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Over de belangrijkheid van tawh’ied 

Geschreven door Jamaal ud-Deen az-Zarabozo. 

Vertaald en bewerkt door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah. 

1.) Waarlijk, Allah de Verhevene schiep deze wereld en alles wat er in is om 

Hem alleen te aanbidden. Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zegt 

(Nederlandstalige interpretatie): “En Ik schiep de djinn 
1
 en de mensheid 

enkel om Mij te aanbidden 
2
.” [Soerat adz-Dzaariyaat (51), aayah 56.] 

Allah Ta’aalaa zond boodschappers om de mensen op te roepen tot 

tawh’ied, en de Nobele Qor-aan schenkt in bijna elk hoofdstuk aandacht aan 

de ‘aqiedah (geloofsleer) van tawh’ied en het legt het kwaad en de schade uit 

van shirk (polytheïsme, afgoderij) voor zowel het individu als de samenleving. 

Shirk is de reden voor vernietiging/ondergang in dit leven en de reden voor 

eeuwige vernietiging/ondergang in het vuur van het Hiernamaals – de Hel. 

2.) Waarlijk, alle boodschappers begonnen hun oproep met tawh’ied, wat zij 

opgedragen werden door Allah Ta’aalaa om aan de mensen mede te delen. 

Allah Ta’aalaa zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En Wij zonden geen 

enkele boodschapper vóór jou (O Moh’ammed) behalve dat Wij aan hem 

openbaarden: er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden 

behalve Ik (Allah), dus aanbid Mij.” [Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 25.] 

                                                           
1
 Djinn: schepsels geschapen van rookloos vuur. Zie het artikel http://uwkeuze.net/de-wereld-

van-de-djinn/. 
2
 De schepping is niet voor zinloos spel en vermaak. Allah de Verhevene heeft een serieus doel 

erachter, wat we, in onze onvolmaakte toestand, alleen kunnen uitdrukken door te zeggen dat 

elk schepsel (onder de mensheid en de djinn) de kans gegeven wordt om zich te ontwikkelen 

en vooruit te gaan richting het doel, d.w.z. Allah. Allah de Verhevene is de Bron en Kern van 

alle macht en alle goedheid, en onze vooruitgang hangt af van het in overeenstemming 

brengen van onszelf met Zijn Wil: dit is het aanbidden van Hem. Het is van geen enkel voordeel 

voor Hem, het is voor ons eigen voordeel. (A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene 

versie.) Zie de artikelen http://uwkeuze.net/het-doel-van-de-schepping/ en 

http://uwkeuze.net/de-voorwaarden-voor-acceptabele-ibaadah-aanbidding/.  
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De profeet Moh’ammed ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) 

bleef in Mekkah gedurende 13 jaar, terwijl hij zijn mensen opriep tot de 

tawh’ied van Allah en hij riep op tot Hem alleen, zonder deelgenoten aan 

Hem toe te kennen. Het was met betrekking tot deze kwestie dat Allah 

Ta’aalaa het volgende vers aan Zijn edele boodschapper ملسو هيلع هللا ىلص openbaarde 

(Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (O Moh’ammed): ‘Ik roep alleen mijn 

Heer (Allah) aan en ik ken geen enkele deelgenoot aan Hem toe.’” [Soerat al-

Djinn (72), aayah 20.] 
 

De edele boodschapper ملسو هيلع هللا ىلص voedde zijn metgezellen vanaf hun kindertijd 

met tawh’ied op en hij zei tegen de zoon van zijn oom, zijn neef ‘Abdoellaah 

ibn ‘Abbaas (Nederlandstalige interpretatie): “Als je vraagt, vraag dan Allah, 

en als je hulp zoekt, zoek dan hulp van Allah.” (Een h’asan sah’ieh’ h’adieth, 

overgeleverd door at-Tirmidzie.) 
 

Deze tawh’ied is in werkelijkheid de religie van de Islaam, die hierop 

gebouwd is. En alles wat hiervan afwijkt wordt niet geaccepteerd door Allah 

Ta’aalaa, Die zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En wie een andere 

religie dan de Islaam wenst, het zal nooit van hem aanvaard worden en in het 

Hiernamaals zal hij tot de verliezers behoren.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 

85.] 
 

De Islaam is de religie van Allah Ta’aalaa die door alle profeten en 

boodschappers verkondigd is, en geen andere religie wordt door Hem 

geaccepteerd, want alle andere religies zijn veranderde vormen van de 

oorspronkelijke religie, namelijk de Islaam: overgave aan God. Dit betekent 

echter niet dat het oorspronkelijke “Jodendom” en het oorspronkelijke 

“Christendom” volledig verworpen zullen worden en dat de vroegere “joden” 

en “christenen” allemaal naar de Hel gaan. Jodendom, Christendom, joden en 

christenen, zijn slechts door mensen verzonnen namen, want hun profeten, 

die ook de profeten van de Islaam zijn, waren allemaal moslims (degenen die 

zich overgeven aan Allah) en zij verkondigden ook de Islaam. Zij riepen hun 

mensen op tot tawh’ied (de Eenheid van Allah) en waarschuwden hen voor 

shirk (afgoderij). 
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3.) Waarlijk, Allahs boodschapper ملسو هيلع هللا ىلص onderwees zijn metgezellen om hun 

uitnodiging van de mensen te beginnen met tawh’ied. Aldus zei hij tegen 

Moe’aadz ibn Djabal (moge Allah tevreden zijn met hem) toen hij hem naar 

Jemen zond (Nederlandstalige interpretatie): “Laat dus het eerste waar je 

hen toe oproept de getuigenis zijn dat niemand het recht heeft om aanbeden 

te worden behalve Allah en dat Moh’ammed de boodschapper is van Allah.” 

En in een andere overlevering: “…dat zij Allah alleen aanbidden.” 

(Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.) 

4.) Tawh’ied wordt uitgedrukt in de getuigenis (as-shahaadah) dat ‘niemand 

het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah en dat Moh’ammed 

de boodschapper is van Allah.’ De betekenis is dat er niemand is die waardig 

is en het verdient om aanbeden te worden behalve Allah, en dat er geen 

aanbidding is behalve waarmee de boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص kwam – 

oftewel zijn Soennah (weg, wettige manieren). Het is deze getuigenis die er 

voor zorgt dat een ongelovige de Islaam binnentreedt (mits men oprecht is in 

deze getuigenis), aangezien het de sleutel tot het Paradijs is. 
3
 En degene die 

hiervan getuigt en hierin gelooft, gaat het Paradijs binnen zolang hij het niet 

ongeldig maakt door shirk of een woord van ongeloof.  

5.) De ongelovige Qoeraysh boden de boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص 

koningschap, rijkdom, vrouwen en andere zaken aangaande de genietingen 

van dit leven aan in ruil voor zijn verlating van de oproep tot tawh’ied, en het 

afstand nemen van de ontkenning van hun afgoden. Maar hij accepteerde 

dat niet van hen. Integendeel, hij ging door met zijn oproep en onderging de 

hevige aanval samen met zijn metgezellen, totdat de oproep tot tawh’ied na 

13 jaar zegevierend was, waarna Mekkah (zonder bloedvergieten) veroverd 

werd en de afgodsbeelden vernietigd werden. De boodschapper van Allah 

                                                           
3
 De bekende taabi’ie (volgeling) Wahb ibn Moenabbih werd eens gevraagd: “Is de verklaring 

van laa ilaaha ill-Allaah niet de sleutel tot het Paradijs?” Hij antwoordde: “Jawel, maar elke 

sleutel heeft tandjes. Als je komt met de sleutel met de juiste tandjes, zal de deur voor jou 

opengaan. Doch als je niet de juiste tandjes hebt, dan zal de deur niet opengaan voor jou.” Zie 

het artikel http://uwkeuze.net/de-voorwaarden-van-as-shahaadah/.  
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 reciteerde (Nederlandstalige interpretatie): “En zeg: ‘De waarheid is ملسو هيلع هللا ىلص

gekomen en de valsheid is ten onder gegaan. Waarlijk, de valsheid gaat altijd 

ten onder.’” [Soerat al-Israa-e (17), aayah 81.] 

Waarheid in deze aayah verwijst naar het islamitische monotheïsme of de 

Qor-aan, en valsheid (baatil) verwijst naar de shaytaan (satan) of 

polytheïsme. En Allah weet het best. 

6.) Tawh’ied is de hoofdbezigheid en voornaamste zorg van een moslim in 

zijn leven, dus begint hij zijn leven met tawh’ied en hij eindigt zijn leven met 

tawh’ied. Zijn taak in het leven is om tawh’ied te bevestigen en om de oproep 

tot tawh’ied te verrichten, aangezien tawh’ied de gelovigen verenigt en hen 

samenbrengt op de verklaring van tawh’ied. Dus vragen we Allah Ta’aalaa 

(Verheven is Hij) - Die geen deelgenoten heeft - dat de verklaring van 

tawh’ied (laa ilaaha ill-Allaah) onze laatste woorden zijn in deze wereld, en 

we vragen Hem om alle moslims te verzamelen op de verklaring van 

tawh’ied. 

O broeders en zusters, “…keer berouwvol tot jullie Heer en onderwerp jullie 

aan Hem 
4
…” [Nederlandstalige interpretatie van soerat az-Zoemar (39), 

aayah 54.] 

                                                           
4
 Dit was ook de boodschap van Jezus (vrede zij met hem), die gezegd zou hebben: 

“Onderwerp je dus aan God (= Islaam) en weersta de duivel (die oproept tot dwaling)…” 

(Jakobus 4:7.) 
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Ons vergeten goud 

Geschreven door Aya Sallat. 

Vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah. 

Aya Sallat herinnert ons aan de belangrijkheid van de ene boodschap van alle 

profeten en boodschappers: tawh’ied (de eenheid van Allah, islamitisch 

monotheïsme). [Het wordt ook geschreven als tawhid, tawheed, tawhied.] 

