboren tijdens de veldslag.

238

Overgeleverd door Moslim, genomen uit Soeboel Salaam, Sharh Boeloegh al-Maraam, Kitaab al-Djihaad, nr. 1188.
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Ibnoel Qayyim, rahiemahoellaah, zei ook: Het doden is verplicht tijdens beantwoorden van oorlogsvoering en gewapende strijd en niet
voor het beantwoorden van koefr. Om deze reden worden vrouwen noch kinderen gedood, noch de oudere, noch de blinde of de
aanbidders die niet vechten, eerder bestrijden wij degene die ons bestrijd. Dit was de manier van de Boodschapper van Allaah in het
omgaan met de mensen van de aarde, hij was gewoon degenen te bestrijden die hem bestreden totdat zij zijn Religie binnentraden, een
overeenkomst sloten met hem of onder zijn leiderschap kwamen door het betalen van de djiziyah. Dit was waar hij zijn ondersteuners en
legers mee instrueerde wanneer zij hun vijanden bevochten, zoals voorgegaan is van de hadeeth van Boeraydah.239
Laat staan dat het volgende bewijs nog duidelijker is en illustreert hoe erg de misdaden van al-Qaa’idah en ISIS zijn:

B)

Tijdens de strijd van het leger waren er ook verboden om degenen niet te doden die niet deelnamen aan
de strijd!

Zoals we helaas kunnen zien vermoorden IS en al-Qaa’idah zoveel mogelijk burgers in hun acties en gaan hierbij de leiding van de
Profeet  tegen. Dit aangezien zij standaard openbare gelegenheden aanvallen en dit is iets wat de basis tegengaat:
Moslims bestrijden degenen niet de hen niet bestrijden.
De rechtsgeleerden hebben een unanieme overeenstemming dat men een vrouw en een jongen niet bestrijden die niet deelneemt aan
de strijd met woord en daad.240
Op gezag van Nafi’ dat ‘Abdoellaah bin ‘Omar hem informeerde: “Dat een vrouw dood aangetroffen werd bij een van de veldslagen
van de Profeet  dus wees de Boodschapper  het doden van vrouwen en jongens af.”241
En in een andere overlevering: …… dus verbood de Boodschapper  het doden van vrouwen en jongens.242
Al-Imaam an-Nawaawi zegt in zijn uitleg van Moslim 12/48: “Er is idjmaa’ bij de ‘Ulama over het handelen naar deze hadieth en op
het verbod van het doden van vrouwen en jongens als zij niet deelnemen aan de strijd.”
Bovenstaande 2 overleveringen verbieden beiden het vermoorden en doden van vrouwen en kinderen tijdens de strijd als deze
de moslims niet bestrijden. Of als zij niet deelnemen aan de strijd. Iemand met intellect vraagt zich dan meteen af: Degenen die
slachtoffer worden van de barbaarse daden van IS en al-Qaa’idah zijn zij in een strijd verwikkeld? Participeren zij in een strijd?
Bestrijden zij de moslims?
Het antwoord is duidelijk nee: Hierin zien wij dat IS en al-Qaa’idah via een zwakke qiyaas (analogie) toegestaan willen maken wat
Allaah verboden heeft.
Daarnaast zijn er andere wetteksten welke regelgeving geven voor deze zaken.
Op gezag van Rabaah bin Ar-Rabi’, radi Allaahoe ‘anhoe, hij zei: Wij waren met de Boodschapper van Allaah  op een veldslag en
hij zag mensen bezig met iets, dus hij stuurde een man en hij zei: “Kijk waar deze zich mee bezig houden”, dus hij kwam terug en zei:
Met een vrouw die gedood is, dus hij zei: “Zij was niet van degenen die gedood zouden moeten worden”. Hij zei: En aan hun hoofd
was Khaalid bin Al-Waalid, dus hij stuurde een man en hij zei: “Zeg tegen Khaalid: Dood geen vrouw en geen persoon die ingehuurd
wordt.”243

239

Ahkaam Ahl ad-Dhimmah, volume 1, pag. 17.

240

In meerdere fiqh boeken staat dit: Al-Hidayaa 2/137, Rawdat at-Talibien 10/243, al-Moghni 13/175 en al-Insaf 4/128. Dit alle gebouwd op de Openbaring

zoals zal volgen.
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Buchaarie zoals in al-Fath al-Baari 6/148, Kitaab al-Djihaad; Hoofdstuk het doden van jongens tijdens de oorlog en Moslim, zoals in de uitleg van Moslim

door Nawaawi; Kitaab al-Djihaad, Hoofdstuk het verbod op het doden van jongens en vrouwen tijdens de oorlog.
242

Buchaarie zoals in al-Fath al-Baari 6/148, Kitaab al-Djihaad; Hoofdstuk het doden van jongens tijdens de oorlog en Moslim, zoals in de uitleg van Moslim

door Nawaawi; Kitaab al-Djihaad, Hoofdstuk het verbod op het doden van jongens en vrouwen tijdens de oorlog.
243

Overgeleverd door Aboe Dawoed in zijn Soenan 3/45, Kitaab al-Djihaad, hoofsdstuk het doden van vrouwen. Ibn Majah in zijn Soenan 2/948, Kitaab al-

Djihaad, hoofdstuk van het invallen en verduidelijken, en het doden van vrouwen en jongens. Al-Albaanie verklaarde deze hadeeth: Hassan Saheeh.
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En in een andere overlevering: ….”Ga naar Khaalid bin al-Waalid en zeg tegen hem: Dat de Boodschapper van Allaah  jou beveelt
en zegt: Dood geen vrouw en geen persoon die ingehuurd wordt.”244
Ibn Qoedaamah zegt hierover (licht ingekort): ….”De genoemden (in bovenstaande hadieth) zijn niet van de van de mensen van de strijd:
De vrouw, het kind en de persoon die ingehuurd wordt.”

C) Het lukraak naar niet-moslim gemeenschappen gaan om hen te doden is tegenstrijdig aan de soennah
van de Profeet .
Al-Imaam Ibn ‘Uthaimin, rahiemahoellaah, zei in 1998: “Vandaag de dag is het de vraag of de religie van de Islaam daadwerkelijk de NietMoslims in het algemeen heeft bereikt op een manier waarop geen sprake is van ruis in de communicatie? (Het antwoord is) Nee! Nimmer!
En toen de zaak van de Ikhwaan (Al-Moeslimien) te boven kwam, die handelen zonder wijsheid, werd de ruis met betrekking tot de
boodschap van Islaam alleen maar sterker, in het oog van de Westerlingen en ook Niet-Westerlingen. Daarmee bedoel ik die mensen, die
aanslagen plegen onder de gelederen van de mensen, terwijl zij beweren dat dit Jihaad op het pad van Allaah is. De werkelijkheid is echter,
dat zij meer slecht en kwaad aan de Islaam en de mensen van de Islaam hebben aangedaan, dan dat zij van voordeel hebben gebracht. Wat
is dus het resultaat dat deze mensen (de sekte van de Ikhwaan al-Moeslimien) bewerkstelligd hebben? Hebben daarmee de Niet-Moslims de
Islaam meer geaccepteerd of zijn zij toen er nog meer voor gaan vluchten?
En de mensen van de Islaam doen nog steeds hun best in gedrag om niet met deze beangstigende en laffe groep (i.e. de sekte van de
Ikhwaan al- Moeslimien) geassocieerd te worden. En de Islaam is ver verwijderd van deze groep. De Islaam is er vrij van. Zelfs nadat de
Jihaad verplicht werd gesteld gingen de Sahaabah (Metgezellen) niet naar de Niet-Moslim gemeenschappen om hen te doden. Nooit en te
nimmer, behalve in Jihaad onder de vlag van een bewindvoerder dat in staat is (qaadir) om Jihaad te voeren. Wat betreft dit terrorisme.
Dit is bij Allaah een schadeberokkening aan de Moslims. Ik zweer bij Allaah! We zien immers dat het resultaat van dat terrorisme, nooit en
te nimmer een resultaat kan worden genoemd. Echter het tegenovergestelde is waar. Het is een bekladding van het imago van de Islaam.
En waren wij daarentegen het pad van wijsheid ingeslagen, en hadden wij Allaah gevreesd, en onszelf allereerst verbeterd en daarna ons
best gedaan hadden om ook de toestanden van anderen te verbeteren, met de manieren van de Sharie’ah, dan was het resultaat, zeer
zeker een goed resultaat geweest.”
Het is duidelijk dat hetgeen mensen doen in het lukraak aanvallen en zoveel mogelijk slachtoffers maken, niet van de soennah van de
Profeet  is en ook niet van wat de moslims aan Jihaad deden! Dan hebben wij het niet over de kwalijke gevolgen die eruit
voortvloeien.
Deze daden komen voort uit al-ghadr en al-Khiyaanah; en dit kan opgeteld worden bij de vele misdaden die begaan worden in het
tegengaan van de Openbaring!

D) Al ghadr (Verraad na vertrouwen te hebben gegeven) en Al-Khiyaanah (ontrouw) zijn verboden in de
Islaam.
We zien in deze tijd helaas vaak dat al-Qaa’idah en IS en soortgelijke groeperingen gebruik maken van stiekeme- en geheime acties.
Men mobiliseert mensen in het westen vanuit cellen om aanslagen te plegen, of stuurt aanhangers vanuit hun midden naar het westen
c.q. Islamitische landen om daar operaties uit te voeren waarbij men zoveel mogelijk burgers aanvalt en afslacht, terwijl men naar
slagvelden- en oorlogsgebieden reisde omdat de Jihaad daar fard ‘ayn was? Blijkbaar waren zij niet nodig daar!
Dit vanuit een verwrongen perceptie dat dit Jihaad is en men legitimeert dit. Verraad van overeenkomsten van vertrouwen,
bescherming en veiligheid (al-ghadr) is een grote zonde volgens de sharie’ah en er zijn talloze wetteksten over deze zaak. Dit
aangezien deze moslims middels visa en paspoorten binnengelaten worden in de landen van koefr en dit dus met instemming van de
autoriteiten daar is en zij leven onder een verdrag, al is het tijdelijk, en onder bescherming van de staat. Ibn Laden en zijn groep waren
degenen die 1400 jaar aan islamitische jurisprudentie tegengingen toen men bedacht dat men deze overeenkomsten mocht schenden.
Ad-Dhawahirie wilde dit daarna legitimeren en theologisch ondersteunen waarna hij zelfs weerlegd werd door Sayyid al-Imaam a.k.a.
Dr. Aboe Fadl, de voormalige Moeftie van zijn eigen groep: Tandhiem (Egyptische) al-Jihaad in het vijfde deel zijn schrijfwerk atta’rieya li-kitaab at-tabri’ah!
Laten we kort kijken naar wat bewijzen:
244

Overgeleverd Ibn Majah in zijn Soenan 2/948, Kitaab al-Djihaad, hoofdstuk van het invallen en verduidelijken, en het doden van vrouwen en jongens.

Soenan al-Bayhaaqi 9/9.

www.selefienederland.nl

“O jullie die geloven – vreest Allaah en houdt jullie plicht naar Allaah en wees met de waarheidsgetrouwen. “
En de Profeet  spoorde aan tot eerlijkheid en zei:
“Hou je vast aan eerlijkheid, want eerlijkheid leidt naar goedheid, en goedheid leidt naar het Paradijs; en een persoon zal doorgaan met
eerlijkheid en streven naar eerlijkheid totdat hij bij Allaah staat aangeschreven als een betrouwbaar persoon.”
En hij  waarschuwde tegen valsheid: “Pas op voor valsheid, want valsheid leidt naar ongeloof, en ongeloof leidt naar het Vuur. En een
persoon zal doorgaan met liegen en streven naar liegen totdat hij bij Allaah staat aangeschreven als een grote leugenaar.”
De Profeet  zei:245 “Geef het vertrouwen terug aan degenen die jou vertrouwen schenkt, en verraadt degene niet die jou verraad.”
Op gezag van ‘Abdoellaah bin ‘Amroe, radiya Allaahoe ‘ anhoe, dat hij zei, de Profeet  zei: “Er zijn vier (zaken), wie deze in zich heeft
is een pure moenafiq (hypocriet): Degene die als hij spreekt liegt, als hij een belofte maakt deze breekt, als hij een verbintenis sluit, deze
verraad en als hij een meningsverschil heeft hij slechte manieren toont. En wie een eigenschap hiervan heeft, die heeft een eigenschap van
an-nifaaq (hypocrisie) totdat hij het laat.”246
Op gezag van ‘Ali bin Abie Taalib, radiya Allaahoe ‘ anhoe, dat hij zei, de Profeet

 zei:

“Wie een moslim verraadt, dan is de

vervloeking van Allaah, de engelen en alle mensen op hem. En er wordt geen handeling van hem geaccepteerd.”247
Op gezag van ‘Amroe bin al-Hamiq, op gezag van de Profeet

 hij zei: Als een persoon vertrouwen heeft in een persoon, en hij hem

daarna vermoord nadat hij vertrouwen in hem had, zit hij op de Dag des Oordeels vast onder de vlag van al-ghadr.248
Op gezag van ‘Amroe bin al-Hamiq, op gezag van de Profeet  hij zei: Wie veiligheid geeft aan een persoon betreffende zijn bloed en
hem dood, dan neem ik afstand van hem, ook al was degene die gedood werd een ongelovige.249
Op gezag van Ibn ‘Omar, hij zei, dat de Profeet  zei: Dat de verrader geplaats wordt met een vlag op de Dag des Oordeels, en er wordt
gezegd: “Dit is het verraad (nadat amaanah was gegeven) van foelaan bin foelaan.”250
Op gezag van Abi Sa’ied al-Khoedrie, dat de Profeet  zei: Iedere verrader wordt geplaats wordt bij een vlag op de Dag des Oordeels,
gebasseerd op zijn verraad.251
In Soenan Aboe Dawood staat de volgende hadieth (2758): van de hadieth van Abi Raafi’, radi Allaahoe ‘anhoe, dat hij zei: “De Qoraish
stuurde252 mij naar de Boodschapper van Allaah , toen ik de Boodschapper van Allaah  zag trof de Islaam mijn hart, dus ik zei: O
Boodschapper van Allaah, bij Allaah ik keer nooit meer terug naar hen. Dus de Boodschapper van Allaah,  zei: Ik verraad de verbintenis
niet, en ik plaats een boodschapper niet in hechtenis, maar laat hem terugkeren. Als hetgeen zich in jou bevind, wat zich nu in jou bevind,
keer dan terug. Hij zei: Ik vertrok, daarna kwam ik naar de Profeet  en accepteerde de Islaam. “253
Al-Imaam al-Baghaawie, rahiemahoellaah, zei in Sharh as-Soennah (11/164): En zijn uitspraak verraad de verbintenis niet Daar wordt over
gezegd: Een persoon verraad zijn belofte, m.a.w. komt deze niet na, en hij verraad zijn verbintenis als hij deze annuleert.
Moslim leverde over in Saheeh op gezag van Hudaifa radiya Allaahoe ‘anhoe. Hij zei: Niets weerhield mij om (de veldslag van) Badr bij te
wonen behalve dat ik en Abi Hoesayl vertrokken. Hij zei: De Koefaar van de Qoraish pakten ons en zeiden: Willen jullie Mohammed? Wij
zeiden: Wij willen hem niet, wij willen niets behalve al-Medienah. Dus zij namen van ons een overeenkomst omwille van Allaah en een
oorkonde dat wij mochten vertrekken naar al-Medienah en niet met hem (Mohammed) strijden. Dus wij arriveerden bij de Boodschapper
van Allaah  en wij informeerden hem over deze gebeurtenis. Dus hij zei: Vertrek beiden, verbreek met hun de overeenkomst, en vraag
Allaah om Hulp tegen hen.”
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Overgeleverd door Aboe Dawood (3534) en Saheeh verklaard door al-Albaani.
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Overgeleverd door al-Boechaarie (3178) en Moslim (58).