Het is het doel van ons leven. Het is de boodschap van alle profeten en 

boodschappers (vrede en zegeningen van Allah zijn met hen allen). Het 

loochenen plaatst iemand buiten de grenzen van de Islam (al-Islaam) en in 

een eeuwige bestraffing. Door het te vervullen is het Paradijs gegarandeerd. 

Het is het geneesmiddel voor de ziektes van deze oemmah (de 

moslimgemeenschap). Het is het middel tot succes in dit leven en het 

Hiernamaals.  

Het is ons vergeten goud – tawh’ied. 

Shaykh oel-Islaam Ibn Taymiyyah zei: “De tawh’ied waarmee de 

boodschappers kwamen omvat het bevestigen dat goddelijkheid en 

aanbidding alleen aan Allah toebehoren, zodanig dat iemand getuigt dat 

niemand of niets het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah en 

dat niemand of niets aanbeden wordt behalve Hij, noch dat men op iemand 

of iets anders vertrouwt behalve Hem, noch worden bondgenootschappen en 

vijanden gemaakt behalve omwille van Hem, noch wordt er iets ondernomen 

behalve voor Hem. Deze bevestiging omvat ook die Namen en Eigenschappen 

die Allah voor Zichzelf bevestigd heeft, zoals Allah de Meest Verhevene zegt 

(Nederlandstalige interpretatie): “En jullie God is één God, er is geen god die 

het recht heeft om aanbeden te worden behalve Hij, ar-Rah’maan (de Meest 

Barmhartige), ar-Rah’iem (de Meest Genadevolle).” [Soerat al-Baqarah (2), 

aayah 163.] 
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De belangrijkheid van tawh’ied in de Islaam is door heel de Koran (al-Qor-

aan) zichtbaar. Elke soerah (hoofdstuk) vermeldt tawh’ied, hetzij met 

betrekking tot de Heerschappij van Allah (Tawh’ied ar-Roeboebiyyah), Zijn 

Namen en Eigenschappen (Tawh’ied al-Asmaa-e wa as-Sefaat), Zijn gebod 

om alleen Hem te aanbidden (Tawh’ied al-Oeloehiyyah) of de gevolgen van 

shirk (polytheïsme). 

Dit was in feite dezelfde boodschap die alle profeten en boodschappers 

(vrede en zegeningen van Allah zijn met hen allen) brachten. Allah ‘Azza wa 

Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt (Nederlandstalige interpretatie): 

“En Wij zonden geen enkele boodschapper vóór jou (o Moh’ammed) behalve 

dat Wij aan hem openbaarden: er is geen god die het recht heeft om 

aanbeden te worden behalve Ik, dus aanbid Mij.” [Soerat al-Anbiyaa-e (21), 

aayah 25.] 

Hij, de Meest Verhevene, zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En bij 

Allah! Wij zonden werkelijk naar elke gemeenschap een boodschapper (die 

verkondigde): ‘Aanbid Allah en mijd at-taaghoet (alles wat onterecht 

aanbeden wordt met diens tevredenheid 
5
).’…” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 

36.] 

Het aanbidden van alleen Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en 

Verheven is Hij) zonder iets of iemand met Hem te vereenzelvigen (zonder 

shirk – afgoderij, polytheïsme) is het exacte doel van ons bestaan. Allah de 

Meest Barmhartige zegt in Zijn Nobele Qor-aan (Nederlandstalige 

interpretatie): “En Ik (Allah) schiep de djinn en de mensheid enkel om Mij te 

aanbidden.” 
6
 [Soerat ad-Dzaariyaat (51), aayah 56.] 

  

                                                           
5
 Zie het hoofdstuk “at-Taaghoet” (Uitleg van “Ma’anaa at-Taaghoet – de betekenis van 

taaghoet”) in dit boek. 
6
 Zie de artikelen http://uwkeuze.net/het-doel-van-de-schepping/ en http://uwkeuze.net/de-

wereld-van-de-djinn/. 
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Shirk (afgoderij, iets of iemand aanbidden naast Allah) is de grootste zonde in 

de Islaam en de enige zonde die Allah de Vergelder niet zal vergeven (als men 

er geen oprecht berouw voor toont). Allah de Vergevensgezinde zegt 

(Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Allah vergeeft niet dat er 

deelgenoten aan Hem toegekend worden, maar Hij vergeeft daarnaast alles 

aan wie Hij wil. En wie deelgenoten aan Allah toekent, hij heeft werkelijk een 

geweldige zonde verzonnen.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 48.] 

Tawh’ied kan – in tegenstelling tot wat sommigen geloven – niet exact 

begrepen worden door een lesje van dertig minuten. Het is een onderwerp 

dat dermate diepgaand is, dat het enkele jaren studie kan vergen om het 

grondig te begrijpen. Zelfs de metgezellen van profeet Moh’ammed ملسو هيلع هللا ىلص 

(vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) spendeerde dertien jaar om de 

boodschap van tawh’ied goed te begrijpen. Dit was de Mekkaanse fase van 

de openbaring, toen er nauwelijks enige voorschriften van de sharie’ah 

(islamitische wetgeving 
7
) neergezonden werden, behalve de regelgeving 

aangaande het gebed. De boodschap bestond in deze fase alleen uit ‘aqiedah 

(geloofsleer) en tawh’ied was het aller belangrijkst. Dit zorgde er voor dat de 

harten van de metgezellen (moge Allah tevreden over hen zijn) doordrongen 

raakten van het geloof in tawh’ied en hun imaan (geloof) en toewijding aan 

Allah en Zijn boodschapper ملسو هيلع هللا ىلص stevig werden. Daarna waren zij in staat om 

alle voorschriften van de sharie’ah, geopenbaard in de Medienese fase, 

onmiddellijk te accepteren en toe te passen, want hun harten waren stevig 

gegrondvest op tawh’ied. 

Aldus dienen wij als moslims ons uiterst in te spannen om tawh’ied te 

begrijpen, alsook dienen wij te weten wat shirk is zodat we onszelf kunnen 

beschermen tegen een zonde die onze religie kan verwoesten.  

 

                                                           
7
 Zie het artikel http://uwkeuze.net/de-islamitische-sharia/ voor meer informatie, alsook 

http://uwkeuze.net/sharieah-en-fiqh-kent-u-het-verschil/.  
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“Als je erkent dat Allah jou geschapen heeft om Hem te aanbidden, dan weet 

je dat aanbidding geen aanbidding is behalve met tawh’ied. Net zoals het 

gebed geen gebed is behalve met reiniging,” zei sheikh Moh’ammed ibn 

‘Abdoel-Wahhaab 
8
 in zijn verhandeling De Vier Principes 

9
. “Dus als shirk 

aanbidding binnendringt, dan bederft het de aanbidding zoals onreinheid 

reinheid bederft wanneer het reinheid binnendringt.” 

Waarlijk, deze woorden van grote wijsheid tonen ons dat onze daden niet 

geaccepteerd zullen worden voordat we tawh’ied begrijpen en accepteren 

(en dienovereenkomstig handelen). 
10

 Aangezien Allahs acceptatie van onze 

daden afhangt van tawh’ied, dient het zoeken van kennis over tawh’ied ons 

eerste pad naar kennis te zijn en de eerste woorden waar we tijdens onze 

da’wah (uitnodiging) tot en binnen de Islaam toe oproepen.  

De gelovige zal het Paradijs binnen mogen na het zoeken van kennis over 

tawh’ied, het bevestigen met het hart, het verklaren met de tong en het 

naleven middels je daden. 
11

 Dit wordt bewezen door de authentieke h’adieth 

(Nederlandstalige interpretatie): “Wie oprecht laa ilaaha ill-Allaah zegt zal 

het Paradijs binnengaan.” [Overgeleverd door Bazzaar en als sah’ieh’ 

(authentiek) verklaard door sheikh al-Albaanie in Sah’ieh’ al-Djaami’.] 

En deze uitspraak – “er is geen god die het recht heeft om aanbeden te 

worden behalve Allah” – is hetgeen waardoor we krijgen wat we zo 

                                                           
8
 Zie het artikel http://uwkeuze.net/wahhabisme-ontmaskert/.  

9
 Deze verhandeling is door Uitgeverij Momtazah vertaald naar het Nederlands en opgenomen 

in het 371 pagina’s tellende boek Uitleg van de drie fundamentele grondbeginselen & Uitleg 

van de vier principes betreffende shirk van sheikh Saalih’ Aal as-Shaykh en sheikh ‘Abdoellaah 

ibn Djiebrien. Dit waardevolle boek is te bestellen op www.momtazah.net. 
10

 Zie het artikel http://uwkeuze.net/de-voorwaarden-voor-acceptabele-ibaadah-aanbidding/. 
11

 Een moslim dient “laa ilaaha ill-Allaah” te zeggen met zijn/haar tong terwijl zijn/haar hart er 

in gelooft en zijn/haar daden de implicaties ervan weerspiegelen. (Afkomstig uit een fatwa van 

sheikh Ibn Baaz. Bron: 

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=en&View=Page&PageID=

255&PageNo=1&BookID=14.) 
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verlangen: eeuwig succes. Profeet Moh’ammed ملسو هيلع هللا ىلص heeft gezegd 

(Nederlandstalige interpretatie): “O mensen! Zeg ‘er is geen god die het recht 

heeft om aanbeden te worden behalve Allah’ zodat je succesvol zult zijn.” 

(Ah’med, Moesnad, vol. 3, p. 492.) 

Laat ons niet zelfingenomen zijn, maar in plaats daarvan terugkeren naar 

hetgeen waartoe de profeten uitnodigden; hetgeen wat de daden en levens 

van de metgezellen (moge Allah tevreden over hen zijn) corrigeerde; hetgeen 

wat hen succes en overwinning bracht in dit leven en het Paradijs in het 

volgende; hetgeen wat door de tijd heen begraven en vergeten raakte en 

hetgeen wat wij vandaag zullen opgraven.  