247

Overgeleverd door al-Boechaarie (1870) en Moslim (1370).
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Overgeleverd door al-Haakim 4/353.

249

Overgeleverd door Ahmed 5/224 en door at-Tahaawie in Sharh al-Moeshkil 203.

250

Overgeleverd door al-Boechaarie 3186 en Moslim 1735.

251

Overgeleverd door Ibn Majah 2873.
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Als een boodschapper van de Qoeraish naar de Boodschapper van Allaah

253

Sahih verklaard door Imaam al-Albaani in Saheeh Soenan Abi Dawood en as-Silsillah as-Sahiha.

www.selefienederland.nl

Boecharie en Moslim leveren ook het verhaal over van de verdrag van al-Hoedaybiyah dat de Profeet

 Aboe Djandal bin Soehayl

terugstuurde naar de Moeshrikien nadat hij gevlucht was en naar de Profeet  was toegekomen. Maar de Boodschapper van Allaah 
hield zich aan de voorwaarden; en hiervan was dat als iemand van de Qoraish naar de Profeet  kwam, hij teruggestuurd moest worden.
Zoals overgeleverd wordt in Soenan Aboe Dawood, dat al-Moeghirah bin Shoe’bah radiya Allaahoe ‘ anhoe al-ghadr (verraad) had
gepleegd bij zijn vrienden voordat hij de Islaam betrad en hij had hen gedood en nam hun bezittingen. Toen kwam hij (naar de moslims) en
werd moslim. Dus de Profeet  zei tegen hem: “Wat betreft de Islaam, dan hebben wij dit geaccepteerd (van jou), mar wat betreft de
bezittingen, dan is het verraad (al-ghadr), daar hebben wij geen behoefte aan.”
In de tekst van al-Khirqi al-Hanbali staat: “Wie het land van de vijand betreedt mag hen niet misleiden betreffende hun bezittingen.”
Ibn Qoedamah, radiya Allaahoe ‘ anhoe, zei als commentaar hierop:254
“……Als voor het verraden van hen, dan is het haraam, omdat zij hem de overeenkomst van veiligheid en bescherming gaven op de basis
dat hij hen niet zal verraden of kwaad zal doen, en ook wordt dit niet genoemd met bewoording, dan is het bekend vanuit de betekenis. En
daarom, wie dan ook van hen naar ons komt met een overeenkomst van veiligheid en hij ons verraden heeft, dan verbreekt hij zijn
overeenkomst. En dus, als dit waar is, dan is het verboden voor hem om hen te verraden omdat onze religie verraad (na een belofte van
veiligheid, al-ghadr) verbied. Hierover zei de Profeet :
“De moslims moeten zich vasthouden aan hun voorwaarden.”
Als hij hen misleidde of stal van hen of iets geleend heeft, dan is het verplicht voor hem om hetgeen dat hij nam terug te geven aan de
eigenaar en als de eigenaar naar het land van al-Islaam komt met een verbond of veiligheid, dan wordt het teruggegeven aan hem. Zo niet,
wordt het aan hen toegezonden. Dit omdat hij het vanuit een verboden invalshoek nam van hem. Dus is het bindend aan hem om terug te
geven wat hij nam, ook al nam hij het van het geld van een moslim.”
In Ad-dar al-Mokhtaar met de voetnoten van Ibn ‘Aabidien, radiya Allaahoe ‘ anhoe, staat: “(Als) een moslim het land van oorlog betreed
met een overeenkomst van veiligheid, dan is het verboden voor hem om iets van het bloed, en bezittingen en de eer van hen te onteren,
want de moslims moeten zich vasthouden aan hun voorwaarden.”255
Imaam as-Sjafi’i, radiya Allaahoe ‘anhoe, zei:256 “Als een mannelijke moslim het land van oorlog binnentreed onder een verdrag van
veiligheid….en aan iets kan komen van hun bezittingen, dan iets niet toegestaan voor hem om iets daarvan te nemen, weinig of veel, dit
omdat hij vanuit hen onder een verdrag valt, en zij bij hem onder hetzelfde (vallen), dan is voor hem niet toegestaan onder hun verdrag
van veiligheid behalve wat toegestaan is voor hem van de rijkdom van de moslims en ahl ad-dhimma (m.a.w. hij mag niets pakken
daarvan). Want de(ze) rijkdom (van hen) is verboden vanuit invalshoeken:
- Als eerste de Islaam en degene die dat geloof volgt;
-Ten tweede rijkdom van degene die bescherming heeft (dhimma);
-Ten derde bezittingen van degene die een overeenkomst van veiligheid heeft tot de looptijd van de overeenkomst en hij is zoals Ahl adDhimma betreffende watverboden is van diens rijkdom tot die looptijd.”
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In al-Mughni: Het boek van Djihaad. Vraagstuk: het binnentreden van het land van de vijand met een overeenkomst van veiligheid.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6624&idto=6624&bk_no=15&ID=6508
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256

4/166.
Kitaab al-Oemm 4/284.
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Al-Marghiyaanie zei:257

“Als een moslim Daar al-Harb (het land van oorlog) betreed als een handelaar, dan is hij als een moslim die moesta’min is in Daar al-Harb, en
daarom is het niet toegestaan voor hem om hen te onteren in wat dan ook betreffende hun rijkdom en bloed, omdat hij in Isti’man is wat
noodzakelijk maakt dat hij hen niet onteerd. Als hij hen hierna onteerd dan is dit misleiding (al-ghadr), en misleiding is haraam.

Shaykh ibn al-`Uthaymien (rahiemehoellaah) zei tijdens een telelink op 28 juli 2000 in Birmingham:
…Ook nodig ik jullie uit om respect te hebben voor de mensen die respect verdienen, voor degenen onder jullie en degenen waarmee een
overeenkomst (van bescherming)(i.e. niet-moslims) is. Want in het land waarin je leeft is het zo dat er een overeenkomst is tussen jullie en
hen. Als dit niet het geval was geweest dan hadden zij jullie vermoord of verbannen. Dus behoudt deze overeenkomst en wees niet
ontrouw daaraan, want onbetrouwbaar zijn is een teken van de hypocrieten en het is niet van de weg van de Gelovigen.
En weet dat het authentiek is overgeleverd dat de Profeet
bescherming staat, zal de geur van het Paradijs niet ruiken.”

zei: “Degene die iemand vermoordt die onder een overeenkomst van

Laat je niet van de kaart brengen door de uitspraken van domme mensen, mensen die zeggen: ‘Die mensen zijn niet-moslims, dus hun bezit
is rechtmatig voor ons [i.e. te verduisteren of af te pakken door middel van dood en verderf].’ Want bij Allaah - dit is een leugen! Een
leugen over Allaah`s Religie en een leugen in de Islamitische gemeenschappen.
Dus we mogen niet zeggen dat het rechtmatig is om ontrouw te zijn tegenover mensen waarmee we een overeenkomst hebben.
O mijn broeders. O jongeren. O moslims. Wees eerlijk in het kopen en verkopen, huren en leasen en in alle wederzijdse transacties. Want
eerlijkheid is één van de karaktereigenschappen van de Gelovigen en Allaah (soebhaanehoe wa ta`ala) heeft eerlijkheid bevolen in de
uitspraak van Allaah (soebhaanehoe wa ta`ala):
“O jullie die geloven – vreest Allaah en houdt jullie plicht naar Allaah en wees met de waarheidsgetrouwen. “
En de Profeet  spoorde aan tot eerlijkheid en zei: “Hou je vast aan eerlijkheid, want eerlijkheid leidt naar goedheid, en goedheid leidt
naar het Paradijs; en een persoon zal doorgaan met eerlijkheid en streven naar eerlijkheid totdat hij bij Allaah staat aangeschreven als een
betrouwbaar persoon.”
En hij  waarschuwde tegen valsheid: “Pas op voor valsheid, want valsheid leidt naar ongeloof, en ongeloof leidt naar het Vuur. En een
persoon zal doorgaan met liegen en streven naar liegen totdat hij bij Allaah staat aangeschreven als een grote leugenaar.”
O mijn moslimbroeders. O jongeren. Wees waarheidsgetrouw in wat jullie zeggen in het bijzijn van jullie broeders en met de niet-moslims
waar jullie mee samenleven – zodat jullie uitnodigers zullen zijn naar de Religie van Islaam, door jullie daden en de realiteit. Want hoeveel
mensen zijn er wel niet de Islaam binnengestapt in eerste instantie vanwege het goede gedrag en de manieren van de moslims, en hun
betrouwbaarheid, en hun betrouwbaarheid hun in zaken?258

E) Misvatting van de radicalen: De verbonden gelden niet met niet-moslims want de Leiders van deze tijd
zijn ongelovig.
Zoals voorgegaan is, is de basis van deze groeperingen dat hun visie op leiderschap, takfir en Jihaad het makkelijk maakt voor hen om de
Sharie’ah tegen te gaan. Daarom komen zij met talloze uitvluchten om de zuivere Sharie’ah tegen te gaan.
Van deze uitvluchten en misvattingen is: De leiders zijn ongelovig dus gelden verbonden niet voor niet-gelovigen en mogen zij gedood
worden. Wat voor ging is dat niet-moslims die niet participeren in de strijd, op het slagveld al niet gedood mochten worden. Laat staan
buiten het slachtveld.
Ook dat verraad verboden is! Toch komen deze mensen met dit soort misvattingen, wederom snappen zij niet wat het zwaartepunt is in
deze zaak. Het gaat er namelijk om dat als de niet-moslim denkt veilig te zijn, dit genoeg is om hem deze bescherming te geven! Dit geldt
zelfs voor strijders of tegenstanders van de Islaam.
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al-Hidayah, Kitab as-Siyar, Baab al-moesta’min.
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Genomen van: https://web.archive.org/web/20050317082551/http://www.selefiepublikaties.com/fiqh.omgang.art2.htm

www.selefienederland.nl

Toen Oem Haanie (moge Allaah tevreden met haar zijn) veiligheid en bescherming bood aan een man van de Moeshrikien, in het jaar van
de Fath (overwinning, inname van Mekka als Islamitische streek), en toen ‘Alie Ibn Abie Taalib (moge Allaah tevreden met hem zijn) hem
wilde doden, ging zij naar de Profeet , en hem daarover informeerde zei hij : We hebben veiligheid en bescherming gegeven aan
degene die jij bescherming hebt geboden O Oem Haanie! “Overgeleverd door Boechaarie en Moslim. 259
Deze hadieth bewijst dat als moslims deze veiligheid en bescherming bieden aan de ongelovigen, dit nagekomen dient te worden. Al wordt
dit door individuen gedaan!
Ibn Djizie zei in Al-Qawaanien al-Fiqhiyyah 260: Als de ongelovige denkt dat een moslim hem veilig stelt en de moslim bedoeld het niet, dan
mag hij (alsnog) niet gedood worden.
Sa’id in zijn Soenan dat ‘Omar radiya Allaahoe ‘ anhoe zei: Als iemand van jullie wijst naar de hemel met zijn vinger naar de moeshkrik en
deze stapt af, m.a.w. dat hij denkt dat hij (de moslim) veiligheid bedoelde voor hem, en doodt hem dan, dan zou ik (‘Omar) hem doden
(degene die deze moeshrik doodde).
Ibn Taymiyah, radiya Allaahoe ‘ anhoe, zei:261 Het is welbekend dat hetgeen gelijkenis toont aan het geven van veiligheid is zoals dit in
werkelijkheid is (het werkelijk geven van veiligheid) betreffende het vergieten van bloed.
Ook zei deze Imaam: Deze woorden die hij uitsprak maakte hem moesta’min (degene die bescherming is geschonken) en in het minste geval
zou hetgeen hebben wat lijkt op veiligstelling, en zoals deze (persoon) is het niet toegestaan hem te doden enkel vanuit het ongeloof.
Omdat de veiligstelling het bloed van de Harbie (de ongelovige die oorlog voert tegen de moslims) onwettig maakt en hij wordt moesta’min
(degene die bescherming is geschonken), door minder dan dit, zoals welbekend is in dit onderwerp.262

As-Sarkhasi, radiya Allaahoe ‘ anhoe, zei: En dit is door wat wij verduidelijkten: Dat de zaak van bescherming zwaar is, en weinig ervan is
voldoende.263
Al-Imaam al-Albaani, radiya Allaahoe ‘ anhoe, werd gevraagd:264 Sommige jongeren van de groeperingen maken de bezittingen van de
ongelovigen toegestaan, zoals het stelen van hun auto’s, want alle koefaar zijn moehariboen (vijandig tegen de Islaam), specifiek wie
verderf zaaien in de landen van hen zoals de toeristen, sterker nog: Zij maken hun bloed toegestaan, zijn zij correct in wat zij als mening
hebben?
Hij antwoorde, radiya Allaahoe ‘anhoe, : “Dit is totaal niet toegestaan, want de toeristen komen binnen onder veiligheid van de
onrechtvaardige regeringen. En zij zijn hierdoor mensen onder een verdrag (moe’ahidien), en wij ontkennen niet dat zij koefaar zijn en
verderfzaaiers op aarde en dat zij onze landen bezet hebben, maar een moe’ahid wordt niet gedood. Want de ongelovigen zijn bij de
Foeqaha drie (categorieën): Dhimiyyoen, Moe’aahadoen, Moehaariboen: Als voor de Dhimiyyoen: Dan bestaan deze in werkelijkheid niet
meer; dus zijn zij landgenoten geworden en er is geen verschil tussen hen en de moslims! Als voor de Moe’aahadoen: Deze zijn aanwezig als
gevolg van de geldende overeenkomsten tussen de overheden van de moslims en hen. En daarom is niet toegestaan hen te verraden (ghadr)
door hun bloed en bezittingen toegestaan te maken, vanuit zijn uitspraak  “Degene die iemand doodt die onder een verdrag staat, zal
de geur van het Paradijs niet ruiken, terwijl de geur ervan wordt geroken op een afstand van 40 jaren.” Dus zij zijn onze landen
binnengekomen in veiligheid (gegeven door) onze regeringen. “
Totdat de Imaam zei:
“Laten we zeggen dat de Regeringen koefaar zijn, koefr van overtuiging, m.a.w. grote (koefr), dan veranderd het eerder oordeel niet omdat
de toeristen binnengekomen zijn met een verdrag en in veiligheid, want hierdoor (de aanslagen op hen) zal leiden tot een groot kwaad.”
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Dit is gelijk een bewijs tegen IS en Al-Qaa’ida aanhangers aangezien deze daad van Oemm Haani was in het jaar van de verovering van Mekka. Dit bewijst