Laat ons terugkeren naar ons vergeten goud.  

Laat ons terugkeren naar tawh’ied. 
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Het concept van monotheïsme in de Islam 

Door Fatwa Department Research Committee – voorgezeten door sheikh 

‘Abd al-Wahhaab al-Toerayrie. 

 

Monotheïsme is de boodschap waarmee alle profeten zijn gekomen. Maar de 

mensen weken na verloop van tijd telkens van de waarheid af. Tenslotte 

kwam de profeet Moh’ammed ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met 

hem) als de laatste boodschapper en herstelde het ware monotheïsme voor 

de mensheid. Nu volgt een uitleg van monotheïsme in de Islam (al-Islaam). 

 

Het concept van monotheïsme (bekend als tawh’ied in het Arabisch, of 

tawhied, tawheed) is het meest belangrijke concept in de Islaam. Alles in de 

Islaam is erop gebouwd. De Islaam roept op tot de absolute Eenheid van God. 

Geen daad van aanbidding of toewijding heeft enige betekenis of waarde als 

dit concept op enige manier in gevaar wordt gebracht. 

 

<<<Toevoeging van uwkeuze.net: Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan 

(Nederlandstalige interpretatie): “Dat is de leiding van Allah waarmee Hij 

leidt wie Hij wil van Zijn dienaren. En als zij deelgenoten zouden toekennen 

(aan Allah), dan zou hetgeen zij gewoon waren te doen zeker verloren gaan.” 

[Soerat al-An’aam (6), aayah 88.] Degene die zich schuldig maakt aan shirk 

(polytheïsme) vernietigt al zijn goede daden zodat deze niet geaccepteerd 

worden door Allah de Verhevene, Die zegt (Nederlandstalige interpretatie): 

“…Als jij shirk begaat (deelgenoten toekent aan Allah), zullen (al) jouw 

werken zeker verloren gaan en zul jij zeker behoren tot de verliezers.” [Soerat 

az-Zoemar (39), aayah 65.]>>> 

 

Men kan naar monotheïsme kijken vanuit de volgende drie aspecten: 

1.) De eenheid van Allah in Zijn Heerschappij (Tawh’ied ar-Roeboebieyyah). 

2.) Toewijding van alle aanbidding aan Allah alleen (Tawh’ied al-Oeloehiyyah). 

3.) De Eenheid van Allah betreffende Zijn Namen en Eigenschappen 

(Tawh’ied al-Asmaa-e wa as-Sefaat). 
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De Eenheid van Allah in Zijn Heerschappij  

(Tawh’ied ar-Roeboebieyyah) 

De Eenheid van Allah in Zijn Heerschappij betekent dat Allah de volledige 

overhand op het universum heeft, op elke mogelijke manier. Hij alleen is de 

Schepper van alle dingen. Hij alleen veroorzaakt dat er dingen gebeuren. Hij 

is Almachtig. Niemand deelt in Zijn Heerschappij. Niemand kan Zijn Besluit 

tegenhouden. 

Dit concept is waar de meeste mensen het over eens zijn. De meeste mensen 

erkennen dat de Schepper van het universum één is, zonder partner. 

  

Toewijding van alle aanbidding aan Allah alleen  

(Tawh’ied al-Oeloehiyyah) 

Niemand (en niets) heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah. 

Dit concept was het centrale idee dat verkondigd werd door alle profeten 

door de tijd heen. Het is het meest belangrijke begrip in de Islaam. Het doel 

van de Islaam is om de mensen weg te roepen van het aanbidden van de 

schepping (shirk, polytheïsme) en om hen op te roepen tot het aanbidden 

van alleen de Schepper (tawh’ied, islamitisch monotheïsme). 

Dit is waar de Islaam enorm afwijkt van de meeste andere religies. Hoewel de 

meeste religies onderwijzen dat er één Opperwezen is Die alles wat bestaat 

schiep, zijn zij zelden vrij van enige vorm van polytheïsme (shirk) met 

betrekking tot aanbidding. Deze religies roepen hun aanhangers ofwel op tot 

het aanbidden van andere wezens als goden naast Allah – hoewel zij deze 

andere goden gewoonlijk op een lager niveau plaatsen dan het Opperwezen 

– of zij eisen van hun aanhangers dat zij andere wezens aanroepen als 

bemiddelaars tussen hen en God. 
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<<<Toevoeging van uwkeuze.net: het idee van bemiddelaars is een ijdele 

hoop welke zelfs voortleeft onder b.v. de katholieken, onder het mom van 

verering van heilig verklaarde personen, wier voorspraak zij vragen (zie o.a. 

Catechismus van de Katholieke Kerk KKK2692). Volgens hen is de heilige tot 

voorspraak van de gelovigen bij God, wat in feite shirk (afgoderij) is, wat ook 

de protestanten geloven, die dus niet aan heiligverklaring doen.>>> 

Alle profeten en boodschappers, van Adam tot Moh’ammed (Allahs 

zegeningen en vrede zijn met hen allen), riepen de mensen op om alleen 

Allah te aanbidden. Dit is het zuiverste, eenvoudigste, meest natuurlijke 

geloof. De Islaam verwerpt de veronderstelling van de culturele antropologen 

dat de vroegere religies van mensen polytheïstisch waren en dat het idee van 

monotheïsme vervolgens langzaam daaruit ontwikkelde. 
12

 

De waarheid is dat het aanbidden van Allah alleen de natuurlijke religie van 

de mensheid is. Mensen die later kwamen veranderden deze religie en 

introduceerden het aanbidden van andere wezens. Het lijkt erop dat mensen 

de neiging hebben om hun toewijdingen te richten op iets tastbaars, iets 

voorstelbaars, ook al hebben zij een instinctieve kennis dat de Schepper van 

het universum ver verheven is boven hun voorstellingsvermogen. Allah zond 

profeten en boodschappers door de menselijke geschiedenis heen om de 

mensen terug op te roepen naar de aanbidding van de Enige Ware God (Allah 

- Glorieus en Verheven is Hij) en herhaaldelijk keerden de mensen terug naar 

het aanbidden van geschapen wezens. 

Allah schiep mensen om Hem alleen te aanbidden. De grootst mogelijke 

zonde is shirk – het aanbidden van iemand of iets anders dan Allah. Het is 

niet minder zondig als de aanbidder de intentie heeft om daardoor dichter bij 

Allah te komen, door het offeren van toewijding aan een ander wezen. Allah 

heeft geen bemiddelaars of tussenpersonen nodig. Hij hoort al onze gebeden 

en heeft een volledige kennis over alles wat er gebeurd. 

                                                           
12

 Zie http://uwkeuze.net/de-mensheid-was-een-gemeenschap-met-een-godsdienst/. 
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<<<Toevoeging van uwkeuze.net: Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige 

interpretatie): “En bij Hem zijn de sleutels van al-ghayb (het 

onwaarneembare), niemand kent deze behalve Hij. En Hij weet wat er op het 

land en wat in de zee is; en er valt geen blad of Hij weet daarvan. 
13

 En er is 

geen zaadkorrel in de duisternissen van de aarde, noch iets vers (levend) 

noch iets droog (dood), of het is in een duidelijk Boek [al-Lawh’oel-

Mah’foedhz 
14

].” [Soerat al-An’aam (6), aayah 59.] 

Daarnaast heeft Allah onze aanbidding niet nodig. Hij is volledig onafhankelijk 

van alle dingen. Als alle mensen van de wereld samen zouden komen om 

Allah alleen te aanbidden, dan zouden zij Allah totaal geen voordeel brengen. 

Zij zouden niet eens het gewicht van een atoom aan Zijn Heerschappij 

toevoegen. Omgekeerd, als alle schepsels de aanbidding van Allah zouden 

verlaten, dan zou dat totaal niets van Zijn Heerschappij verminderen. Door 

het aanbidden van Allah doen we goed voor onze eigen zielen en vervullen 

we het doel waarvoor wij zijn geschapen. Wij vervullen geen enkele behoefte 

van Allah – Hij is behoefteloos. 

  

 

                                                           
13

 Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “En degenen die 

ongelovig zijn zeggen: ‘Het Uur komt niet tot ons!’ Zeg (O Moh’ammed): ‘Jawel! Bij mijn Heer, 

Kenner van al-ghayb (het onwaarneembare), het zal zeker tot jullie komen! Voor Hem is zelfs 

het gewicht van een stofdeeltje, in de hemelen of op aarde, of iets dat kleiner dan dat is of 

groter, niet verborgen of het staat in een Duidelijk Boek (al-Lawh’oel-Mah’foedhz).” [Soerat 

Saba-e (34), aayah 3.] 
14

 Al-Lawh’oel-Mah’foedhz: het Bewaarde/Beschermde Boek, het Boek der Besluiten. Dit is het 

Boek waar alle Boeken die naar de profeten gezonden zijn aan ontleend zijn (zie o.a. aayah 

43:4). Allah de Verhevene heeft in dit Boek alles genoteerd en Hij houdt dit bij Zich. 