ook dat de Profeet

deze bescherming ook toen accepteerde----in tegenstelling toy degenen die de Profeet

dat iedere niet-moslim gedood mag worden!
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Genomen van Kashf as-Shoeboehaat fie masaa’il al-‘ahd wal djihaad van Shaykh Faysal bin Qazaar al-Djaasim.
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As-Saarim al-Masloel blz. 294
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As-Saarim al-Masloel blz. 94
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Sharh as-Sier.
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Al-As’ilah as-Shamiyyah blz. 93, verzameld door ‘Ali Hassan al-Halabi.
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11. Er wordt niet gestreden met de Imaams van al-ghadr (Verraad na vertrouwen te hebben gegeven). 265
De Jihaad vind plaats met iedere leider van de leiders van de moslims , of hij nu rechtschapen is of een zondaar. Maar als de leider een
zondaar is bij het doden en hij het bloed toegestaan maakt welke heilig is (in de Sharie’ah) van de vrouwen, de kinderen en degenen
die onder een verdrag vallen, dan wordt er geen Jihaad met hem verricht.
Al-Laghmi rahiemahoellaah zei:266 Ik zie het niet als toegestaan om een expeditie met hen te ondernemen, als zij de overeenkomst niet
nakomen.
Shaykhoel Islaam Ibn Taymiyah rahiemahoellaah zei:267 Expedities worden uitgevoerd met iedere Leider, of hij nu goed of zondig is, als de
expeditie die hij ondergaat toegestaan is, als hij (strijdt tegen) de koefaar, of de moertaddien (afvalligen), of degenen die de verbintenis
opzeggen, of de Khawaarij, vanuit een (door de sharie’ah) voorgeschreven strijd, dan strijd men met hem.
En als de als het strijden niet toegestaan is, dan wordt er niet met hem gestreden. Dan helpt men in goedheid en godsvrees en helpt men
niet in zonde en overschrijding, zoals een man reist met degene die Hadj en ‘Omrah wil verrichten en ook al bevindt zichin het
reisgezelschap iemand die een onderdrukker is. Bij de onderdrukker is het niet toegestaan om hem in zijn onderdrukking te helpen omdat
Allaah de Verhevene Zegt: “Ondersteun elkaar in het goede en godsvrees. En ondersteun elkaar niet bij zonde en overtreding.” AlMaa’ida: 5:2
En Moesa zei: “Mijn Heer, door de gunst die U mij geschonken heeft, zal ik nooit meer een helper zijn voor de misdadigers.” Al-Qasas
28:17
En Allaah de Verhevene Zegt: “En neig niet tot degenen die onrecht pleegden, anders zal de Hel jullie aanraken.” Hoed 11:113
En het doden van Ka’b bin al-Ashraf268 was niet vanuit al-ghadr. Want de Profeten plegen geen verraad. Dit wordt gedacht door
degene die een gebrekkig kennisniveau heeft of een slechte intentie. Daarom is het verplicht om aan te stippen wat er in het verhaal
van Ka’b bin al-Ashraf gebeurde, zodat de mensen van begeerten hier niet aan vasthouden bij hun verraad in oorlogen.
Ibn Battaal rahiemahoellaah zei:269 Het is niet toegestaan om te zeggen dat ibn al-Ashraf gedood is vanuit al-ghadr. Dit omdat hij niet van
degenen was die onder een verbond vielen. En hij was niet van Ahl ad-Dhimmah en wie zegt: Dat hij vanuit verraad werd gedood, dan is hij
een kaafir en hij wordt gedood zonder (periode van) berouw. Dit omdat hij de Profeet  zijn (positie) verkleint en hem beschuldigd van
een grote zonde en dat is al-ghadr. En Allaah heeft hem verheven boven iedereen en hem gezuiverd van iedere achterdocht.
Heb jij niet de uitspraak van Heracles gezien tegen Abie Soefiyaan: Ik heb jou gevraagd: Pleegt hij verraad (al-ghadr)? Dus hij beweerde van
niet. Zo ook plegen de Boodschappers geen verraad. Heracles zei dit omdat hij in de Bijbel (de Profeet) zijn eigenschappen gevonden had.
En de eigenschappen van alle Profeten is dat zij geen gebrekkige eigenschappen hebben. Dit omdat zij de elite van Allaah zijn en beschermd
zijn tegen grote zonden. En al-ghadr is een grote zonde. En er zal een extra uitleg komen in het Boek van “de leningen” in het Hoofdstuk
“Het lenen van wapens” over het doden van Ka’b bin al-Ashraf, in shaa Allaah.
En het is overgeleverd dat Taas as-Sabaa’ie in een zitting met ‘Ali ibn Abi Taalib radiya Allaahoe ‘ anhoe zei dat: Ka’b bin al-Ashraf gedood
was vanuit al-ghadr. Dus ‘Ali gaf het bevel en zijn nek werd afgehakt.
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Genomen van Shaykh Hamad al-‘Othmaan heeft in zijn mooie boek over djihaad en haar vormen en regelgeving pag. 293-294. Met lichte inkorting.
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Ad-Dagiera: 3/404.
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Minhaj as-Soennah 6/116-117.
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Hier kunt u ook de uitleg van al-Imaam al-Albaani, r.a. lezen: http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/16-manhadj-ahl-as-soennah-m-b-

t-al-jihaad?download=81:het-plegen-van-moordaanslagen
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Sharh Saheeh al-Boechaarie 5/ 191/192.
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Appendix 1: Geleerden over IS:270
1.

As-Shaykh Yahyaa al-Hadjoerie, hafidahoellaah over IS:

http://safeshare.tv/v/rULGVBBhwFs
2.

As-Shaykh as-Soehaymie, hafidahoellaah over IS, al-Qaa’idah etc:

http://safeshare.tv/w/GVhqHafTwh
3.

Ash-shaykh al-'Allâmah al-Muhaddith 'Abdul-Muhsin al-'Abbâd (hafidhahullâhu Ta'âlâ)

ISIS zijn Khawâridj die mensen vermoorden & ze worden geen Islamitische Staat genoemd
- Één van de grootste geleerde van al-Madînah an-Nabawiyyah
- Leraar in al-Masjid an-Nabawi (de profetische moskee)
- Leraar in de Islamitische Universiteit van Madînah

http://safeshare.tv/v/7MY1JaD5rIs
Vraagsteller: "Sommige mensen zeggen over de huidige "Islamitische Staat" (ISIS) dat zij Khawâridj zijn. Is dit correct?"
Shaykh 'Abdul-Muhsin al-'Abbâd: "Geen twijfel.. Hun eigenschappen en daden zijn die van de Khawâridj. De staat moet "Dâ'ishiyyah"
("van ISIS") genoemd worden. Het past niet om hem "islamitisch" te noemen, hij wordt "Dâ'ishiyyah" genoemd. Dit is de naam die hem
past. Slacht een Islamitische Staat de mensen af met messen, verspreidt corruptie en vermoordt (mensen)? Dit heeft geen enkele
betrekking tot de Islâm!"
Reactie van Shaykh 'Abd al-Muhsin al-'Abbâd n.a.v. de gebeurtenissen te Parijs.271

Shaykh : Wa 'alaykum as-salâm.

Vraagsteller : Ter gelegenheid van de ahâdîth die we besproken hebben en de gebeurtenissen die plaatsgevonden hebben, wensen wij
een woordje van uwentwege, o onze shaykh. Omdat velen van de gewone moslims in dit land waar deze gebeurtenissen hebben
plaatsgevonden - en ik ben één van dit land, van Frankrijk - in de war zijn geraakt. Ze hebben gedacht dat deze daden afkomstig zijn
van Ahl as-Sunna en dat die dawâ'ish zich op hun pad (van Ahl as-Sunna) bevinden. Dat is dus onduidelijk voor die gewone mensen en
daarom wensen wij een woordje van uwentwege, o onze shaykh.

Shaykh : In werkelijkheid waren deze beproevingen al aanwezig vóór de gebeurtenissen in Frankrijk. D.w.z. zelfs het koninkrijk waarin zich
de twee heiligdommen (Mekka en Medina) bevinden (Saudi-Arabië) is niet gespaard gebleven van de schade van die criminelen. En evenzo
Syrië, en Irak en vele (andere) plaatsen. Allen zijn ze beproefd door hen. Dus als zij het zijn die dit gedaan hebben, dan zijn hun daden
crimineel. Ze geven geen voorkeur aan moslims noch aan ongelovigen (in hun daden). Integendeel, ze bestreden de moslims al nog voor ze
de ongelovigen doodden. Of ze doodden al moslims nog voor ze ongelovigen doodden. Dit is een misdaad. Het is bekend dat deze fitna niet
plots opgedoken is met de gebeurtenissen in Parijs alleen. (Men moet niet denken) dat daarvoor veiligheid en welzijn regeerde. Ze
veroorzaakten al veel slechts en dit zonder grenzen. Er zijn er die gedood zijn in het koninkrijk (Saudi-Arabië), en er zijn er die gedood zijn in
vele (andere) plaatsen. Dit (de gebeurtenissen in Parijs) is slechts een uitbreiding van hun misdaden. En als hetgeen gebeurd is, afkomstig is
van deze criminelen die men dawâ'ish noemt, dan lijdt het geen twijfel dat deze tot de ergste vijanden van de Islam behoren. Degenen die
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Gegeven te Medina, op 18/11/2015:
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de moslims bestrijden en die de ongelovigen bestrijden en die iedereen doden die ze kunnen doden, dan is er geen twijfel dat dit een
misdaad is. Maar niet alle aandacht hoort uitsluitend te gaan naar de gebeurtenissen in Parijs. Er zijn (andere) rampen die vóór Parijs
hebben plaatsgevonden, maar dit (in Parijs) behoort tot het geheel van hun rampen.

Vraagsteller : O onze shaykh. Wat is verplicht voor de moslims die in Parijs leven (en dergelijke steden) in dit land ?

Shaykh : Als er moslims zijn en onder hen zijn er beweren tot de Islam te behoren, terwijl ze gewelddadig zijn en oorlog voeren tegen de
moslims en oorlog voeren tegen de niet-moslims ... zij zijn een bedreiging voor de Islam, d.w.z. een gevaar voor de Islam, omdat door hun
toedoen dingen worden toegeschreven aan de Islam, die (in werkelijkheid) niet tot de Islam behoren.

Vraagsteller : Moge Allah u belonen met het goede, onze shaykh.

4.

Shaykh Abû Mâlik 'Abdul-Hamîd al-Djuhanî (hafidhahullâh)

- Imâm & khatîb in moskee 'Umar ibn al-Khattâb (Yanbu', KSA)
- Directeur van "Dâr al-Hadîth" (Yanbu', KSA)
- Prediker bij "wizârah al-awqâf wad-da'wah wal-irshâd"
Broeder: "De vraag is over datgene wat gebeurt in Shâm (Syrië) tussen de strijdende groepen. Wat is uw commentaar op de
groepering "ISIS"? Wij merken verschillende feiten op, maar zien geen verduidelijking van de grote geleerden over deze groepering. Ik
wens een commentaar te krijgen van u over deze groepering, o shaykh."
Shaykh al-Djuhanî: "Deze groepering die "ISIS" wordt genoemd.. hun toestand is duidelijk voor elke persoon die iets van verstand, religie
en Sunnah heeft. Die mensen zijn niet op de juiste weg. Ze zijn slechts een groep van degenen die overdrijven (ghullât), extremisten
(mutatarrifûn) [...], onachtzamen (mutahâwinûn) met betrekking tot het bloed van de moslims. We vragen Allâh om veiligheid! Daarom
moeten de jongeren opletten voor "ISIS" en hun extremisme en [...]."
Broeder: "Dank u, o shaykh, en moge Allâh u zegenen voor dit advies. As-salâmu 'aleykum warahmatullâhi wabarakâtuh."
Shaykh: "Wa 'aleykum as-salâm warahmatullâhi wabarakâtuh."
Datum van opname: 25 mei 2014
5.

As-Shaykh ‘Abdullaah al-Ghunaymaan, hafidahoellaah:

Broeder: "Shaykh 'Abdullaah al-Ghunaymaan?"
Shaykh:“Ja."
Broeder: "Ik zou een vraag willen stellen over de situatie die gaande is in Syrië en over het uitroepen van de "Islamitische Kalifaat"
(van ISIS). Is dit islamitisch correct (mashrû') of niet? We zijn in grote problemen en zorgen gevallen, o Shaykh."
Shaykh: "Nee! Het is niet toegestaan om hen te geloven of naar hen te reizen, omdat zij extremen van de Khawâridj zijn [i.e. ver in hun
extremisme en afdwaling], die de moslims vermoorden en niet de waarheid van de valsheid kunnen onderscheiden."
(Later)
Broeder: "O edele Shaykh van ons, ik ben dezelfde vraagsteller die u vroeg over ISIS. Sommige broeders zeiden tegen mij: er zijn in de
rangen van ISIS sommige jongeren die geen takfier doen op de mensen (moslims) en het bloed van moslims niet vergieten. Maar de
vraag is: het feit dat zij zich met hen (ISIS) bevinden - maakt dit hen tot zondaars, en wat is uw advies aan hen, o Shaykh?"
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Shaykh: "Ik zie hen als hun (van ISIS) gelijken, omdat de valsheid en haar mensen moet men verlaten (boycotten, afkeuren) en
vermijden. Een persoon moet geen helper zijn voor hen. Als hij samen met hen is, aan hun kant strijd enz., is zijn toestand als die van
hen."
Datum van opname: 20 augustus 2014 (23 shawwal 1435);
Arabische bron:
http://safeshare.tv/v/k1w_c2OaOv8
Vertaald door: Muhammed Shishani, baraka lahoe fieh.272

Appendix 2: Fawaaz Djneid en zijn losse tong en waanideeën.
Zoals voorgegaan is in de voorgaande Appendix hebben zowel as-Shaykh as-Soehaymie als al-‘Abaad zich openlijk uitgesproken over
IS! Dit zal laten zien dat Fawaaz het weer eens niet kon houden om zichzelf in bedwang te houden ‘Ulama niet te lasteren!
Fawaaz Djneid is een prediker die het Nederlandse landschap al langer dan een decennium onveilig maakt. In het land der blinden waar
de eenoog koning is, denkt dit heerschap steeds dat hij een ‘Aliem is en maakt hij zichzelf en zijn visie steeds belangrijker dan ze zijn.
Het is veelzeggend dat Fawaaz steeds weer van kleur veranderd zoals de sahwah Du’aat voor hem ook deden. Deze waren eerst ook
duidelijk volgelingen van de Qutbi da’wah273 en zijn daarna, na vele blunders en zij inzagen dat het niet werkte, een meer
terughoudende da’wah gaan varen. Deze tactische switch bekent niet dat Fawaaz zijn ideologie ineens schokkend veranderd is.
In het telefoongesprek met Abu ‘Imraan van Shariah 4 Belgium hoorden wij Fawaaz alle Arabische leiders vervloeken, wat aangeeft
dat hij nog steeds een Qutbi in ruste is.
Fawaaz nam een aantal jaar geleden de in elkaar gezette videoboodschap de fitnah van tabdi’ op en toen is zijn afwijking van asSalafiyyah duidelijk geworden voor een ieder die ook maar een beetje deze da’wah kent:

De waas in de manhaaj (methodologie) van Fawaaz (artikel uit 2008):
http://sincerehearts.nl/boeken/pdf/VUICFSX.pdf
Later is hij uit zijn functie ontheven en weggestuurd bij de As-Soennah Moskee en bevind hij zich nu voornamelijk op facebook (?!).
Daarin gaat hij ouderwets tekeer tegen ‘Ulama, zoals dit keer tegen as-Shaykh ‘Abdoel-Mohsin al-‘Abbaad al-Badr en as-Shaykh Saalih
bin Sa’d as-Soehaymie en beschuldigd hij hen van het voeden van IS en dat men overeenkomt met IS.
Deze wetenschappelijke blunders bewijzen eens temeer dat Fawaaz een knutselaar is en de weg kwijt is!
Beide Mashaykh al-‘Abbaad en as-Soehaymie zijn geciteerd dat zij takfir verrichten over degene die vervallen is in grote shirk en dat
deze mensen geen excuus van onwetendheid hebben. Dit vraagstuk is er één waarin ‘Ulama uitvoerig geschreven hebben. 274 Onze
observaties tegen Fawaaz zijn de volgende:
1.
2.
3.

De Imaams van de da’wah van Najd en ook hun studenten tot Geleerden vandaag de dag hebben dit vraagstuk verduidelijkt en
hebben laten zien dat iemand geen moslim kan zijn als hij anderen dan Allaah aanbidt;
Degenen die deze Imaams daarop aanvallen en aanvielen waren mensen van bid’a en niet van Ahl oes-Soennah;
IS hebben meerdere rechters geëxecuteerd omdat zij deze mening aanhielden, namelijk dat degene die een ander dan Allaah
aanbidt geen moslim kan zijn en dat men deze specifieke personen geen excuses kan geven en dat het geven van excuses aan
deze personen ook koefr is, en op basis van hiervan zijn deze rechters geëxecuteerd door IS!
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Zoals Salmaan al-‘Awda en Safar al-Hawali en anderen. Fawaaz haalde deze aan in sommige van zijn opgenomen videoboodschappen, waarvan er 1 zonder
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

De takfir van IS is geïnspireerd door Qutb en andere personen die dit vraagstuk niet aanhalen!
Deze Qutbistische methodologie is inhoudelijk sterk bekritiseerd door al-‘Abaad en as-Soehaymie;
Beiden hebben ook Qutb bekritiseerd en door hem beïnvloede oproepers als Safar en Salman en Sayid Qutb zelf;
Fawaaz heeft deze personen zelf op videos- en audios verdedigt.
Ook Qutb, degene van wie men dit pakte, heeft Fawaaz verdedigd!
Dit laat zien dat het ettiket van IS eerder op hem slaat dan op anderen!
Sterker nog: Mensen die Fawaaz op valsheid verdedigde zoals Salmaan, hebben de Imaams van de Najdie da’wah en het
monumentale boek Ad-Doerar as-Saniyyah zeer zwaar bekritiseerd, terwijl zij, en niet deze Imaams, bloed aan hun handen
hebben en in foutieve takfier vielen.
As-Soehaymie en Al-‘Abaad hebben beiden IS sterk bekritiseerd….

Dus in plaats van basis loze videootjes op te nemen of op facebook zijn gal te spuien, kan Fawaaz beter eens wat kritischer naar
zichzelf kijken en de mensen die hij op valsheid verdedigde!
Laat staan dat hij Imaams van de Soennah lastert en een deel van zijn eigen (vroegere) achterban zich ideologisch aangesloten hebben
bij IS!

Appendix 3: Sommige “experts” leggen Wahhabisme uit?!
Helaas duiken de laatste jaren zelfgenoemde experts op die uitgenodigd worden om hun kijk te geven op radicalisme en extremisme.
Deze mensen krijgen daardoor een podium en verspreiden aantoonbaar verkeerde informatie en zij ook niet zuiver in wat zij
verkondigen.
Dit zorgt ervoor dat moslims die zich vasthouden aan hun geloof en dit ook nemen uit boekwerken van Wahabistische c.q.
Salafistische geleerden op 1 lijn met radicalen c.q. extremisten gezet worden.

1.

Ahmed Marcouch:

Ahmed gaat er vaak prat op dat hij vroeger zelf radicale ideeen had en nu heeft hij gekozen voor een politieke carrière waarbij het
letterlijk over lijken gaat soms. Toen een broeder die was gaan studeren in Jemen, Ibrahiem rahiemahoellaah, werd gedood doordat
de plaats waar hij studeerde belegerd werd door Sji’itische rebelen, sprak Marcouch van ronselen. Dit terwijl Ibrahiem,
rahiemahoellaah, nooit geronseld is en uit vrije beweging is gaan studeren in Jemen toen. Het probleem lag anders: Een Shi’itische
militie, de Hoetiyyien, wilde toen al Jemen overnemen en belegerde het instituut waar Ibrahiem studeerde.
We zagen dus dat Marcouch erg vies en oneerlijk bezig was.275
Marcouch is in deze tijd ook meerdere malen openlijk aangesproken op twitter, een mediakanaal waarop hij veelvuldig participeert,
maar antwoorde 1 of 2 keer en ging daarna over op het blokken van degene die hem normaal aansprak op basis van zijn beweringen.
Dit is de grote voorvechter van het vrije woord en de vrijheid van meningsuiting. Zo vrij dat hij Salafisme op zich wil verbieden vanuit
zijn eigen -vooringenomen, -beperkte en foutieve begrip. Het volgende illustreert wat er gebeurt als de spreekwoordelijke
schoenmaker zich niet bij zijn leest houdt en gaat prutsen!
We hebben eerder in dit artikel de link tussen de beweging al-Ikhwaan al-Moeslimien en IS en al-Qa’ida laten zien….Kijk dan wat
Marcouch voorsteld om het radicalisme probleem tegen te gaan?
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De scheidslijn tussen de Ikhwaan en Al-Qa’idah en anderen is flinterdun. Maar dat maakt Marcouch blijkbaar niets uit! Al-Qardaawi is
iemand met een reputatie en heeft betreft het ophitsen en maken van problemen in moslimlanden een ware geschiedenis.

Zoals voorgegaan is, heeft Marouch geen flauw benul van wat hij uitkraamt. Zoals aangetoond is, is juist het Salafisme het enige
intellectuele- en wetenschappelijke antwoord geweest op de extremisten. Dit omdat zij het probleem vanuit de Islamitische bronnen
aanpakken en dit de wijze is om zaken aan te pakken.
Dus Salafisten plukken kinderen niet uit wijken voor doelen, dit doen radicalen.
Het is dus objectief vast te stellen dat Marcouch echt onzin loopt te verkondigen. Laat staan dat hij zelf extreem is. Hij gaf aan dat
moslims hun baard maar moesten weghalen om werk te kunnen krijgen. Dit terwijl hij vanuit zijn positie ook makkelijk had kunnen
zeggen dat wel- of geen baard niets te maken heeft met de kwaliteiten van een persoon in kwestie. Hij is dus extreem in zijn hoop
geaccepteerd te worden.
Zo extreem dat hij zelfs homofielen die hun seksuele daad wilde verrichten tegemoet kwam om dit te faciliteren en zelfs prominent
meedeed op een boot tijdens de Gay parade. Beste Ahmad, wat zeggen de bronnen uit de Qor’aan en de Soennah over
homoseksualiteit praktizeren? En meedoen aan een parade waarbij men zaken promoot die tegen de Sharie’ah gaan?
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Dat hij een kopstuk van de Ikhwaan al-Moeslimien wil halen, al-Qardaawie, laat zien dat hij echt niet snapt waar hij mee bezig is. Nu in
november 2015 wil hij het Salafisme op zich verbieden, dit laat zien dat er volgens hem geen scheidslijn is tussen het salafisme en
gewelddadig radicalisme, maar hij blijkbaar stapsgewijs tewerk gaat!
In een media bericht van 28-11-2015 staat: In een motie vragen de VVD en de PvdA de regering om het Openbaar Ministerie te laten
onderzoeken of salafitische organisaties verboden kunnen worden. Volgens de partijen zijn de activiteiten van de organisaties in strijd met
de openbare orde en is een verbod daarom wettelijk mogelijk.
De motie is ingediend door de Tweede Kamerleden Ahmed Marcouch (PvdA) en Ockje Tellegen (VVD). Dinsdag wordt erover
gestemd. Een organisatie in Nederland verbieden is niet eenvoudig. Dat lukte wel bij pedoclub Martijn, maar bijvoorbeeld niet bij
motorclubs.
Welk gevaar voor de openbare orde? Een Selefie geleerde as-Shaykh Sulaymaan ar-Roehaylie kwam naar Nederland en waarschuwde
gedetailleerd- en uitgebreid tegen terrorisme. Terwijl Marcouch zelf een persoon wilde uitnodigen die opgeroepen heeft naar
opstanden tegen leiders uit Islamitische landen, en het plegen van zelfmoordaanslagen goedkeurt, en die lid is van het
moslimbroederschap?! Het broederschap wat Ahmad niet wil verbieden? Dit terwijl zij theologisch de bakermat zijn voor het
terrorisme in deze tijd!

2. Fatima Elatik.

Mevrouw Elatik maakt helaas ook het verschil niet dat wij aankaarten. Wij hopen dat zij na het lezen van dit artikel dit wel maakt.

3. Yassir el-Forkaani en Jacob Blom:

Beiden heren zetten zich in om de Islaam een gematigder gezicht te geven. Dit met inbegrip van het tegengaan van vastliggende
waarden van de Islaam en oppositie tegen de sharie’ah. Aan de andere kant mengen zij zich wel met Ikhwaan al-Moeslimien en
sommigen van hun leden zoals Salah Sultaan en Youssef al-Qardaawi. Wetende dat deze wel problemen maken in de Islamitische
landen.
Jacob Blom volgt deze lijn al een geruime tijd en spreekt zich vaak uit over leiders van moslimlanden, zoals een ware Ikhwaanie het
betaamt, maar heeft blijkbaar niet door hoeveel bloed dit al gekost heeft in deze landen! En dan wil hij in Nederland zichzelf voordoen
als een gematigde moslim die een Nederlandse Islaam verkondigt.
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4. Ibrahiem Wijbenga.

Ibrahiem is de laatste jaren ook een veel gevraagde gast. Deze CDA-er denkt dat hij het politieke domein kan gebruiken om zijn
boodschap te verspreiden. Het probleem bij politiek is vaak dat een lid van een parij, wat pure Hizbiyyah is, in een spagaat komt
betreffende zijn religie en daarom zien wij opmerkingen zoals die van Ibrahiem.
In sha Allaah zal hij anders gaan denken na dit artikel.276

5. Dennis Honing.
Deze jongen heeft een stormachtige opkomst meegemaakt en was, zoals hij zelf zegt, niet vies van wat aandacht. Deze jongen heeft in
een sneltreinvaart alle soorten overtuigingen de revue laten passeren. Van onderzoeker---naar Salafist—naar Jihaadie---naar liberale
“moslim” (?)!
Het zou mooi geweest zijn als deze jongen eerst eens op zijn gemak de Islaam bestudeerd had, want nu duikt hij overal in en springt er
daarna weer uit, een ravage achterlatend en dan wast hij zijn handen in onschuld en is niet verantwoordelijk…..Terwijl hij Islamitischen moreel verantwoordelijk is als hij mensen ondersteund in het kwade- of foute!
Het gevaarlijke is dat hij nu hij in zijn laatste fase is, opnieuw de Sharie’ah tegengaat, maar nu op een andere manier. Eerder wilde hij
vanuit radicalisme en zelfingenomenheid prediken dat mensen bepaalde handelingen moesten verrichten. Nu is hij radicaal nalatig
geworden en uit hij duidelijke afvallige uitspraken welke een moslim nooit zou doen, zelf moslims die hun religie amper praktiseren!
Hij moet ook inzien dat hij meegewerkt heeft aan het doen afdwalen van moslims en sommigen misschien zelfs (indirect) de dood
ingejaagd heeft. Wij zeiden al een aantal jaar geleden, op het media hoogtepunt van deze knul:277
En dit zien wij veelvuldig terug bij deze personen, die dag en nacht over de verplichting van de Djihād en het oordelen met de Sharie’ah
spreken. Zoals vandaag de dag gebeurd door gebrainwashte jongeren als Maiwand al-Afghani, en Abd al-Karim Honing en
soortgenoten, terwijl zij ondertussen lekker knus in de landen van de ongelovigen verblijven, video’s maken van zichzelf gekleed als
strijders, met strijdlustige uitspraken. Maar al zou een hond brullen als een leeuw, het maakt hem nog steeds geen leeuw. Helaas
verzieken deze toetsenbord moedjāhidien de harten van de moslimjongeren, en sommigen van deze jongeren zijn wel echte leeuwen
(maar helaas misleid) en zij vertrekken dan ook naar de verschillende landen waar de ongelovigen de moslims bestrijden, vaak zonder
toestemming van hun ouders, omdat hen wijs gemaakt wordt dat dit niet vereist is. En zij komen dan vaak helaas terecht op plaatsen
waar allerlei splintergroeperingen actief zijn, en het gebeurt ook regelmatig dat zij misbruikt worden als kanonnen vuur, of in
zelfmoord operaties (waar zij soms zelf niet eens van op de hoogte zijn), moge Allāh hun vergeven, en hun zielen barmhartig zijn.
Nu zien wij Dennis helaas nog steeds trots verschijnen op tv. Terwijl wij ons afvragen of dit gepast is na zoveel aantoonbare dwalingen
en het steeds veranderen van visie, met natuurlijk, het vrijpleiten van zijn eigen rol.
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Wat geschreven werd voor de duidelijke opkomst van IS:

http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/16-manhadj-ahl-as-soennah-m-b-t-al-jihaad?download=171:djihaad-in-de-islaam
Wat ook aantoont dat wij altijd al waarschuwden voor deze lui, maar ook dat het oneerlijk is om mensen die jaren geleden naar Syrie zijn gegaan, standaard bij
IS te plaatsen. Dit aangezien sommigen van hen ook fel tegen IS zijn. Wel hebben zij dan andere afwijkingen zoals het volgen van Djabat an-Nosra etc.
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Wij zouden ons in zijn plaats kapot schamen en ons ook schuldig voelen voor hetgeen wij anderen aangedaan hebben. Maar blijkbaar
mist dit stukje zelfreflectie nog!
De huidige media optredens dragen ons inziens niets bij aan de bestrijding van radicalisme. Omdat Honing alles nogal subjectief
benadert. Iedereen heeft zijn- of haar visie en Dennis geeft daarna zijn mening. Dit terwijl het tegengaan van deze ideologie
bronnenonderzoek en bewijsvoering nodig heeft. Dit omdat mensen ideologisch misleid zijn. Als zij inzien dat hun ideologische visie
niet gebouwd is op de Qor’aan en de Soennah laten zij hun aanvankelijke mening dan ook varen.