‘Abdoellaah ibn ‘Amr ibn al-‘Aas (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de 

boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft 

(Nederlandstalige interpretatie): “Allah schreef de bepaalde maten voor de schepselen 

vijftigduizend jaar voordat Hij de hemelen en de aarde schiep.” (Overgeleverd door Moeslim, 

Kietaaboel-Qadar, hoofdstuk: dziekroe h’iddjaadjie Aadam wa Moesaa ‘alayhiema as-salaam.) 
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De Eenheid van Allah betreffende Zijn Namen en Eigenschappen 

(Tawh’ied al-Asmaa-e wa as-Sefaat) 

De Eenheid van Allah betreffende Zijn Namen en Eigenschappen brengt met 

zich mee dat Allah niet deelt in de eigenschappen van geschapen wezens, 

noch delen zij in een enkele Eigenschap van Hem. Allah ‘Azza wa Djel (de 

Almachtige en Majesteitelijke) is op elke manier uniek. Moslims geloven in 

alle Eigenschappen die Allah voor Zichzelf verklaard heeft en die Zijn profeet 

 aan Hem toeschrijft met het (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) ملسو هيلع هللا ىلص

begrip dat deze eigenschappen niet hetzelfde zijn als de eigenschappen van 

geschapen dingen. Evenzo ontkennen we elke naam of eigenschap voor Allah 

die Hij en Zijn boodschapper ملسو هيلع هللا ىلص niet hebben aangegeven of ontkennen 

voor Hem. 

De Eigenschappen van Allah zijn allemaal eigenschappen van perfectie en 

volmaaktheid. Menselijke tekortkomingen kunnen niet aan Allah 

toegeschreven worden. Allah heeft geen tekortkoming of zwakte. 

Het is een vorm van polytheïsme om Allah eigenschappen van geschapen 

dingen toe te schrijven. Het is evenzo een vorm van polytheïsme om 

Eigenschappen die alleen behoren aan Allah toe te schrijven aan geschapen 

dingen. Eenieder die gelooft dat een ander wezen, bijvoorbeeld, Alwetend of 

Almachtig is, heeft de zonde van polytheïsme begaan, wat de grootste van 

alle zonden is in de Islaam. 

Zie het artikel http://uwkeuze.net/het-concept-van-monotheisme-in-de-

islam/ voor enkele vragen en antwoorden aangaande het verdelen van 

tawh’ied in categorieën.  
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Vier basisregels voor het pure monotheïsme 

Door Shaykh al-Islaam Moh’ammed ibn ‘Abdel-Wahhaab. 

Allah de Almachtige, Heer van de Glorieuze Troon. Ik bid dat Hij jou, beste 

lezer, zal leiden in deze wereld en de volgende; dat Hij jou altijd zal zegenen, 

waar je ook bent; dat Hij jou één van degenen maakt die Zijn gunsten 

herkennen, die standvastig blijven wanneer ze moeilijkheden treffen en 

berouw tonen en Zijn vergiffenis zoeken wanneer ze ongehoorzaam zijn of 

zondigen. Deze drie eigenschappen zijn de kenmerken van succes. 

Weet dat zuivere aanbidding en monotheïsme, wat de religie van Abraham 

(vrede zij met hem) is, bestaat uit het aanbidden van Allah alleen, en je 

volledig toewijden aan Zijn aanbidding. Allah de Verhevene zegt 

(Nederlandstalige interpretatie): “En Ik schiep de djinn 
15

 en de mensheid 

enkel om Mij (alleen) te aanbidden 
16

.” [Soerat ad-Dzaariyaat (51), aayah 56.] 

Zodra je weet dat Allah jou geschapen heeft om Hem te aanbidden, zul je je 

realiseren dat er geen dienaarschap kan zijn zonder zuiver monotheïsme 

(Arabisch: tawh’ied, of tawhied, tawheed). Net zoals dat het gebed niet 

geaccepteerd wordt zonder reinheid en er geen sprake kan zijn van reinheid 

als men onrein is, is er geen aanbidding van Allah wanneer men anderen met 

Hem vereenzelvigt (Arabisch: shirk). Door anderen naast Allah te stellen, 

bevuilt men de aanbidding en zo worden daden vruchteloos en wordt men 

                                                           
15

 Djinn zijn schepsels geschapen van rookloos vuur. Zie het artikel http://uwkeuze.net/de-

wereld-van-de-djinn/. 
16

 De schepping is niet voor zinloos spel en vermaak. Allah de Verhevene heeft een serieus 

doel erachter, wat we, in onze onvolmaakte toestand, alleen kunnen uitdrukken door te 

zeggen dat elk schepsel (onder de mensheid en de djinn) de kans gegeven wordt om zich te 

ontwikkelen en vooruit te gaan richting het doel, d.w.z. Allah. Allah de Verhevene is de Bron en 

Kern van alle macht en alle goedheid, en onze vooruitgang hangt af van het in 

overeenstemming brengen van onszelf met Zijn Wil: dit is het aanbidden van Hem. Het is van 

geen enkel voordeel voor Hem, het is voor ons eigen voordeel. (A. Yusuf Ali Quran 

Commentary, de herziene versie.) 
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verdoemd tot het eeuwige Hellevuur (moge Allah alle moslims hiertegen 

beschermen). [Zie het artikel http://uwkeuze.net/de-voorwaarden-voor-

acceptabele-ibaadah-aanbidding/.] Wanneer je dit erkent, beste lezer, dan 

zul jij je realiseren dat jouw grootste zorg moet zijn dat je over deze kennis 

beschikt, zodat Allah jou redt van de afschuwelijke bestemming van de Hel. 

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Allah 

vergeeft niet dat er deelgenoten aan Hem toegekend worden [d.w.z. shirk – 

polytheïsme, tenzij men vóór de dood er berouw voor toont 
17

], maar Hij 

vergeeft behalve dat (alle andere zonden), aan wie Hij wil 
18

); en wie 

deelgenoten aan Allah toekent, hij heeft dan werkelijk een geweldige zonde 

verzonnen.” 
19

 [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 48.] 

Deze essentiële kennis bestaat uit vier basisregels, die Allah de Verhevene 

heeft genoemd in Zijn Boek. 

  

                                                           
17

 Oprecht berouw wist de zonde uit. Waar berouw dient oprecht omwille van Allah te zijn. 

Men dient zich tot Allah de Verhevene te richten met een oprecht gevoel van schuld en spijt 

en een serieuze vastbeslotenheid om de zonde niet te herhalen (zie aayah 20:82). Bovendien 

dient de zondaar meer goede daden te verrichten zodat Allah de Meest Barmhartige daarmee 

het kwaad dat hij heeft aangericht zal uitwissen (zie aayah 11:114). Onderdeel van oprecht 

berouw is ook dat als men anderen onrecht heeft aangedaan, men dat recht herstelt door b.v. 

gestolen goederen terug te geven en vergeving te vragen aan degenen waarover men 

geroddeld heeft etc. 
18

 Dit betekent dus niet dat als men shirk mijdt, zich dan vrij kan overgeven aan andere 

zonden. Zie o.a. het artikel http://uwkeuze.net/de-zeven-vernietigende-zonden/.  
19

 Dus de angst van oprechte gelovigen voor shirk dient groot te zijn, alsook hun verlangen dat 

hun Heer hen er van weg houdt. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) 

onderwees zijn metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen) toen hij tegen hen zei 

(Nederlandstalige interpretatie): “O mensen! Bescherm jullie tegen shirk. Voorwaar, het is 

minder merkbaar dan de voetstappen van een mier.” Er werd tegen hem gezegd: “En hoe 

kunnen wij ons daartegen beschermen terwijl het minder merkbaar is dan de voetstappen van 

een mier, O boodschapper van Allah?” Waarop hij zei: “Zeg: Allaahoemma ienna na’oedzoe 

bieka mien an noeshrika bieka shay-an na’lemoeh, wa nastaghfieroeka liemaa laa na’lem (O 

Allah! Wij zoeken toevlucht bij U, tegen het met kennis toekennen van deelgenoten aan U, en 

wij vragen Uw vergeving als wij het uit onwetendheid doen).” (Overgeleverd door Ah’med.) 



Vier basisregels voor het pure monotheïsme 

 

22 | w w w . u w k e u z e . n e t                               T a w h ’ i e d  

 

 

Eerste regel: 

De eerste regel is het hebben van de kennis dat de ongelovige heidenen, die 

de tegenstanders waren van de profeet Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen 

en vrede zijn met hem) die hij bestreden had, erkenden dat Allah de 

Verhevene inderdaad de Schepper, Voorziener en de Maker van deze wereld 

is. Dit maakte hen echter niet tot moslims. Het bewijs hiervoor vinden we in 

de aayah (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (O Moh’ammed): ‘Wie 

voorziet jullie van onderhoud uit de hemel (regen) en de aarde (gewassen 

etc.)? Of wie bezit het gehoor en het gezichtsvermogen (wie kan dat geven of 

nemen)? En wie brengt het levende tevoorschijn uit het dode en brengt het 

dode tevoorschijn uit het levende? En wie bepaalt de ordening (van alle 

zaken)?’ Zij zullen dan zeggen: ‘Allah.’ Zeg dan: ‘Zullen jullie (de bestraffing 

van Allah) dan niet vrezen?’” [Soerat Yoenoes (10), aayah 31.] 

Tweede regel: 

De tweede regel is het weten dat de ongelovigen claimen dat zij niet tot hun 

afgodsbeelden bidden maar dat ze hen slechts aanroepen om voorspraak te 

krijgen en om dichterbij tot Allah te komen. Allah de verhevene zegt hierover 

(Nederlandstalige interpretatie): “…En degenen die naast Hem awliyaa-e 

(beschermers, helpers, goden) nemen (zeggen): ‘Wij aanbidden hen slechts 

zodat zij ons zo dicht mogelijk tot Allah brengen.’ 
20

 Waarlijk, Allah zal tussen 

                                                           
20

 Zij geloofden niet dat hun afgoden almachtig waren, noch dat zij hen konden schenken wat 

zij nodig hadden. In plaats hiervan gebruikten zij deze afgoden als bemiddelaars om Allah te 

benaderen. Zij voelden dat Allah de Verhevene te heilig was voor hen om direct te benaderen 

(of zij dachten dat Hij ver weg van hen is – hoewel Hij dicht bij is met Zijn Kennis) en dus 

trachtten zij middels deze objecten dichter bij Allah te komen. Zij redeneerden dat deze 

objecten van aanbidding heilig en gezegend waren en een hoge status hadden bij Allah, terwijl 

zijzelf zondig waren, afgewezen schepsels waar geen antwoord aan gegeven zou worden als zij 

Allah direct zouden aanroepen. Precies zoals degene die een machtige koning niet direct 

benadert, maar juist via iemand die hij kent; zo ook wilden zij Allah niet direct benaderen en zij 

trachtten dit te doen middels deze afgoden. (Uit het boek Uitleg Van De Vier Principes 
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hen rechtspreken (op de Dag der Opstanding) betreffende hetgeen waarover 

zij van mening verschillen. Waarlijk, Allah leidt niet degene die een 

ongelovige leugenaar is.” [Soerat az-Zoemar (39), aayah 3.] 