6. Maiwand al-Afghani:
Deze puber wil steeds gezien worden als een Islam expert in de lage landen en duikt overal op waar een camera is, is deze er niet dan
regelt hij zelf materiaal om opgenomen te worden.
Deze persoon gaat ook uit van een miskent gevoel dat hij met iedereen moet samenwerken die zijn takfir- Jihaad methodologie volgt.
Daarom zie je hem bij de meest uiteenlopende personen en gezelschappen aanschuiven en is hij ook overal aanwezig.

7. Badr You You:
Dit individu is van een nieuwe lichting denkers. Hij komt vaak met beweringen en verschrikkelijke dwalende opmerkingen. Hij tracht
ook mee te liften met de ophef over IS en wil dit linken aan het Salafisme. 278
Het aanhalen van alle dwalingen van You You is iets wat ons inziens niet profijtvol is. Wel zullen wij een aantal beweringen van hun
quoten waarin hij natuurlijk Salafiyyien wil stigmatiseren.
Zo zegt hij in zijn artikel: Salafisme maakt de Islaam van binnenuit kappot:
“Het is gevaarlijk als je zegt dat de polytheïsten en andere religies hebben God gemonotheïseerd (tahweed gedaan) op het gebied van
heerschappij (rububiya) en dat het enige wat nog zou ontbreken is monotheïsme in goddelijkheid. Dit is wat Ibn Taymiyyah heeft
onderwezen.”

Ibn Taymiyyah, rahiemahoelaah, zegt dit niet, hij en talloze andere geleerden stellen dat vele ongelovigen in de Islaam en mensen die
in ketterij vervallen en zich toeschrijven aan de Islaam erkennen dat God de Schepper van het Universum is, Degene die dit
onderhoudt en bestuurd is.
Wat volgens Ibn Taymiyyah mistte is het uitzonderen van Allaah in aanbidding en het volgen van de Profeet Mohammed, vrede zij
met hem als voorbeeld hoe de Islaam te praktizeren.
Ibn Taymiyyah onderwees ook het geloof in de Namen en Eigenschappen van Allaah, Tawheed al-Asmaa’ie wa Sifaat.279 Meerdere van
zijn boeken gaan daarover, maar blijkbaar weet You You dit niet?
En hij zegt
“Ook is het gevaarlijk wat Mohammed Ibn Abdul Wahhab heeft gezegd dat de polytheïsten van Mekka beter waren dan veel moslims.
Want volgens hem hebben de polytheïsten van Mekka ten minste monotheïsme in heerschappij nagekomen en dat moslims van nu volgens
hem heerschappij, noch goddelijkheid doen. Door dit vals idee heeft Mohammed Ibn Abdul Wahhab zichzelf toestemming gegeven om
namens de islam moslims te beschuldigen van shirk (polytheïsme) en dus kufr (ongeloof). Ook heeft hij hiermee de deur geopend voor zijn
volgelingen om takfier te plegen. Gevolgen zijn desastreus: niet alleen blinken salafisten in takfier, maar ook het vernielen van hun graven
en die van zelfs profeten, metgezellen en heiligen. Ook zijn de erfgoeden van de islam niet ontkomen aan vernieling en dat allemaal onder
het mom van ‘shirk’ met dank aan de valse definitie van tawheed van Ibn Taymiyyah"

You You gaat aan wat zaken voorbij:
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Takfir, het verklaren van een moslim als ongelovige is iets wat van de Islaam is en er zijn daarvoor stelregels:280
Geleerden van alle wetscholen hebben in de boeken van Islamitische jurisprudentie een hoofdstuk opgenomen namelijk Baab arRiddah: Hoofdstuk van afvalligheid. Daarin plaatste men zaken die een moslim als afvallige maakt van de Islaam;
In de tijd van al-Imaam Mohammed bin ‘Abdoel-Wahhaab waren er talloze mensen die zich aan de Islaam toeschreven en daden
van shirk deden zoals het vragen aan de doden om zaken die alleen Allaah kan. Dit is afvalligheid op zichzelf. Ook bij angst en
wanhoop vroegen zij deze doden om zaken. Dit deden zelfs de veelgoden aanbidders in Mekka niet. Deze keerden zich naar
Allaah bij angst en wanhoop en vroegen alleen Hem! Wanneer zij weer in veiligheid waren richtten zij zich terug naar de
afgoden.
Het vernielen van graven is verboden, hetgeen vernielen wat erop gebouwd is aan versieringen of als doel om mensen uit te
nodigen deze dode te aanbidden is juist aangeraden! Aangezien het verbieden van shirk van de Prediking van de Profeten is en
het verboden is mausoleums te bouwen op graven! Dit volgens de soennah.

“Mohammed Ibn Abdul Wahhaab is de bron van terrorisme en radicalisme. Van een islam die afwijkt van de standaard islam van ahl
assoenah wal djamaa`ah.”
Een ieder die dit artikel leest ziet dat dit onzin is wat You You beweerd. Dat is ook zijn probleem, hij onderbouwt niets. Dit terwijl velen
die zgn. onder Ahl as-Soennah wal Djama’ah geplaatst worden ook een link hadden met het moslimbroederschap!
Aantoonbaar keren de radicalen terug naar al-Banna, Qutb en anderen en zijn zij al decennia bekritiseerd door geleerden welke familie
zijn van Mohammed bin ‘Abdoel-Wahhaab ( genaamd Aal-Shaykh) en hun studenten!
“Alle jongeren in Nederland die hun islam hebben overgenomen van deze geestelijken zijn één voor één jongeren die zich laten gijzelen
door het salafisme. Ze gingen op eigen houtje zonder enige begeleiding de islam zoeken en waren beland in deze web van het wahhabisme
waarin ze vast zitten. Dit is de reden waarom velen onder hen met een gebrek aan een eigen zelfbeeld, snel trappen ook in het jihadisme.
Hoe zwakker hun persoonlijkheid, hoe sneller ze in het jihadisme trappen. Diegenen die niet voor het jihadisme hebben gekozen, kiezen dan
voor de zogenaamde ‘vredige’ salafisme, maar de oorsprong qua leer is precies hetzelfde.”
Dit artikel laat zien hoe erg deze You You liegt. Jongeren in Nederland onderzoeken zelf en hebben niet misleiders als You You nodig
of zijn holle fratsen.
Zij kunnen de boeken lezen van Ibn Taymiyah en Mohammed bin ‘Abdoel-Wahhaab en zien dan jouw misleiding. Het lijkt er ook op dat
You You Jihadisme als zwak ziet, terwijl Jihaad, mits juist uitgevoerd, een onderdeel van de Islaam is.
Ook Ashaa’irah en Maturidiyah erkennen dit in hun boeken. Hebben zij allen een zwakke persoonlijkheid?
Als er mensen zijn die de werken van Mohammed bin ‘Abdoel-Wahhaab verkeerd begrijpen, dan is het aan hen om eerlijk te zijn en om
terug te keren naar het juiste begrip van deze werken:
http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/20-as-salafiyyah?download=83:het-belang-van-het-terugkeren-naar-deulamaa-voor-het-correct-begrijpen-van-de-boeken-en-geschriften
Want hoe kan het dat onze ‘Ulama deze zaken standaard afkeuren en You You dit niet noemt? Terwijl hij beweerd dat juist moslims
zaken onafhankelijk onderzoeken?
Gaat You You ook de Qor’aan en Soennah bekritiseren als mensen deze misbruiken voor hun eigen doeleinden? Of plaatst hij alles
objectief in de juiste plaats?
Wij zeggen tegen You You en soortgenoten:
Laat de vijandigheid en haat van een volk jullie er niet toe brengen om niet rechtvaardig te zijn. Wees rechtvaardig! Dat ligt dichter
bij vroomheid. [Sūrat al-Māʾida (5):8]
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En:
O jullie die geloven! Vrees Allah en wees met de getrouwen. [Sūrat at-Tawba (9): 119]

8. Burgemeester Aboe Taleb:
Aboe Taleb doet hysterisch steeds poging om geaccepteerd te worden en dwangmatig moeten moslims zich steeds weer opnieuw
uitspreken tegen de daden van radicalen en extremisten. Na de recente aanslagen in Parijs zei hij:
"Ik ben geen militair strateeg, maar als bestuurder zeg ik: het is tijd om die 40.000 tot 50.000 mensen die zich hebben aangesloten bij IS
weg te vagen", zegt de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb in een reactie op de aanslagen in Parijs.
Volgens Aboutaleb zijn leden van IS "voor sommige lieden elders in de wereld een symbool voor iets". Pas als zij weg zijn, verdwijnt ook
het probleem, aldus Aboutaleb.
'Moslimgemeenschap moet zich uitspreken'
De Rotterdamse burgemeester benadrukt dat de islamitische gemeenschap van zich moet laten horen. "Want deze gebeurtenissen
keren zich in de eerste plaats tegen moslims in Europa. Volgens mij moeten alle vredelievende moslims in Europa hier krachtig stelling
tegen nemen."
Na de aanslagen op Charlie Hebdo vroeg de moslimgemeenschap zich volgens Aboutaleb af of zij niet werd gezien als verantwoordelijke.
"Dat zijn ze absoluut niet", zegt hij. "Maar de impact van deze aanslagen is zo groot dat het belangrijk is dat de gemeenschap krachtiger
dan ooit van zichzelf laat spreken."
De vraag is: Wanneer durft Aboe Taleb zich zelf eens uit te spreken over de voedingsbodem die deze extremisten hebben? Wereldwijd
worden moslims aangevallen- en afgeslacht zoals in Birma, Palestina ( met bezette gebieden) en vele andere plaatsen. Aboe Taleb is
een burgemeester maar we zien hem enkel- en alleen dwangmatig druk maken over het uitspreken tegen extremisme. Nergens zien
wij hem ooit de bevriende staten bekritiseren zoals de Zionistische, die al decennia landje roof pleegt, mensen als 2 e rangs burgers
behandeld en dit terwijl hij burgemeester is. Waarom spreekt hij collega burgemeesters niet aan uit deze Zionistische staat die onder
hun gezag deze onderdrukking laten voortduren? Dit aangezien hij vanuit zijn positie makkelijk deze zaken kan doen? Of waarom roept
hij Nederlandse Zionisten niet op dit onrecht af te wijzen?
Waarom spreekt hij zich niet openlijk uit tegen sommige daden van de Nederlandse regering waarbij men mee loopt aan de hand van
de grote broer Amerika en onrechtmatig landen binnenvalt zoals in Afghanistan en Irak gebeurde?
Dit aangezien hij vriendelijk poseert bij uitnodiging in Amerika om over extremisme te praten, maar waarom was hij niet zo moedig om
daar na te vragen hoe het kwam dat men onder valse voorwendselen Irak binnenviel?
Helaas is het enige waartegen hij zich uitspreekt de foutieve daden van extremisten. We zijn benieuwd of Aboe Taleb dit ook durft te
zeggen over de extremistisch Birmese monniken die talloze moslims slachten of extremistische Zionisten die het gewelddadig
onderdrukken van moslims en het vermoorden van hen toestaan?
Wij spreken ons uit tegen beiden. Kan hij dit niet, dan moet hij stoppen met het pronken en valse bescheidenheid tonen als zgn.
verlicht moslim.
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Appendix 4: Saoedi Arabië verbiedt de boeken van radicalen.
Boeken van dwalende oproepers als Hassan al-Bannaa, Sayyid Qoetb, al-Qardaawi en anderen zijn verboden in het Koninkrijk van
Saoedi Arabie nadat de autoriteiten ingrepen.281 Dit nadat, zoals wij eerder aantoonden, de ‘Ulama van de Islaam al decennia kritiek
uiten op de groepering De moslim broederschap en de uit haar voorgekomen splintergroeperingen en hun kopstukken.
Het is dan ook raar dat men steeds de link blijft leggen tussen al-Qaa’idah en IS en Saoedi anderzijds. 282

Appendix 5:Wij excuseren ons niet!
Het kan misschien overkomen alsof wij ons excuseren om volledig geaccepteerd te worden door het Westen. Om eerlijk te zijn maken
wij ons deze illusie niet dat onze religie ooit volledig geaccepteerd zal worden in een brede context, tenminste niet op de manier dat
wij slaafs achter het Westen aanlopen zoals velen helaas doen (zie Appendix 3).
Wij wijzen de handelingen van radicalen af vanuit de overtuiging dat de laatste geopenbaarde Religie van Allaah aan de oemmah dit
van ons verlangt en omdat de Islaam deze zaken afwijst.
Wij zien helaas tenenkrommend dat sommige “moslims” zichzelf in talkshows, interviews en in het publiekelijke domein zichzelf
steeds maar weer verontschuldigen en dwangmatig steeds maar weer verantwoording moeten afleggen. Dit terwijl men gewoon voor
de vorm eens kritisch moeten kijken naar de daden van Nederland en Frankrijk en andere landen tijdens de kolonisatie perioden dat
beiden landen moslimlanden bezette zoals Algerije, Marokko, Indonesië en andere bezette landen. Het is dat wij deze verschrikkelijke
foto’s niet willen verspreiden, maar daar vonden ook onthoofdingen, uitroeiing van complete dorpen- en steden en verkrachtingen
plaats. Dit als men het waagde de bezetters tegen te gaan……
Doch zien- of horen wij nergens dat het ontkennen van deze volkerenmoord strafbaar zou moeten worden gesteld zoals men
dwangmatig doet bij de volkerenmoord van Armeniërs en natuurlijk de reeds strafbare holocaust ontkenning!
Deze vorm van hypocrisie is iets wat betekent dat wij dit zeker aan blijven kaarten, want het is niet eerlijk om steeds naar dezelfde
kant te wijzen en eerlijk is eerlijk: Ook in onze recente geschiedenis zijn landen onrechtmatig binnengevallen door westerse landen en
coalities, zijn massa vernietigingswapens gebruikt tegen bevolkingen, steunden westerse lande junta’s, dictatoriale regimes en trainde
men geheime diensten van deze landen. Ook maakt men nu nog gebruik van geheime locaties om verdachten te folteren en
mishandelen. Dus de verontwaardiging is selectief en hypocriet in onze ogen: Wij moeten dit van alle partijen afwijzen!
Wij zien de Islaam, en bijbehorende wetten, als de meest perfecte leidraad voor de mensheid en gaan ons niet verontschuldigen voor
concepten als strafwetten, Jihaad, takfir, polygamie en andere zaken. Deze zijn een onderdeel van onze Religie en zullen dit altijd
blijven. Wel moeten wij ons distantiëren wanneer deze onderdelen van ons geloof onvolledig- en/of verkeerd worden toegepast.
Waarom moeten autochtone Nederlanders of politici zich niet standaard verantwoorden voor de wandaden van de Zionistische staat,
die met belastinggeld uit Nederland wordt gesteund en regelrechte oorlogsmisdaden plegen! Zionisten met een dubbel paspoort
kunnen gewoon in dienstplicht gaan en dan in de bezette gebieden, welke onrechtmatig bezet zijn volgens VN-resoluties, hun onrecht
verspreiden en schieten op stenengooiers! VN-resoluties waar Nederland nooit 1 vinger heeft uitgestoken om deze te laten
naleven……
Het is een feit dat de westerse landen ook bloed aan hun handen hebben vanaf de kolonisatieperiode waarin talloze landen tegen hun
wil werden bezet door mensen die hun cultuur, religie, gewoonten, wetgeving kwamen brengen en daarbij talloze misdaden
begingen. Deze zaken worden in geschiedenislessen niet zo benoemd en er wordt een romantisch beeld geschetst van deze
gebeurtenissen……. Terwijl er nu moord- en brand geschreeuwd wordt? Wat is dan het verschil? Is het plunderen en bezetten van
landen niet erg als westerse landen het doen?
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Als we nog korter de geschiedenis in duiken, dan zien we dat het westen bij Saddam Hussein en zijn Irak ook vieze spelletjes gespeeld
heeft. Eerst samenwerken tegen Iran en daarna ineens doen alsof Saddam het grootste kwaad was, met al-Qaa’idah was en massa
vernietigingswapens had om zo Irak binnen te kunnen vallen en het land te kunnen plunderen en strategisch te kunnen inrichten voor
toekomstig gebruik voor eigen doeleinden. Aan de bevolking werd niet gedacht. Nu zit men met de gebakken peren en is het land één
grote chaos. Een chaos die groeperingen als IS een voedingsbodem gaf!
Zo ook het Libië van dictator Qaddafi……Hij deed wat het westen wilde naar al die jaren van geschillen en spekte de verkiezingskas
van de Islaam-hater Sarkozi en als dank stuurde Frankrijk commando’s naar Libië om het verzet te helpen. Het land is nu een puinhoop.
Afghanistan hetzelfde verhaal: De Taliban hadden voorheen onderhandeld met Amerika over een gas/olieleiding en toen Amerika bin
Laden wilde hebben en Taliban hem niet wilde uitleveren wilde Amerika ineens een inval doen. Dit terwijl de Taliban om bewijs
vroegen en zelf Bin Laden, bij schuld, zelf wilden berechten!
Hetzelfde Amerika dat geen eigen onderdanen uitlevert aan andere landen en dit betekent ook geen moordverdachten in andere
landen of politici die autoritaire regimes in Zuid-Amerika ondersteunden en daarbij ook geheime diensten traint die 1000-en mensen
lieten verdwijnen!
We hoeven niet te vertellen dat al deze landen een puinhoop zijn en dat veiligheid en vrede ver te zoeken zijn in deze landen na
inmenging van de democratische landen……. Dit doordat het westen met een dwangmatige wil hun eigen wetgeving- en
democratische waarden plichtmatig willen komen opleggen. Dit zonder te kijken wat de mensen uit deze landen zelf willen?
Dit aangezien democratie een term is om eigen politieke- en financiële belangen te beschermen.
Dat is monumentaal aangetoond in dit artikel: Heilige vrijheid:
http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/12-oesoel-fundamenten?download=213:sacred-freedom
Toen Egypte na de val van al-Moebarak, gesteund door het Westen, Morsi kozen als eerste democratisch gekozen president had het
westen een probleem: Zij wisten dat de Ikhwaan al-Moeslimien uiteindelijk streefde naar de Islamitische staat.
Generaal Sisi bracht verlichting voor het Westen en greep de macht middels een staatsgreep. Amerika huilde krokodillen tranen en
sprak van een gebrek aan democratie- en onrecht. Dit terwijl zij zelf ook de voormalige Venezolaanse president Hugo Chavez wilden
laten vallen omdat deze zich niet voor hun karretje liet spannen! Zij ondersteunden een staatsgreep tegen hem, ondanks dat hij
democratisch gekozen was door zijn volk…..
Hetzelfde nu in Turkije. Wat een subjectieve verslaggeving omdat Erdogan met een meerderheid gekozen is door het Turkse volk.
Dezelfde verslaggevers die in het tijdperk voor Erdogan nooit zo kritisch schreven over de Seculiere elite die de meerderheid
onderdrukte met hulp van het leger, dat zeer seculier was toen! Waar was de democratie toen?
Helaas zien wij dan meerdere mensen in Nederland het beleid van het westen in deze steunen. Dit terwijl zij de staat van landen als
Irak, Libië en Afghanistan niet kennen. Niet weten wat voor mensen er daar wonen, hoe zij leven en waar behoefte aan is en vooral:
Wat mensen daar zelf willen! Of is democratie de waarden- en normen uit het westen en hun manier van leven klakkeloos aannemen
en volgen?
Anno 2015 worden wij dan gedwongen om ons uit te spreken tegen IS, terwijl de aanval niet op extremisme is, maar op de Islaam zelf
en dit al jaren lang. Als het westen zich druk maakte om terrorisme en extremisme, waarom sprak men zich niet uit tegen predikers
die opriepen vanuit het westen tot geweld en aanslagen in hun landen van herkomst in de Arabische wereld? Waarom kregen deze
asiel in het westen en konden zij zich jaren vrij uitspreken als onderdeel van de vrijheid van meningsuiting?
Na de aanslagen van Parijs spraken wij ons ook al uit en lieten de hypocrisie die helaas speelt zien. Voor het algemene profijt zullen wij
dit nogmaals plaatsen, aangezien er niets veranderd is:283
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Moeten moslims zich steeds verontschuldigen voor terrorisme?
We zien al jaren in de media dat de islaam onder een vergrootglas ligt en dat men op vele verschillende manieren de Islaam aanvalt.
Aan de ene kant zijn er de experts die aangehaald werden. Dit zijn vaak afvalligen met een dubieus verleden, die als “expert”
aangehaald worden omdat zij als voormalig moslim spreken over de Islaam en zij dus wel moeten weten waarover zij praten.
Een ieder die hun geschiedenis bekijkt ziet vaak al dat deze dubieus was. Ze zijn Nederland als asielzoeker binnengekomen, onder
verdachte- of zelfs frauduleuze omstandigheden, zoals Hisri Ali. Of waren altijd al A- religieus, maar fanatiek Atheïstische ideologieën
volgend en samenwerkend met aanhangers van al-Khomeiny zoals Afshin Ellian.
Aan de andere kant zijn er de haters en populisten, zoals Wilders en anderen, deze zitten schuimbekkend af te geven op de Islaam. Dit
op allerlei manieren, maar als men inhoudelijk- en wetenschappelijk deze beweringen staaft aan de heilige bronnen van de Islaam, dan
blijft er niets over. Zo ook met de Arabist Hans Jansen die jaren nadat hij gesubsidieerd in Egypte had gestudeerd, daarna boeken
schreef over de Islaam vanuit beschouwend oogpunt, ineens moest gaan waarschuwen tegen de Islaam?

De aanslagen in Parijs.
Wij als moslims zijn gebonden aan de Sharie’ah en moeten daarom iedere daad die gepleegd wordt door een moslim toetsen aan de
Sharie’ah. Terrorisme is iets dat al decennia afgewezen wordt door de moslims en hun geleerden. Vliegtuigkapingen,
zelfmoordaanslagen, 9-11, de bomaanslagen in Londen, Madrid en nu Parijs zijn afgewezen door de moslims en hun geleerden.
Toch willen de eerder beschreven populisten deze terroristische daden toeschrijven aan de Islaam en zit men hysterisch te vragen om
reacties van moslims waarin men hun totale- en onvoorwaardelijke steun- en loyaliteit betuigd aan de slachtoffers en de westerse
democratie.
Dit
met
inbegrip
van
het
paradepaardje:
“De
vrijheid
van
meningsuiting.”
Laten wij dit eens kort onder de loep nemen en testen.
Shaykh ‘Aasim al-Qarayoetie, Hafidahoellaah, zei over de aanslag in Frankrijk (ik geef de belangrijkste punten ingekort weer):
http://alqaryooti.com/?p=860
De Shaykh had eerder al, na spotprenten in Denemarken, al gewaarschuwd dat het lasteren van de Profeet, vrede zij met hem,
terrorisme oproept.
Over Frankrijk specifiek zegt hij nu:
“De aanslag schaadt de tekenaars en onschuldige moslims;
1. Het lasteren van de Profeet vrede zij met hem, is een geweldige zonde , erger nog dan een moord, aangezien dit ongeloof in Allaah
inhoudt;
2. Elk land zou zijn media in toom moeten houden qua het lasteren van Profeten en dat dit niet valt onder vrijheid van expressie.
3. Het behoort tot de mensenrechten dat al hetgeen mensen als heilig beschouwen, dat er geen inbreuk gedaan wordt aan deze
rechten en dat het heilige niet beledigd- en belachelijk gemaakt wordt en dat de Islaam zonder twijfel de waarheid is.
Ook al is de Islaam de waarheid, toch heeft God ons verboden om andere godheden die aanbeden worden naast Allaah te beledigen.
4. Het is aan alle moslims, individuen, overheden en organisaties dat zij laster aan het adres van de Profeet, vrede zij met hem, zouden
moeten beantwoorden en alle middelen moeten gebruiken om mensen te weerhouden van deze laster. Zij zouden zich ook onschuldig
moeten maken van deze laster en alles moeten doen om hetgeen te weerleggen wat men gebruikt om de Profeet te lasteren. Dit kan
men ook doen om de autoriteiten aan te spreken om kranten te weerhouden dit te doen in de toekomst.
5. Het straffen van degenen die het verdienen is voor de Moslim leider en niet voor individuen, groepen en stromingen. Als iedere
moslim het recht in eigen hand zou nemen dan zou in rampspoed en chaos ontaarden, welke zorgt voor instabiliteit en een gebrek aan
vrede in Moslim landen en andere landen.
6. In onze huidige situatie waarin men de Profeten, en specifiek, de Profeet van Genade lastert, is het aan de moslims om oprecht aan
de Soennah en de Qoraan vast te houden en de islamitische leerstellingen van tolerantie te verspreiden en duidelijk te maken aan de
mensen dat de Profeet van de Islaam als een genade naar ons allen is gestuurd.
7. Het bloedvergieten van moslims en hun (gedwongen) verplaatsing (migratie), waar de hele wereld naar kijkt, dan verklaren wij onze
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onschuld hiervan bij Allaah en wijzen wij dit zeer sterk af. De verplichting voor alle overheden is om deze onderdrukking te stoppen
zodat iedereen in vrede en veiligheid kan leven en dit zou in ieder land moeten gebeuren, zodat er geen ruimte is voor geen enkel
persoon om onenigheid te veroorzaken en om wraak te zoeken.
8. De aanval en de moord bij het kantoor van het de Franse krant ‘Charlie Hebdo’, ook al hebben zij zelf een weerzinwekkende
misdaad begaan door de Profeet, vrede zij met hem, belachelijk te maken, het vermoorden van hen is Islamitisch niet toegestaan (Iets
waarvoor Shaykh al-Qarayoetie jaren geleden al voor waarschuwde in een eerder artikel waarin hij de Deense spotprenten
bekritiseerde!).
9. Het bespotten van de Profeet van de Islaam, noch individuele daden van wraak brengen geen voordeel voor moslims of nietmoslims. Het opent juist de deuren van vijandschap die bijna niet meer gesloten kunnen worden. Deze daden monden uit in slechte
gevolgen, zowel in Frankrijk als in andere landen. Het bewijs is dat na de aanval op het kantoor van de krant, moslims en moskeeën
werden aangevallen.
De aanval op de krant zet de Islaam in een kwaad daglicht, en dit is niet de realiteit, en dit is precies wat de vijanden van de Islaam
willen.
10. Shaykh al-Qarayoetie waardeerde dat Francois Hollande, de Franse president, zei over de gijzelaars is Parijs: “Dat zij extremisten
zijn, die geen relatie hebben met de islamitische religie.”
Shaykh al-Qarayoetie hoopt dat de uitspraak van Hollande iedere agressieve daad tegen de moslims, hun moskeeën en centra zal
voorkomen en ook dat Hollande in de toekomst een duidelijk standpunt inneemt tegen alles waarin er spotternij staat tegen de
Profeten, vrede zij met allen van hen.”
Einde van de woorden van Shaykh al-Qarayoetie.
We zien dus duidelijk dat de moordaanslag in Frankrijk niet goed gekeurd wordt.

Is dit nieuw, dat moslims aanslagen afwijzen?
Zoals eerder gezegd zijn dit soort aanslagen, gepleegd door individuen, altijd al afgewezen. Als de aanhangers van Charlie Hebdo eens
zouden lezen, dan hadden zij dit gezien.
Dit artikel is jaren geleden al vertaald; wat waarschuwt voor moordaanslagen:
http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/16-manhadj-ahl-as-soennah-m-b-t-al-jihaad?download=81:het-plegen-vanmoordaanslagen
Dus wij snappen niet dat dit soort zaken niet belicht worden? Laat staan dat aanslagen op werknemers in islamitische landen ook
afgewezen werd:
http://sincerehearts.nl/boeken/pdf/hetverwijderenvandeMushrikeenvanhetArabischeSchiereiland.pdf
Ook werd er gewaarschuwd tegen personen, groeperingen en terrorisme in het algemeen. Waarom zit men dan nu zo hysterisch te
pushen dan men zich moet uitspreken!