Het bewijs over voorspraak vindt men in de Woorden van Allah, waarbij Hij 

zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En zij aanbidden naast Allah hetgeen 

hen niet schaadt noch baat en zij zeggen: ‘Zij zijn onze voorsprekers bij 

Allah.’…” [Soerat Yoenoes (10), aayah 18.] 

Voorspraak wordt onderverdeeld in twee soorten: “Een onwettige en wettige 

voorspraak.” 

De verboden vorm is de voorspraak (shafaa’ah) die gezocht wordt bij 

anderen dan Allah, naar dingen waar alleen Hij macht over heeft om ze te 

kunnen geven. Bewijs hiervoor is de aayah (Nederlandstalige interpretatie): 

“O degenen die geloven (in de eenheid van Allah – het islamitische 

monotheïsme)! Geef uit van hetgeen waarmee Wij jullie voorzien hebben, 

alvorens een Dag komt waarop er geen handel zal zijn, noch vriendschap, 

noch voorspraak. 
21

 En de ongelovigen, zij zijn de onrechtplegers (het 

grootste onrecht is het onrecht tegenover Allah, d.w.z. het niet in Hem 

geloven).” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 254.] 

De toegestane vorm van voorspraak is datgene dat van Allah gevraagd wordt, 

waarbij de bemiddelaar deze gunst van Allah krijgt. Degene voor wie 

bemiddeld wordt is degene waarover Allah tevreden is. Allah de Verhevene 

zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Wie is degene die bij Hem 

voorspraak doet behalve met Zijn Toestemming?…” [Soerat al-Baqarah (2), 

aayah 255.] 

  

                                                                                                                                           
Betreffende Shirk van sheikh Saalih’ Aal as-Shaykh en sheikh ‘Abdoellaah ibn Djiebrien, 

uitgegeven door Uitgeverij Momtazah. 
21

 D.w.z. dat er op die Dag niemand in staat zal zijn te onderhandelen namens zichzelf, of 

zichzelf kan vrijkopen met iets, ook al zou de aarde gevuld met goud zijn (zie aayah 3:91), noch 

zal de vriendschap of relatie met iemand hem dan van nut zijn. (Tefsier Ibn Kethier.) 
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Derde Regel: 

Dat de profeet ملسو هيلع هللا ىلص kwam van een gemeenschap mensen die verschillende 

vormen van aanbidding hadden. Sommigen aanbaden engelen, andere 

aanbaden profeten en vromen, andere aanbaden bomen en stenen, en 

andere aanbaden de zon en de maan. De boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص heeft 

hen bestreden en heeft hen niet in verschillende groepen gelaten. Het bewijs 

hiervoor is dat Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En 

bestrijd hen (met alle regels van djihaad in acht nemend) totdat er geen 

fitnah (onderdrukking 
22

) meer is en de religie volledig voor Allah is…” [Soerat 

al-Anfaal (8), aayah 39.] 

Het bewijs dat het verboden is om de zon te aanbidden, is dat Allah de 

Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En tot Zijn tekenen 

behoren de nacht en de dag en de zon en de maan. Kniel jullie niet neer voor 

de zon noch voor de maan, maar kniel jullie neer voor Allah, Degene Die hen 

schiep, indien jullie (werkelijk) Hem (alleen) aanbidden.” [Soerat Foessilat 

(41), aayah 37.] 

Het bewijs dat het verboden is om de engelen te aanbidden, is dat Allah de 

Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Noch beveelt hij jullie om 

de engelen en de profeten 
23

 als heren (goden) te nemen…” [Soerat Aal 

‘Imraan (3), aayah 80.] 

 

                                                           
22

 Moh’ammed ibn Ish’aaq zei dat hij bericht werd van az-Zoehrie, van ‘Oerwah ibn az-Zoebayr 

en andere geleerden dat de fitnah die hier vermeld is betekent: totdat geen moslim beproefd 

wordt waardoor hij afstand neemt van zijn religie. Ad-Dhahh’aak leverde over dat Ibn ‘Abbaas 

(moge Allah tevreden over hem zijn) over deze aayah zei: “Zodat de tawh’ied (eenheid) van 

Allah zuiver bewerkstelligd wordt.” (Tefsier Ibn Kethier.) 
23

 ‘Oemar (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde: “Ik hoorde de profeet ملسو هيلع هللا ىلص zeggen 

(Nederlandstalige interpretatie): ‘Overdrijf niet in het vereren van mij zoals de christenen de 

zoon van Maria vereerden, want ik ben slechts een dienaar. Dus noem mij de dienaar van Allah 

en Zijn boodschapper.’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, 4/3445.) 
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Het bewijs dat het aanbidden van profeten verboden is, daarover zegt Allah 

(Nederlandstalige interpretatie): “En gedenk wanneer Allah zal zeggen: ‘O 

‘Iesaa ibn Maryam (Jezus zoon van Maria)! Heb jij tegen de mensen gezegd: 

‘Neem mij en mijn moeder als twee goden naast Allah!?’’ Hij zal zeggen: 

‘Glorieus bent U! Het is niet aan mij om te zeggen waar ik geen recht op heb. 

Als ik dat gezegd had, had U dat zeker geweten. U weet wat er in mij is, 

terwijl ik niet weet wat er in U is. Waarlijk, U bent de Alwetende over al-

ghoeyoeb (de verborgen en onwaarneembare zaken).’” [Soerat al-Maa-idah 

(5), aayah 116.] 

 

Het bewijs dat het verboden is om vromen te aanbidden, is dat Allah zegt 

(Nederlandstalige interpretatie): “Zij (de zogenaamde goden) die zij 

aanroepen wedijveren zelf om het dichtst bij Hem (Allah) te zijn door 

toenadering tot hun Heer na te streven 
24

 en zij hopen op Zijn Barmhartigheid 

en zij duchten Zijn bestraffing…” [Soerat al-Israa-e (17), aayah 57.] 

 

Het bewijs dat het aanbidden van bomen en stenen verboden is, is dat Allah 

de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Hebben jullie (o 

afgodenaanbidders) dan nagedacht over al-Laat 
25

 en al-‘Oezzaa 
26

? En 

Manaat 
27

, de derde, de andere?” [Soerat an-Nadjm (53), aayah 19-20.] 

                                                           
24

 Zo zou Jezus (vrede zij met hem) gezegd hebben: “Want ook de zoon des mensen is niet 

gekomen om gediend (aanbeden) te worden, maar om te dienen (aanbidden)…” (Marcus 

10:45.) 
25

 Al-Laat was een witte steen met inscripties. Er was een huis om al-Laat gebouwd in de stad 

at-Taa-if, met gordijnen, dienaren en een heilige tuin er om heen. Volgens ‘Abdoellaah ibn 

‘Abbaas, Moedjaahid en ar-Rabi’ ibn Anas, was al-Laat een man die sawiq (een soort van 

gerstepap) mengde met water voor de pelgrims tijdens de periode van djaahiliyyah 

(onwetendheid). Toen hij overleed, bleven zij bij zijn graf en begonnen hem te aanbidden. 

(Tefsier Ibn Kethier.) 
26

 Al-‘Oezzaa was een boom waaraan de polytheïsten een gedenkteken en doeken 

bevestigden, in het gebied van Nakhlah, tussen Mekkah en at-Taa-if. (Tefsier Ibn Kethier.) 
27

 Manaat was een ander afgodsbeeld in het gebied van Mushallal, vlak bij Qudayd, tussen 

Mekkah en al-Medienah. Er waren veel meer afgodsbeelden op het Arabische schiereiland die 

de Arabieren vereerden zoals zij de Ka’bah vereerden. Allah de Verhevene noemt deze drie 

hier omdat zij meer bekend waren dan de andere. (Tefsier Ibn Kethier.) 
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En ook de overlevering van Abie Waaqied al-Laythie (moge Allah tevreden 

over hem zijn), die zei: “Wij vertrokken samen met de profeet ملسو هيلع هللا ىلص naar 

H’oenayn – wij waren pas bekeerd uit ongeloof. De polytheïsten hadden een 

lotusboom met de naam Daat Anwaath, waar zij zich naar toe wendden en 

hun wapens er bij neerlegden. Wij kwamen voorbij de lotusboom en zeiden: 

‘O boodschapper van Allah! Maak voor ons een Daat Anwaath zoals zij ook 

Daat Anwaath hebben.’ Toen zei de boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص 

(Nederlandstalige interpretatie): ‘Glorieus is Allah! Dit is hetzelfde wat het 

volk van Moesaa (Mozes – vrede zij met hem) heeft gezegd tegen Moesaa: 

‘Maak voor ons een god zoals zij ook een god hebben.’ Bij Degene Die mijn 

ziel in Zijn Handen heeft, jullie zullen de weg volgen van degenen vóór jullie.’” 

(Soenan at-Tirmidzie.) 