Waarom doen de moslims niet mee met demonstraties?
Vele mensen verwachten dat de moslims vooraan staan om de aanslagen op Charlie Hebdo af te wijzen, en dat ze zelfs mee gaan doen
met demonstraties! Dit terwijl de geleerden van de Islaam demonstraties afwijzen. Dit ook bij demonstraties van moslims tegen Asad
en Israël hun slachtingen van burgers, de onderdrukking etc.
http://sincerehearts.nl/boeken/pdf/DeIslaamitischeRegelgevingBetreffendeDemonstratiese.pdf
Dit terwijl de betogers deze voorwaarden niet stellen aan zichzelf. Zij vinden het niet noodzakelijk dat zij zelf betogen tegen het
onrecht dat gedaan is tegen talloze volkeren en individuen wereldwijd………Want waarom droegen zij geen t-shirts van Palestina
tijdens de slachtingen in Gaza? Nee, een van de slagers, Nethanyahu liep vrolijk mee in de betoging, terwijl hij gebieden bezet, de
nederzettingen politiek ondersteund waarbij aan landje pik gedaan wordt en het Palestijnse volk zwaar laat onderdrukken........
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Vrijheid van meningsuiting of toch niet?
De cartoonisten van Charlie Hebdo worden neergezet als “verdedigers van het vrije woord”…Dit terwijl zij hun collega en medecartoonist Siné wilden verplichten zijn excuses aan te bieden na een aanval op de zoon van Sarkozy, toen hij hem beschuldigde te
willen bekeren naar het Jodendom voor wereldlijk gewin. Dit was terug te lezen in talloze online kranten zoals in the Guardian in 2008
en the telegraph in 2009…..
Dus waarom werd Siné hiervoor op zijn vingers getikt door “de verdedigers van het vrije woord”? Insinueerde hij slechts iets wat niet
bewezen
is?
Charlie Hebdo beeldde de Profeet, vrede zij met hem, op talloze manieren af, waaronder met een bom in zijn tulband, terwijl bommen
niet eens bestonden in de tijd van de Profeet……
Noch zijn alle moslims, want alle moslims volgen de Profeet, vrede zij met hem, terroristen.
Dus waarom is Siné zijn stukje antisemitisch en zijn de cartoons van Charlie Hebdo dit niet? Want Siné sprak 1 persoon aan, en haalde
daar een religie bij. Terwijl bij de spotprenten over onze geliefde Profeet alle moslims indirect als terroristen worden neergezet…..Dat
is geen haat zaaien?
Deze valse-, leugenachtige- en stigmatiserende beweringen moeten verdedigt worden als vrijheid van meningsuiting? En iedereen is
Charlie Hebdo?! Maar waarom was men niet Siné toen hij beschuldigd werd van antisemitisme?
Het ironische is dat de redactieleden te hulp geschoten werden door een volgeling van de Profeet Mohammed, vrede zij met hem, de
politieagent Ahmed Merabet. Hij was het die probeerde de aanvallers te stoppen…..Laat staan dat later bij de gijzeling in een Joodse
supermarkt een andere moslim talloze mensen beschermde- en redde!
Maar dit is niet belangrijk genoeg blijkbaar!
Als we op hoger niveau kijken dan zien wij de hypocrisie van de Franse samenleving en staat. De komiek Dieudonné is al langer
meerdere malen het spreken onmogelijk gemaakt en kortgeleden zelfs opgepakt! Dit omdat hij zei op zijn Facebookpagina dat hij zich
'Charlie Coulibaly voelde.'
Zelf zijn wij het oneens met deze persoon, maar waarom mag hij niet zeggen wat hij wil? Waarom zijn opmerkingen geen “artistieke
vrijheid”? Het enige verschil is dat hij Joden belachelijk maakt en constant op de korrel neemt!
Dieudonné wordt als haatprediker neergezet, maar politici, afvalligen, cartoonisten en anderen die de Islaam en moslims (soms ook
Marokkanen op hun etniciteit) aanvallen gebaseerd op leugens zijn geen haatpredikers en niet strafbaar? Waarom niet? Een ieder die
onbevooroordeeld kijkt ziet gewoon dat er met twee maten gemeten wordt en dat de krokodillen tranen van velen niet terecht zijn.
Dus deze twee simpele voorbeelden laten zien dat er geen absolute vrijheid van meningsuiting is, wat logisch is. Staat- en samenleving
moeten beiden beschermd worden zoals Shaykh al-Qarayoetie terecht zei.
Ook getuigd het niet van veel opvoeding en respect dat men bewust de ander gaat provoceren en belachelijk maken. Als ik iemand
uitscheld op straat, of bewust leugens vertel over een persoon kan dit leiden tot ruzies en geweld.
Laat staan als 1,5 miljard mensen op hun ziel getrapt worden zonder enige aanleiding. Want waarom de Profeet lasteren, terwijl
volgelingen van dezelfde Profeet als decennia waarschuwen tegen terrorisme tegen ieder persoon en in ieder land?
Wij houden meer van de Profeet als van onszelf en als een willekeurig persoon zijn/ haar echtgenoot of echtgenote gestorven is, en
men die na diens dood stigmatiseert- en lastert, dan zullen deze mensen, terecht, beledigd en boos zijn. Wat dan te denken van de
steeds maar weer voortdurende laster op onze geliefde Profeet?
Deze vorm van smaad zou eigenlijk strafbaar moeten zijn. Want waarom kan iemand feitelijke onjuistheden verspreiden over de Islaam
en onze Profeet, vrede zij met hem?
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1. Hij die opzettelijk iemands eer of
goede

naam

aanrandt,

door

telastlegging van een bepaald feit, met
het

kennelijke

doel

om

daaraan

ruchtbaarheid te geven, wordt, als
schuldig aan smaad, gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste zes
maanden of geldboete van de derde
categorie.

2. Indien dit geschiedt door middel van
geschriften of afbeeldingen, verspreid,
openlijk
Omschrijving

aangeslagen,

tentoongesteld
of

door

of

geschriften

waarvan de inhoud openlijk ten gehore
wordt gebracht, wordt de dader, als
schuldig aan smaadschrift , gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste
een jaar of geldboete van de derde
categorie.
3. Noch smaad, noch smaadschrift
bestaat voor zover de dader heeft
gehandeld

tot

noodzakelijke

verdediging, of te goeder trouw heeft
kunnen aannemen dat het te last
gelegde waar was en dat het algemeen
belang de telastlegging eiste.
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Men heeft dit opgevangen met het schrappen van het verbod op Godslastering. Het vreemde is dus wel dat men blijkbaar doelbewust
mag liegen over onze Profeet, vrede zij met hem, en dit geen smaad is? Dus dan is het vrijheid van meningsuiting?
In het westen is het bagatelliseren, ontkennen of goedpraten van de Holocaust verboden en strafbaar!
Al komen de ontkenners met (foutief) historisch onderzoek, wat zij in een wetenschappelijke jasje willen gieten........
Dit terwijl het moedwillig liegen over de Qoraan en de Profeet vrede zij met hem niet strafbaar is en valt onder vrijheid van
meningsuiting?
Waarom dan niet met de Holocaust? Als men zonder discrimineren puur bepaalde feiten wil verwerpen?
Want gebeurtenissen van genocide in talloze andere landen en oorlogssituaties wordt niet met dezelfde maatstaf behandeld en
mensen
ontkennen
bijv.
de
genocide
in
Gaza
en
willen
dit
goedpraten!
Weer een dubbele maat!

Terrorisme een groter probleem tegen moslims dan anderen dan hen.
Een mengeling van extremisme-, communisme-, marxisme-, en onwetendheid heeft de laatste decennia 1000-en slachtoffers geëist in
de islamitische landen. Slachtingen in Egypte, Algerije en andere landen zijn welbekend en islamitische schrijvers en geleerden hebben
zich in talloze schrijfwerken en toespraken uitgesproken tegen terrorisme algemeen en specifiek terroristische daden van individuen,
groepen en organisaties in islamitische landen en dit met argumentatie uit de Qoraan en de Soennah. Zijn hebben de valse
argumenten ontkracht waarmee terroristen kwamen en hebben een geweldige inzet hierin getoond.
Toen er groepen mensen geslacht werden in deze landen zagen wij geen betogingen en demonstraties, of “Ik ben Algerijn”. Het werd
zelfs als nieuws item onderbelicht. Dit terwijl de slachtoffers werkelijk niets deden, zelfs niet provoceerden?!

Het paard van Troje binnengehaald, de verontwaardiging belicht
Engeland, Frankrijk, de Verenigde Staten en anderen landen schreeuwen nu om de vrijheid van meningsuiting en democratie. Dit deed
men ook ruim voor 9-11 toen men talloze mensen opnam in hun landen met op zijn minst een twijfelachtige achtergrond. Predikers als
Abu Qatadaah al-Filastiene, ‘Umar ‘Abdoerrahmaan, Aboe Hamza al-Misrie, ‘Umar Bakrie en anderen zijn als politiek vluchteling of
migrant naar deze landen gekomen. Daar kregen zij de kans hun gif te verspreiden.
Dit terwijl bij sommigen van hen al lang bekend was dat zij terroristische groepen steunden, of er zelfs in participeerden. Bijv.
‘Abdoerrahmaan was bij de liquidatie van Anwaar Saddat betrokken…..Deze is jaren daarna nog in Amerika terecht gekomen en kon
daar als Imaam van de Moskee in New Jersey werken………De reden? Dit terrorisme was alleen gericht tegen regimes uit de
zogenaamde moslim landen en de slachtoffers waren moslims en dus werden deze mensen gefaciliteerd. Ze konden openlijk prediken
dat de regeringen uit deze landen bevochten en bestreden konden worden met geweld en zij steunden dit op allerlei wijzen.
Waar was de massahysterie toen? Verontwaardiging? Juist nergens. Geheime diensten van verschillende landen hielden terroristische
kopstukken jarenlang vast en wilden hen niet uitleveren op basis dat “zij geen eerlijk proces zouden krijgen in Arabische landen.” Dit
was voordat zij hun werkterrein verlegden naar de landen waarin zijn woonden en het westen!
Dit zijn vandaag de dag dezelfde landen die standaard iedereen aan Amerika uitleveren, terwijl het bewezen is dat Amerikanen
folteren en gebruik maken van onwettige geheime locaties waarin men verdachten martelt en zonder proces vasthoudt, en als zij een
proces krijgen is dit oneerlijk…….Laat staan wat men doet in Guantanamo Bay……
Alles natuurlijk om de terroristen in te dammen, maar als deze in moslimlanden oproepen tot dood- en verderf is er niets aan de hand!
Misschien dat dit eens belicht kan worden? Aangezien men terrorisme zo gevaarlijk vind en dit gestopt moet worden?
Dit aangezien de moslims en hun geleerden terrorisme al decennia, met 1 maat, afkeuren!

Jihaad als concept onder vuur.
Mensen vallen het concept van Jihaad in de Islaam aan als barbaars en vragen om het veranderen van de Qor’aan. Dit terwijl ditzelfde
concept als verheven en heldhaftig gezien werd in de oorlog tegen de Sovjet Unie die Afghanistan binnenvielen….President Reagan
droeg zelfs een Space Shuttle op aan het Afghaanse volk en kosten- noch middelen werden gespaard om de Sovjets te verslaan.
Dit terwijl Jihaad zoveel voorwaarden geeft voor oorlogsvoering.
http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/16-manhadj-ahl-as-soennah-m-b-t-al-jihaad?download=171:Jihaad-in-deislaam
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Het is dan ook naïef om te denken dat de mens zonder oorlog zal leven. Geloven, ideologieën, rijkdom, macht, armoede, sociale
ongelijkheid en racisme zijn slechts enkele factoren die in de geschiedenis een aanleiding zijn geweest voor oorlog.
Ook de westerse landen zijn oorlogszuchtig als hun “democratische” belangen ondermijnd worden, vaak met dubbele maten. Want
zolang andere autocratische regimes de belangen van de democraten dienen, dan is er niets aan de hand!

Een recent voorbeeld: Assad, vader en zoon, hebben vele 10.000-en doden op hun geweten en toen de Arabische lente uitbrak wilde
men het verzet steunen. Men wilde de “gematigde groepen” ook bewapenen. Dus waarom is Jihaad een synoniem geworden met
terrorisme? Wij ontkennen niet dat er talloze groeperingen zijn die de Jihaad verkeerd uitvoeren en extremistisch zijn. Maar dit moet
verduidelijkt worden, niet dat men de Islaam, de Profeet, vrede zij met hem, en de moslims als groep aanvalt.

Wat is de straf van het beledigen van de Profeet in de Islaam?
De straf hiervan is de doodstraf. Deze wordt opgelegd door een rechtbank in een Islamitisch land. Zoals Shaykh al-Qarayoetie eerder
aantoonde. Individuen kunnen deze straf dus niet uitvoeren op hun eigen houtje.

Is zo’n straf onrealistisch, barbaars of oneerlijk?

In een islamitische staat is de structuur van de staat gebouwd op de Qor’aan en de Soennah en neemt de Profeet dus een enorm
belangrijke rol in. Zijn voorbeeld wordt gevolgd door de inwoners van het land en dus is het lasteren van deze centrale persoon een
factor die kan zorgen voor geweldige chaos.

Wij willen mensen helpen herinneren dat in het westen ook de doodstraf staat voor delicten als landverraad ten tijde van oorlog. Dit
betekent

niet

dat

men

deze

regeringen

beschuldigd

van

barbaarse

praktijken.

Nee, als men in een samenleving leeft waarin wetten gelden, dan kun je het oneens zijn. Maar je weet de consequenties van het
begaan van delicten en welke straffen er dan gelden!

Dit terwijl bijv. een bepaalde inwoner van een land tegen zijn land kan zijn omdat zijn land oorlog voert voor een niet-legitieme reden
en zich dan verzet. Toch staat daar dan de doodstraf op?

Wie winnen er bij deze aanslagen (denken zij, maar Allaah is voldoende).

Dat

is

duidelijk,

de

oproerkraaiers

en

leugenaars

als

Wilders

en

de

papieren

“helden”

van

Charlie

Hebdo.

Wat wel raar is, is dat zij claimen het vrije woord te gebruiken, maar men dit alleen doet om haat te zaaien. Wilders is niet voor niets
een held in extreem rechtse kringen en werd meer dan 30 maal aangehaald door massa moordenaar Andreas Breivik in zijn manifest.

Wilders verklaarde dat hij niet verantwoordelijk is voor de daden van deze gek. Maar hij houdt wel de Islaam, de Profeet, vrede zij met
hem en moslims verantwoordelijk voor de daden van extremisten?

Dit is wederom een treurig gegeven, gezien Wilders zichzelf neer wil zetten als de articulator van de democratie en het vrije woord.
Het is daarom wrang dat hij onconstitutionele detentiecentra als Guantanamo Bay steunt en politici als de zionist Lieberman, wat niets
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meer- en minder is als een Zionistische fascist. Hier zien wij de werkelijke maatstaven van Wilders zijn “democratie!”

Hetzelfde als Ayaan Hirsie Madad. Zij dook ineens weer op en kreeg weer wat aandacht. Madad die onder een gelogen asielverhaal
naar Nederland kwam met volle verwachting om haar zakken te vullen, iets waar Wilders nu in 2015 van bibbert……..Want de grenzen
moeten dicht voor moslims, Madad was op tijd als toenmalige moslima?

Nadat Madad zag dat zij gebruikt kon worden, en kon gebruiken, begon zij het op te nemen voor de islamitische vrouw. Zij wilde haar
emanciperen, zonder te vragen hoe dit eruit moest zien en zonder deze vrouw in dit proces te betrekken......dus nu koos Hisri voor de
vrouwen, voorheen waren dit mannen volgens Hirsi........

In stadia, zoals Wilders, radicaliseerde zij steeds verder en begon zij de Islaam en moslims aan te vallen. Vooral de vrouwonvriendelijke
kant was lastig volgens Hirsie. Nadat zij niets meer had voor Nederland en haar egotrip ten einde was gekomen, en duidelijk was
geworden dat zij met een leugen haar nationaliteit gekregen had, vertrok zij naar Amerika en ging werken bij….. American Enterprise
Institute for Public Policy Research…….Juist een neoconservatieve rechtse denktank....

Vergeet de vrouwenrechten maar Hirsie……Maar dit geeft niet.

Hetzelfde populisme zagen van wij van Geert Wilders. Deze wilde een kop vodden tax instellen voor moslimvrouwen, terwijl hij
beweert de christelijke-Joodse-Humanistische traditie te verdedigen en loopt te lijmen bij Israël……Het is bekent dat Joodse vrouwen
verschillende soorten hoofdbedekking dragen, van pruiken, tot hoofddoeken tot sluiering………christelijke vrouwen bedekken hun
hoofd ook in bepaalde gevallen…...En dan is Wilders geen racist?

Rechtsgeleerde Asfhin Ellian maakt het nog bonter en zegt in de Elsevier van 16-1 en zegt:
Alexander Pechtold beledigt de gelovige moslimfundamentalisten door ze niet-moslims te noemen. Hij is derhalve een sjeik: hij wil
met geld de ernst van de islam verduisteren. Tevens is Pechtold een moefti omdat hij meent te weten welke moslims het
islamitische geloof mogen claimen.