  

Vierde regel: 

De polytheïsten van onze tijd begaan een groter polytheïsme dan degenen 

vóór hen, omdat degenen die toen leefden polytheïst waren in aangename 

tijden en zuiver in monotheïsme waren in moeilijke tijden. De polytheïsten 

van onze tijd passen hun polytheïsme in aangename en moeilijke tijden toe: 

“En wanneer zij aan boord van een schip gaan (en in gevaar zijn), roepen zij 

Allah aan met oprechtheid in Zijn religie. Wanneer Hij hen redt en aan land 

brengt, dan kennen zij (wederom) deelgenoten toe (aan Allah).” 

[Nederlandstalige interpretatie van soerat al-‘Ankaboet (29), aayah 65.] 

En Allahs zegeningen en vrede zijn met onze profeet, zijn familieleden en 

metgezellen. 
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Toevoeging van uwkeuze.net: 
 

De polytheïsten van tegenwoordig gaan nog verder door het bestaan van 

Allah volledig te ontkennen. Maar iedereen heeft geloof in zijn/haar hart, dit 

behoort namelijk tot de fitrah (de natuurlijke aanleg). Dit geloof is echter bij 

velen bedekt door begeerten en arrogantie. Grote angst (door een oorlog, 

ziekte, storm etc.) kan dit geloof weer blootleggen waardoor men God 

aanroept, zonder deelgenoten aan Hem toe te kennen. Maar als de angst 

voorbij is, zal het geloof vaak weer bedolven raken onder die enorme berg 

van onwetendheid, begeerten en hoogmoed. 
 

Tijdens Nieuwjaar of een vallende ster, bijvoorbeeld, zie je ‘toegewijde’ 

atheïsten wensen doen alsof zij toegewijde ‘theïsten’ zijn wier fitrah begint te 

werken waardoor zij, bewust of onbewust, realiseren dat zij afhankelijk, 

onmachtig en beperkt zijn. Iyyaadh ibn H’imaar (moge Allah tevreden over 

hem zijn) verhaalde dat de profeet ملسو هيلع هللا ىلص verhaalde van zijn Heer 

(Nederlandstalige interpretatie): “Ik schiep al Mijn dienaren op het pure 

monotheïsme. Vervolgens kwamen de satans (duivels) naar hen toe en lieten 

hen zich van hun religie afkeren.” (Overgeleverd door Moeslim.) 
 

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En wanneer de 

tegenslag de mens 
28

 treft, roept hij Ons aan, (liggend) op zijn zijde of zittend 

of staand. Maar als Wij dan zijn tegenslag van hem verwijderd hebben, gaat 

hij verder (in onachtzaamheid) alsof hij Ons niet heeft aangeroepen om een 

tegenslag te verwijderen die hem trof! Zo is voor de buitensporigen hetgeen 

zij plachten te doen schoonschijnend gemaakt.” [Soerat Yoenoes (12), aayah 

12.] 

                                                           
28

 De algemene term “mens” verwijst hier (alsook op vele andere plaatsen in de Qor-aan) 

voornamelijk naar de agnostici die ofwel niet overtuigd zijn aangaande het bestaan van God, 

of die geneigd zijn naar het ontkennen van de waarheid. In bredere zin beduidt het ook 

diegenen die, hoewel zij wel geloven in God, zwak zijn in hun geloof en daarom gemakkelijk 

beïnvloed worden door externe omstandigheden, vooral door hetgeen hen persoonlijk 

overkomt. Daardoor schrijven zij hun voorbijgegane voorspoed toe aan een toevallige reeks 

oorzaken en gevolgen – wat men gewoonlijk beschouwt als “geluk” – en niet aan Gods 

Genade. (Uit The Message of the Qur’aan, Moh’ammed Asad.) 
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De Qor-aan geeft aan (Nederlandstalige interpretatie): “En wanneer Wij de 

mens begunstigen, wendt hij zich af en neemt arrogant afstand (van het 

rechte pad). En wanneer het kwade hem treft, verkeert hij in grote 

wanhoop.” [Soerat al-Israa-e (17), aayah 83.] 

De waarheid redt ons van twee extremen: wanneer we blij zijn, worden we 

gered van het verwaand en arrogant zijn, want we realiseren ons dat alles 

komt van Allah de Almachtige; en wanneer we lijden aan tegenspoed, zijn we 

niet wanhopig, want we weten dat Allah de Meest Genadevolle onze ware 

toevlucht en Bron van hulp is. (A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene 

versie.) 

Verlies nooit de moed: soms gaat de deur pas open met de laatste sleutel van 

de bos. 

Aboe Sa’ied al-Khoedrie en Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hen 

beide zijn) verhaalden: “De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met 

hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Geen vermoeidheid treft 

een moslim, noch ziekte, noch leed, noch verdriet, noch letsel, noch zorg, 

zelfs het prikken van een doorn, of Allah vergeeft daardoor enkelen van zijn 

zonden.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.) 
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Vormen van koefr en shirk 

Ongeloof en polytheïsme. 

Imaam Ibn Kethier (701 H.–774 H. – rah’iemahoellaah) 

Overgenomen van Tefsier Ibn Kethier. 

Vertaald door broeder Abdoelkareem. 

[Noot vertaler:] Het zelfstandig naamwoord kafir (werkwoord ka-fa-ra), 

bestaand uit de letters kaaf, faa-e en raa-e, bestond in de pre-islamitische 

tijd al in het Arabisch. Taalkundig betekent het werkwoord kafara iemand die 

iets (of iemand) tegen beter weten in verbergt (beseffende dat het wel 

bestaat en aanwezig is). Het (werkwoord) werd destijds gebruikt voor boeren 

die hun zaden zaaien en vervolgens bedekken met een laagje aarde. Deze 

boeren wisten dat hun graan daar aanwezig was, maar ze verborgen deze 

(tegen de vogels). [Einde noot vertaler.] 

[Noot uwkeuze.net:] Koefr in het Arabisch betekent iets bedekken of 

verbergen. Zo zegt Allah de Verhevene (Nederlandstalige interpretatie): “…als 

de parabel van regen (na een periode van droogte): de gewassen (die Allah 

daardoor laat groeien) verblijden de boeren (al-koeffaar)…” [Soerat al-

H’adied (57), aayah 20.] 

Koefr in sharie’ah terminologie betekent niet geloven in Allah de Verhevene 

en Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), of dit nu 

vergezeld gaat met ontkenning of niet vergezeld met ontkenning maar eerder 

twijfel, of het afkeren van het geloof uit jaloezie of arrogantie, of omdat een 

persoon zijn bevlieging (spontane gedachte) en begeerten volgt, hetgeen 

iemand ervan weerhoud om de boodschap te volgen. 

Dus koefr is een eigenschap van iedereen die iets verwerpt van hetgeen Allah 

ons opgedragen heeft om in te geloven, nadat de boodschap hem bereikt 

heeft, of hij het nu verwerpt in zijn hart zonder het te uiten, of hij spreekt 
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deze woorden van verwerping uit zonder het in zijn hart te geloven, of hij 

doet ze beide; of hij voert een daad uit die in de religieuze teksten 

beschreven wordt als zijnde een daad die iemand buiten de grenzen van het 

geloof plaatst. (Zie Madjmoe’ al-Fataawaa van Shaykh al-Islaam Ibn 

Taymiyyah, 12/335; al-Ih’kaam fie Oesoel al-Ah’kaam door Ibn Hazam, 1/45.) 

Ibn Hazam zei in zijn boek al-Fasl: “Het verwerpen van iets waarvoor duidelijk 

bewijs is dat er geen geloof kan zijn zonder er in te geloven, is koefr. En het 

uitspreken van woorden waarvoor bewijs is dat het uitspreken daarvan koefr 

is, is koefr. Iets doen waarvoor bewijs is dat het koefr is, is ook koefr.” [Einde 

noot uwkeuze.net.] 

  

Vormen van koefr 

De Koran (al-Qor-aan) gebruikt het woord koefr om te verwijzen naar 

mensen die werkelijkheden bedekken of verbergen. De Qor-aan gebruikt dit 

woord om degenen die de gunsten van Allah ontkennen – door Zijn 

Heerschappij en Autoriteit niet te accepteren – te identificeren. 

Koefr is dus een antoniem voor imaan (geloof) en een synoniem voor 

ongeloof in Allah, en een kaafir (mv.: koeffaar of kaafirien) is een ongelovige. 

Deze vorm van koefr heet koefr al-akbar of grote koefr – groot ongeloof 

(waarbij iemand buiten de grenzen van de Islaam wordt geplaatst). Er zijn 

verschillende vormen van koefr al-akbar: 

1.) Koefroe l-‘inaad: ongeloof door koppigheid. Dit geldt voor iemand die de 

waarheid kent en die toegeeft de waarheid te kennen en die met zijn tong 

toegeeft het te weten, maar die weigert het (de Islaam) te accepteren en die 

zich onthoudt om een verklaring af te leggen. Allah Soebh’aanahoe wa 

Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt (Nederlandstalige interpretatie): 

“(Allah zal tegen de twee engelen zeggen:) ‘Werp elke halsstarrige ongelovige 

in de Hel!’” [Soerat Qaaf (50), aayah 24.] 
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2.) Koefroe l-inkaar: ongeloof door ontkenning. Dit geldt voor iemand die (de 

waarheid) ontkent met zowel hart en tong. Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa 

(Glorieus en Verheven is Hij) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Zij 

kennen de gunsten van Allah, vervolgens ontkennen zij het (door anderen te 

aanbidden naast Allah) en de meesten van hen zijn ongelovig.” [Soerat an-

Nah’l (16), aayah 83.] 

3.) Koefroe l-kibr: ongeloof door arrogantie en trots. Het ongeloof van de 

duivel (Iblies – as-shaytaan, de satan) is een voorbeeld van dit soort koefr. 

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En gedenk toen 

Wij zeiden tegen de engelen: ‘Kniel jullie neer voor Aadam (Adam) (uit 

eerbied voor hem en gehoorzaamheid jegens Allah).’ Toen knielden zij, 

behalve Iblies 
29

. Hij weigerde en was hoogmoedig en hij werd een van de 

ongelovigen.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 34.] 

4.) Koefroe l-djoehoed: ongeloof door verwerping. Dit geldt voor iemand die 

de waarheid in zijn hart erkent, maar het met zijn tong verwerpt. Deze vorm 

van koefr is van toepassing op degenen die zich moslim noemen, maar die 

enige noodzakelijke en aanvaardde normen van de Islaam – zoals as-salaat 

(het gebed) en az-zakaat (de verplichte liefdadigheid) – verwerpen. Allah 

Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt 

(Nederlandstalige interpretatie): “En zij loochenden deze (de tekenen), 

onterecht en arrogant, hoewel zij zelf (in hun hart) zeker ervan waren…” 

[Soerat an-Naml (27), aayah 14.]  

 

                                                           
29

 Iblies is geen ‘gevallen engel’, wat gewoonlijk gedacht wordt, maar een djinn die eerst een 

aanbidder van Allah was en zich onder de engelen bevond, maar vervolgens uit arrogantie 

dacht dat hij beter was dan Adam (vrede zij met hem) – omdat hij van vuur geschapen was en 

Adam van klei – en daardoor Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) ongehoorzaam was en niet 

knielde voor Adam (vrede zij met hem). De Qor-aan geeft aan (Nederlandstalige interpretatie): 

“Hij (Allah) zei: ‘Wat belette jou (o Iblies) om neer te knielen toen Ik jou dit opdroeg?’ Hij 

(Iblies) zei (arrogant): ‘Ik ben beter dan hem (Adam), U schiep mij van vuur, terwijl U hem van 

klei schiep.’” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 12.] Zie de artikelen http://uwkeuze.net/engelen/ en 

http://uwkeuze.net/de-wereld-van-de-djinn/.  
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5.) Koefroe l-nifaaq: ongeloof door hypocrisie. Dit geldt voor iemand die zich 

voordoet als een gelovige, maar die zijn ongeloof verbergt. Zo iemand wordt 

een moenaafiq (hypocriet) genoemd. Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zegt 

(Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, de hypocrieten zullen in de 

laagste diepte van het Vuur zijn 
30

 en jij zult nooit een helper voor hen 

vinden.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 145.] 
 

[Toevoeging uwkeuze.net:] De hypocrieten (moenaafiqien) zijn de slechtste 

van alle mensen en zullen in aanmerking komen voor de grootste 

bestraffingen in het Hiernamaals. Dit is omdat zij doen alsof zij gelovigen zijn, 

maar in feite de ergste vijand zijn aangezien zij koefr (ongeloof) en shirk 

(afgoderij) verbergen. Hypocrisie bestaat uit twee categorieën, namelijk: 
 

A.) Hypocrisie in geloof. 

B.) Hypocrisie in daden en handelingen. 

 

A.) Hypocrisie in geloof 
 

Er zijn zes aspecten van hypocrisie in geloof: 
 

1. Het loochenen van de boodschapper ملسو هيلع هللا ىلص. 

2. Het loochenen van een deel of alles wat gebracht is door de boodschapper 

 (.D.w.z. de Qor-aan, de Soennah, wetten en principes van de Islaam) .ملسو هيلع هللا ىلص

3. Het haten van de boodschapper ملسو هيلع هللا ىلص. 

4. Het haten van een deel of alles wat gebracht is door de boodschapper 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

5. Het blij zijn met het onteren of een tegenslag voor de religie van de 

boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص.  

6. Het verafschuwen dat de religie van de boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص 

zegevierend wordt (ontevreden bij een overwinning voor de Islaam). 

                                                           
30

 Ibn Djarier zei dat ‘Abdoellaah ibn Mas’oed (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “In 

kisten van vuur dat hen omringd, want zij zijn er in opgesloten en verzegeld.” (Tefsier Ibn 

Kethier.) 
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Een persoon die deze zes aspecten (van hypocrisie) heeft, zal in de laagste 

diepte van het Hellevuur zijn (zie aayah 4:145). 

B.) Hypocrisie in daden en handelingen 

Er zijn vijf aspecten van hypocrisie betreffende daden en handelingen, en hun 

bewijs is van de uitspraken van de boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص: – de 

tekenen van een hypocriet zijn deze: 

1. Wanneer hij spreekt, liegt hij. 

2. Wanneer hij iets belooft, verbreekt hij zijn belofte. 

3. Als je hem vertrouwt, bewijst hij oneerlijk te zijn (als je iets bij hem in 

bewaring geeft, geeft hij het niet terug, bijvoorbeeld). 

4. Telkens wanneer hij ruzie maakt, gedraagt hij zich op een zeer brutale, 

slechte en beledigende manier. 

5. Wanneer hij een verdrag aangaat, bewijst hij zichzelf verraderlijk. 

(Bron: Interpretation of the Meanings of The Noble Qur’ân in the English 

Language door Dr. Muhammad Taqi-ud-Din al-Hilali, Ph.D. & Dr. Muhammad 

Muhsin Khan.) Zie de artikelen http://uwkeuze.net/nifaaq-hypocrisie/ en 

http://uwkeuze.net/de-eigenschappen-van-de-moenaafiqien-hypocrieten/ 

[Einde toevoeging uwkeuze.net.] 

 

6.) Koefroe l-istih’laal: ongeloof door te proberen hetgeen wat h’araam 

(verboden) is verklaard h’alaal (toegestaan) te verklaren. Dit geldt voor 

iemand die iets als h’alaal accepteert, terwijl Allah de Verhevene dit h’araam 

heeft verklaard, zoals alcohol of overspel. Alleen Allah Soebh’aanahoe wa 

Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) heeft het voorrecht om dingen h’alaal 

en h’araam te maken: degenen die proberen om zich te bemoeien met Zijn 

recht, zijn als rivalen/deelgenoten voor Hem en zijn daarom buiten de 

grenzen van het geloof getreden. 
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7.) Koefroe l-koerh: ongeloof door het verafschuwen van een van de 

geboden van Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij). Allah Ta’aalaa zegt 

(Nederlandstalige interpretatie): “En degenen die ongelovig zijn, voor hen is 

er vernietiging en Hij (Allah) zal hun daden verloren laten gaan. Dat is omdat 

zij hetgeen wat Allah neergezonden heeft haten, dus heeft Hij hun daden 

vruchteloos gemaakt.” [Soerat Moh’ammed (47), aayah 8-9.] 

8.) Koefroe l-istihzaa: ongeloof wegens spot en hoon. Allah ‘Azza wa Djel (de 

Almachtige en Majesteitelijke) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Zeg: 

‘Was het met Allah en Zijn aayaat (bewijzen, verzen, tekenen) en Zijn 

boodschapper (Moh’ammed) dat jullie spotten!?’ Verontschuldig jullie niet; 

werkelijk, jullie werden ongelovig na jullie geloof (wegens jullie bespotting)…” 

[Soerat at-Tawbah (9), aayah 65-66.] 

9.) Koefroe l-i’raadh: ongeloof als gevolg van vermijding. Dit geldt voor 

degenen die zich afkeren en de waarheid vermijden. Allah de Verhevene zegt 

(Nederlandstalige interpretatie): “En wie is er onrechtvaardiger dan hij die 

vermaand wordt door de aayaat (bewijzen, tekenen, verzen) van zijn Heer 

waarna hij zich ervan afwendt en vergeet wat zijn handen voortgebracht 

hebben (de slechte daden die hij verricht heeft)!?…” [Soerat al-Kahf (18), 

aayah 57.] 

10.) Koefroe l-istibdaal: ongeloof door het proberen om de wetten van Allah 

te vervangen. Dit kan de volgende vormen aannemen: 

i.) Verwerping van Allahs wet (as-sharie’ah 
31

) zonder het te ontkennen. 

ii.) Ontkenning van Allahs wet en dus het verwerpen. 

iii.) Allahs wetten vervangen door menselijke wetten. Allah de Verhevene 

zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Of hebben zij deelgenoten (naast 

Allah) die voor hen datgene voorschrijven van de religie wat Allah niet 

toegestaan heeft!?…” [Soerat as-Shoeraa (42), aayah 21.] 
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 Zie het artikel http://uwkeuze.net/de-islamitische-sharia/ voor meer informatie. 
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Allah de Alwetende zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En zeg niet 

over hetgeen jullie tongen valselijk verklaren: ‘Dit is toegestaan en dit is 

verboden,’ om over Allah leugens te verzinnen. Waarlijk, degenen die 

leugens over Allah verzinnen zullen geen succes hebben.” [Soerat an-Nah’l 

(16), aayah 116.] 
32

 

 

[Toevoeging uwkeuze.net:] hieruit kunnen we concluderen dat koefr – dat 

het tegenovergestelde is van imaan of geloof – de vorm kan hebben van 

gevoelens in het hart, zoals het haten van Allah Ta’aalaa of Zijn tekenen, of 

Zijn boodschapper ملسو هيلع هللا ىلص. Dit is in tegenspraak met liefde en geloof, die de 

daden van het hart ondersteunen. Koefr kan ook de vorm aannemen van 

uitspraken, zoals het beledigen van Allah de Verhevene. Het kan ook een 

handeling zijn, zoals het knielen voor afgodsbeelden, of het aanbieden van 

offers aan anderen dan Allah de Verhevene. Net zoals dat geloof zich kan 

uiten in het hart, woorden van de tong en fysieke handelingen, zo ook kan 

koefr zich uiten in het hart, woorden met de tong en fysieke handelingen. We 

vragen Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) om ons te 

beschermen tegen koefr en de varianten daarvan en om ons te versterken in 

het geloof en ons te leiden, alsook ons een reden te maken voor de 

(bege)leiding van anderen. 