Wilders mag niet over de islam praten maar Pechtold mag wel over het geloof van fundamentalisten beslissen. Terwijl daartoe
slechts Allah is bevoegd.
Dit is een gebrekkige conclusie en laat zien dat onze rechtsgeleerde, nooit iets begrepen heeft van de Islaam. Wilders mag, als hij
beschaafd is, niet liegen over de Islaam om haat en opsplitsing te veroorzaken en moet niet met twee maten meten…..Het is duidelijk
dat Wilders al hetgeen hij de Islaam van beschuldigd graag accepteert als dit bij moslims gebeurt zoals zijn openlijke steunbetuiging
aan Guantanamo Bay, Lieberman, de apartheid-politiek van de Zionistische staat etc. etc. Daarnaast is het talloze malen aangetoond
dat Wilders op basis van copy paste zelf zijn visie van de Islaam in elkaar zet zoals in de film fitnah het geval was.
Vanuit deze vertekenende visie valt hij de Islaam en moslims aan en projecteert zijn visie op hen en wil op basis daarvan moslims
aanvallen. Ook al laten zij steeds weer zien: Zo beleven wij de Islaam niet, dit extremisme wijzen wij af, bronnen uit de Qoraan en de
Soennah spreken dit tegen etc. etc.
Ellian deelt mee in de farce en maakt geen verschil tussen fundamentalisten en extremisten.....Als een Moeftie wil hij het op 1 hoop
gooien en dan over de Islaam oordelen vanuit zijn foute visie.
Een fundamentalist beroept zich op de fundamenten van de Islaam en is volgens de Islaam correct. Een extremist gaat te ver en de
Qor’aan en de Soennah verbieden het extremisme........
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Daarnaast maakt Ellian geen verschil tussen:
1. Extremisme in nalatigheid;
2. Extremisme in uitvoering.

De eerste groep wordt door Ellian vaak enigszins positief belicht, met de kanttekening dat Ellian mensen bedoeld die weinig Islaam
praktiseren.....
Het wrange is dat Ellian zelf als socialistisch, communistisch aanhanger van Fedayan-e Khalq-e Iran hij de toch wel redelijk extreme
Ayatollah Khomeiny bewonderde en steunde diens revolutie........Hij zei in 1 van zijn stukken in de Elsevier:
De revolutionaire vreugde was onbeschrijfelijk. Een paar maanden eerder hadden we bij de terugkomst van imam Khomeini
geroepen: 'Nu de demon weg is, is de engel terug!'
Nu is Ellian democraat........
Laten we zeggen dat Ellian nogal wat stadia in zijn leven heeft meegemaakt die toch redelijk tegenstrijdig zijn. Wat wel overeenkomt is
dat hij steeds erg extremistisch zijn standpunt opdringt aan andersdenkenden en hij ook nogal vol van zichzelf is, waar helemaal geen
reden voor is, vooral gezien het feit dat Ellian steeds van ideologie en standpunt verandert.

Appendix 6: Wat moeten de moslims doen in deze lastige tijden.
Broeder Aboe Djoenayd ‘Isa heeft een verhandeling vertaald van de Moeftie van KSA waarin gouden adviezen staan:

Terrorisme: Oorzaken en behandelmethoden284

“De behandeling van terrorisme:
De behandeling van terrorisme ligt in verschillende zaken:
Waaronder: Het hard werken aan het verspreiden van de leerstellingen van de islam en de toepassing ervan.
Dat gebeurt door het geven van een vereenvoudigde uiteenzetting over de leerstellingen en compositie van de islam wat betreft de
politieke, militaire, economische,sociale en dergelijke aspecten. Het gebeurt tevens door het te verspreiden onder de mensen en te eisen
om het toe te passen omdat het de enige garantie is om rechtvaardigheid te realiseren en slechte daden, in al haar vormen, uit te bannen.
Dit is de verantwoordelijkheid van de deskundigen van onder de geleerden, de theoretici en de media in de islamitische wereld. Het is een
grote verantwoordelijkheid die zij op zich dienen te nemen, gehoorzamend aan Allah en Zijn Tevredenheid wensend.
Tot de behandelmethoden behoort verder:
Het funderen van de wettelijke solide kennis gebouwd op het Boek en de Soenna met het begrip van de Salaf (voorgangers) van de
gemeenschap.
Wanneer wij verklaren dat de middenweg de oplossing is voor extremisme in alle gedaanten die op dit moment bekend zijn bij ons en de
gedaanten die onbekend zijn bij ons, dienen wij te zoeken naar het pad van de middenweg en diens essentie.
Het ware pad van de middenweg die kracht en continuïteit garandeert is de complete naleving van het Boek en de Soenna volgens het
begrip van de Vrome Voorgangers, omdat zij leefden in de tijd van de openbaring. Zij kennen de bedoeling van Allah en de bedoeling van
Zijn Boodschapper beter dan anderen.
Allah, de Verhevene Zegt:
En dat dit Mijn Pad is, een recht Pad, volgt het dan, en volgt geen (andere) paden, want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn Pad.
[Sūrat al-Anʿām (6): 153]
Er is slechts het Rechte Pad van Allah of het pad van dwaling en verleiding.
Allah, de Verhevene, Zegt:
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En wie de Boodschapper tegenwerkt nadat de Leiding hem duidelijk is geworden en een andere weg volgt dan die van de gelovigen: Wij
laten hem (gaan naar) waarheen hij zich afgekeerd hadden Wij zullen hem in de Hel binnenleiden. En dat is de slechtste bestemming!
[Sūrat an-Nisāʾ(4): 115]
Het funderen van deze solide methode van de middenweg dient te gebeuren door middel van onderwijsmethoden en eveneens via de
media, aan de hand van een krachtige en intensieve media campagne.
Het dient tevens te gebeuren door de geleerden, de uitnodigers en de predikers.
De gemeenschap dient gemobiliseerd te worden voor deze geweldige kwestie. Zij rekenen wat dat betreft op (een beloning bij) Allah. Op
dat moment zullen wij allen verblijd zijn met orde, veiligheid en gelukzaligheid.
Verder behoort tot de behandelmethoden:
Duidelijkheid en openheid wat betreft het bestrijden van deze plaag. Door middel van het aankaarten van kwesties in de media, in de
uitnodiging en dergelijke, zodat er geen ruimte is voor onzekere (twijfelachtige) uitdrukkingen, noch voor betekenissen die op een
uitgebreide manier kunnen worden aangeduid.
Wij staan voor een grote kwaal die begint te sluipen in de islamitische samenlevingen en in andere samenlevingen.
We kunnen een positie er tegen innemen met vastberadenheid, waarbij we ons gewaar worden van onze verantwoordelijkheid ten
opzichte van Allah ,of we kunnen er nalatig in zijn.
Uit deze nalatigheid zal datgene voortkomen wat niet prijzenswaardig is. Wij zullen vennoten zijn in de verantwoordelijkheid en de
aansprakelijkheid ten opzichte van Allah:
En (gedenkt) toen Allah een verbond sloot met degenen die de Schrift gegeven waren om het bekend te maken aan de mensheid en het
niet te verbergen. Zij wierpen het echter achter hun ruggen en kochten er iets mee van een geringe waarde. Slecht was het wat zij
kochten.
[Sūrat Āl-‘Imrān (3): 187]
En tot de behandelmethoden behoort:
Het maken van een compilatie van wettelijke termen en deze preciseren met duidelijke criteria. Dit zodat er geen ruimte kan bestaan voor
de handelaren in duisternis en verderf.
Het gaat hierbij om termen zoals al -jihād (het strijden/inspannen), Dār al-ḥarb (het gebied van de oorlog) ,dār al-Islām (het gebied van de
islam), Walī al-Amr (de regeringsleider), wat zijn rechten en zijn plichten zijn, wie het recht heeft om overeenkomsten te sluiten en te
verbreken en het oordeel betreffende het in opstand komen tegen de regeringsleiders.. en dergelijke onderwerpen die worden aangekaart
op het gebied van de islam en krachtige effecten hebben. Het is verplicht voor ons om deze termen te preciseren.
Vanaf deze plek roep ik jullie eerbiedwaardige Fiqh Academie op om een speciale specifieke conferentie te houden waarin de
moslimgeleerden samenkomen met een duidelijke vraagstelling, namelijk om wettelijke criteria voor deze termen naar buiten te brengen,
zodat er geen ruimte is voor de zwarthandelaars om er tegen op te bieden.
Voordat ik de redevoering eindig zou ik er graag op willen attenderen dat de grootste oorzaak voor het onheil en de beproevingen van het
terrorisme en dergelijke de verschijning en verspreiding van zonden is.
Allah, de Verhevene, Zegt:
Het verderf is zichtbaar op het land en de zee door wat de mensen hebben verricht, zodat Hij hun een gedeelte van wat zij hebben
verricht doet proeven. Hopelijk zullen zij berouw tonen.
[Sūrat ar-Rūm (30): 41]
En Hij, de Geprezene, Zegt:
En er treft jullie geen ramp, of het is vanwege wat jullie handen hebben verricht, maar Hij vergeeft veel.
[Sūrat ash-Shūrā (42): 30]
De manier van behandeling is berouw, want er komt geen beproeving behalve door zonde en er is geen kwijtschelding behalve door
berouw.
Moge Allah eenieder doen slagen voor een oprecht berouw en moge Allah de toestanden van de moslims verbeteren, en moge Hij ons
beschermen tegen kwaadheden en beproevingen. Voorwaar, Hij, de Geprezene, is de Bezitter van het Succes en daar toe in staat.”
As-Shaykh Mohammed Bazmool, Hafidahoellaah, heeft ook een prachtige verhandeling geschreven waarin hij de hedendaagse fitnah
behandeld:
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Hij geeft hierin belangrijke achterliggende feiten die helpen de moslim de fitnah die speelt te begrijpen. Insha Allaah zal men deze
belangrijke verhandeling lezen- en bestuderen!
In de Engelse taal heeft dr. Baasim bin Faysal al-Jawaabirah een mooi boek geschreven over terrorisme, de oorzaak, de effecten en de
genezing ervan.
http://web.archive.org/web/20100302113954/http://salafimanhaj.com/ebook.php?ebook=54
Moge Allaah ons begrip van Zijn Religie geven. Amien.
Vrede en zegeningen zijn met Mohammed en zijn vrienden en familie en alle Lof is voor Allaah, Heer der Werelden.

Conclusie.
We hebben in dit onderzoek laten zien wat de ideologische voedingsbodem is- en was van het radicalisme vanuit Islamitisch
perspectief. Daarnaast hebben wij laten zien wat de inzet is geweest van de Islamitische geleerden en Salafisten in het hoofd bieden
aan deze gevaarlijke ideologie.
De gegeven referenties tonen aan dat het waarschuwen tegen deze ideologie vanuit de Islamitische bronnen zelf gedaan wordt, omdat
de radicalen zich daarop beroepen en tegelijkertijd zij zelf deze bronnen tegen gaan vanuit een verkeerd begrip-, vanuit de wil om iets
te bereiken wat de Islaam en moslims van nut is en vanuit extremisme.
Dit is tegengesteld aan wat zowel westerse experts en tegenstanders van het Wahabisme en Salafisme beweren. Zij stigmatiseren
deze prediking op basis van aannames, fictieve links en soms vooringenomenheid om deze prediking onterecht te beschuldigen van
het zijn van een voedingsbodem van terrorisme en extremisme. Dit terwijl objectief aantoonbaar is dat de Salafisten al decennia
aantoonbaar extremisme tegengaan, succesvol deze ideologie ontbloten- en de valsheid ervan laat zien en zij zelf hier nooit
aantoonbaar in vervallen zijn!
Sterker nog: Zgn. gematigde moslims lukt het niet om vanuit Islamitische bronnen dit gevaarlijke extremisme te counteren en theologisch
onderbouwd te laten zien wat de extremisten fout doen! Dit omdat zij zich focussen op sociale-, financiële- en geestelijke factoren die
zouden moeten verklaren waarom iemand radicaliseert. Terwijl deze radicalen vanuit een verkeerde overtuiging handelen en verwijzen
naar de Qor’aan en de Soennah. Hen aanspreken met dezelfde bronnen laat hen zien dat hun overtuiging fout is en daardoor verdwijnt de
ideologie die de olie is voor het plegen van aanslagen.
De oplossing van de zelfbenoemde gematigde moslims is slechts het geven van oorzaken en het beperkt willen verbeteren van geestelijken financieel welzijn. Dit zorgt er natuurlijk NIET voor dat de ideologie verdwijnt en ook niet dat men rust vind in het beseffen dat de
groeperingen als al-Qaa’idah, IS en anderen moslims doen afdwalen van het recht pad.
In het beste- en meest gunstige geval zorgt hun aanpak voor het uitstellen van aanslagen en/of deze niet uitvoeren. Het is dan twijfelachtig
of deze groep ook hun sympathie verliest voor plegers van aanslagen, groeperingen als IS en hun kopstukken!
Dit terwijl onze aanpak, als Allaah het Wil, zorgt voor een transformatie: Van extremist met radicale ideeën naar een praktiserend moslim
die met behoud van identiteit en religie geweldloos participeert binnen de Nederlandse samenleving, en geweld afzweert en geen gevaar
vormt in welke vorm dan ook!
Het is dan ook teleurstellend dat mensen toch nog proberen te beweren dat ISIS een product is van de Salafi prediking en andere
objectief aantoonbaar foute beweringen. Het verbaast ons nog meer dan mensen hier zo makkelijk in mee gaan. Want hoe kan men
dit blijven volhouden na de gegeven bewijzen?
Aan de andere kant: Nooit horen wij deze experts hetzelfde beweren over de westerse democratie die haast heilig wordt verklaard,
maar waar er ook duizenden, zo niet miljoenen gestorven zijn onder de noemer van democratie verspreiden en/of verdedigen?
Als laatste hopen wij dat onze broeders en zusters die helaas gegrepen zijn door radicale denkbeelden eerlijk kijken: Is hetgeen alQaa’idah en ISIS en anderen doen ideologisch te verdedigen vanuit dezelfde Islaam die zij zeggen te ondersteunen? Volgen zij de
Profeet  zijn voetstappen in hun handelingen? Zijn zij eerlijk in het claimen dat de Islaam in alles gevolgd moet worden? Wij denken
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namelijk dat als zij dit lezen, zij zullen inzien dat een bewering niet gelijk staat aan een feit en dat juist feitelijk deze radicale predikers in
de grootst denkbare blunders gevallen zijn en zij vrede- en veiligheid in vele landen hebben ondermijnd en veel, veel bloed van mensen
aan hun handen hebben van wie Allaah verbied dat zij gedood worden! Laat staan dat zij de Islaam en moslims op de langere termijn
niets tastbaars hebben gegeven.
Wij hopen dan ook dat alle partijen bij zichzelf te raadde gaan, zoals wij dit ook elke dag proberen te doen, en uiteindelijk zaken
beoordelen op haar werkelijkheid en niet op haar beschrijving.
Moge Allaah de Islaam versterken en beschermen en moge Hij de mensen de waarheid laten zien zodat het bewijs op hen allen
gevestigd is. Allaahoema amien.
Selefienederland
23 februari 2016