 

Het volgende is genomen uit Interpretation of the Meanings of The Noble 

Qur’ân in the English Language door Dr. Muhammad Taqi-ud-Din al-Hilali, 

Ph.D. & Dr. Muhammad Muhsin Khan. 

 

Koefr is voornamelijk ongeloof in een van de pilaren van imaan (geloof) in de 

Islaam. De pilaren van imaan zijn: te geloven in (1) Allah, (2) Zijn engelen, (3) 

Zijn boodschappers, (4) Zijn geopenbaarde Boeken, (5) de Dag der 

Opstanding, en (6) al-qadar, de goddelijke voorbeschikking (het lot – d.w.z. 

alles wat Allah de Verhevene verordend heeft, dient plaats te vinden). 
33
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 Zie http://uwkeuze.net/democratie/ voor enkele artikelen over democratie. 
33

 Zie de verhandeling http://uwkeuze.net/de-6-pilaren-van-geloof/ voor details. 



Vormen van koefr en shirk 

 

36 | w w w . u w k e u z e . n e t                               T a w h ’ i e d  

 

 

Er zijn twee aspecten van ongeloof: 

 

1.) Het grote ongeloof (al-koefr al-akbar): dit aspect sluit iemand volledig 

buiten van de kring van de Islaam. Er zijn vijf soorten (van dit grote ongeloof): 

 

a.) Koefr at-takdhieb. Dit omvat het niet geloven in de goddelijke waarheid of 

het ontkennen van enige pilaar van geloof. Allah de Verhevene zegt 

(Nederlandstalige interpretatie): “Wie is er dan onrechtvaardiger dan degene 

die liegt over Allah en die de waarheid loochent wanneer die tot hem komt!? 

Is er in de Hel geen verblijfplaats voor de ongelovigen!?” [Soerat az-Zoemar 

(39), aayah 32.] 

 

b.) Koefr al-ibaa’ wa t-takabboer ma’at-tasdieq. Dit omvat verwerping van en 

arrogantie jegens het jezelf overgeven/onderwerpen aan de bevelen van 

Allah na overtuiging van hun waarheid. Allah de Verhevene zegt 

(Nederlandstalige interpretatie): “En Wij zeiden: ‘O Aadam (Adam)! Verblijf, 

jij en jouw echtgenote (H’awwaa-e – Eva), in het Paradijs en eet beide van 

haar, overvloedig, waar (en wanneer) jullie beide maar willen. Maar nader 

niet deze boom 
34

, want dan zullen jullie beide tot de onrechtplegers 

(ongehoorzamen) behoren.’” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 34.] 

c.) Koefroe s-shakkie wa dhzann. Dit omvat twijfel of gebrek aan overtuiging 

(yaqien) in de zes pilaren van geloof. Allah Ta’aalaa zegt (Nederlandstalige 

interpretatie): “En hij ging zijn tuin binnen terwijl hij onrechtvaardig was 

tegenover zichzelf (wegens arrogantie, ondankbaarheid en ongeloof). Hij zei: 

‘Ik denk dat dit nooit zal vergaan. En ik denk dat het Uur nooit zal 

plaatsvinden. En zelfs als ik tot mijn Heer teruggebracht zou worden, zou ik 

zeker in ruil daarvoor (de tuin) iets beters vinden (want als ik niet geliefd zou 

zijn bij Hem, zou Hij mij dit allemaal niet gegeven hebben).’ Zijn (gelovige) 
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 Imaam Aboe Dja’far ibn Djarier zei: “We weten niet wat voor boom dit was, omdat Allah 

niets over de aard van deze boom vermeld heeft in de Qor-aan of authentieke Soennah. Doch 

deze kennis brengt geen enkel voordeel, net zoals het onwetend zijn over haar aard geen 

kwaad kan. En Allah weet het beste.” De boom deed louter dienst als beproeving. 
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metgezel zei tegen hem, terwijl hij met hem discussieerde: ‘Geloof jij niet in 

Degene Die jou schiep van aarde, vervolgens uit noetfah (mengsel van vocht), 

waarna Hij jou vormde tot een man!? Maar wat mij (mijn overtuiging) 

betreft; Hij is Allah (de Enige God), mijn Heer, en ik ken niet één deelgenoot 

toe aan mijn Heer.’” [Soerat al-Kahf (18), aayah 35-38.] 

d.) Koefr al-i’raad. Dit omvat je willens en wetens afwenden van de waarheid 

of het afwijken van de duidelijke aayaat (bewijzen, tekenen, verzen) die Allah 

de Verhevene geopenbaard heeft. Allah de Almachtige zegt (Nederlandstalige 

interpretatie): “Wij schiepen de hemelen en de aarde en wat daartussen is 

slechts met de waarheid en een vastgestelde termijn. En degenen die 

ongelovig zijn wenden zich af van hetgeen waarvoor zij gewaarschuwd 

worden.” [Soerat al-Ah’qaaf (46), aayah 3.] 

e.) Koefr an-nifaaq. Dit omvat schijnheilig geloof. Zie de informatie over de 

moenaafiqien hierboven. 

2.) Het kleine ongeloof (al-koefr al-asghar): dit aspect van ongeloof brengt 

iemand niet buiten de oevers van de Islaam. Het wordt ook wel koefraan-

ni’mah genoemd. Dit omvat ongeloof dat zich manifesteert in 

ondankbaarheid jegens de zegeningen of gunsten van Allah de Meest 

Barmhartige, Die zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En Allah stelt een 

gelijkenis: een stad (Mekkah) die veilig en rustig was, de voorzieningen ervan 

kwamen overvloedig van elke plaats, waarna haar bewoners de gunsten van 

Allah ontkenden (en de grootste gunst was het zenden van Moh’ammed). 

Dus omhulde Allah hen met honger en angst vanwege hetgeen zij gewoon 

waren te doen.” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 112.]  

[Einde fragment uit Interpretation of the Meanings of The Noble Qur’ân in the 

English Language. Einde toevoeging van uwkeuze.net.] 
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Vormen van shirk 

Een van de belangrijkste verplichtingen (voor een moslim) is het kennen en 

begrijpen van de betekenis van shirk (polytheïsme, afgoderij), de ernst ervan 

en de verschillende vormen, zodat onze tawh’ied (geloof in de eenheid van 

Allah) en onze Islaam compleet kan zijn en ons geloof correct. 

Wij zeggen (en Allah is de Bron van kracht, en ware leiding komt van Hem 
35

): 

weet – moge Allah u leiden – dat het woord shirk in het Arabisch betekent 

‘het nemen van een partner’, dat wil zeggen, iemand als de 

partner/deelgenoot van een ander zien. Er wordt gezegd (in het Arabisch): 

ashraka baynahoema (hij verenigde hen beide), als hij hen beschouwde als 

twee van gelijke status; of ashraka fie amrihie ghayrahoe (hij betrok iemand 

anders bij zijn kwestie) wanneer hij twee mensen erbij betrok. 

Shirk betekent in sharie’ah termen of islamitische terminologie: het 

toekennen van een partner/deelgenoot of rivaal aan Allah in Zijn 

Heerschappij (Roeboobiyyah), aanbidding (‘ibaadah) of in Zijn Namen en 

Eigenschappen (Asmaa-e wa as-Sifaat). 

Een rivaal is een concurrent of tegenhanger. Vandaar dat Allah 

Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) het verbiedt om 

rivalen naast Hem aan te stellen en Hij veroordeelt in vele verzen van de Qor-

aan degenen die hen (de rivalen) als goden in plaats van of naast Allah 

nemen. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Dus ken 

daarom aan Allah geen gelijken toe, terwijl jullie weten (dat Hij geen 

deelgenoot heeft en dat Hij alleen het recht heeft om aanbeden te worden).” 

[Soerat al-Baqarah (2), aayah 22.] 

[Noot van uwkeuze.net: ‘Abdoellaah (moge Allah tevreden over hem zijn) 

verhaalde: “Ik vroeg de profeet ملسو هيلع هللا ىلص: ‘Wat is de grootste zonde m.b.t. Allah?’ 
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 Zie het artikel http://uwkeuze.net/de-vier-soorten-van-leiding/.  
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Hij zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Dat je een deelgenoot aan Allah 

toekent hoewel alleen Hij jou schiep.’ Ik zei: ‘Dat is inderdaad een grote 

zonde.’ Vervolgens vroeg ik: ‘Wat komt daarna?’ Hij zei: ‘Je zoon doden uit 

angst dat hij je eten met je deelt (oftewel armoede).’ Ik vroeg: ‘Wat komt 

daarna?’ Hij zei: ‘Het begaan van overspel met de vrouw van je buurman.’” 

(Sah’ieh’ al-Boekhaarie, 6/4477.) Einde noot.] 

Er zijn twee hoofdvormen van shirk met betrekking tot de daden (van het 

hart, de tong en de ledematen, die niet kunnen worden gescheiden van 

elkaar), namelijk de grote en kleine shirk. Shirk zelf kan worden 

onderverdeeld in drie vormen: 

– As-Shirk al-Akbar (de grote shirk) 

– As-Shirk al-Asghar (de kleine shirk) 

– As-Shirk al-Khafie (de verborgen shirk) 

De verschillen tussen as-shirk al-akbar en as-shirk al-asghar: 

1.) As-Shirk al-akbar plaatst iemand buiten de grenzen van de Islaam. Het 

fundamentele verschil tussen as-shirk al-akbar en as-shirk al-asghar is dat de 

eerste een persoon buiten de grenzen van de Islaam plaatst, terwijl de 

tweede dat niet doet, maar het (as-shirk al-asghar) kan wel leiden tot grote 

shirk. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Werkelijk, 

degenen die zeiden: ‘Waarlijk, Allah is de Messias, zoon van Maria,’ zijn 

ongelovig geworden…” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 17.] 

De manier waarop we kunnen voorkomen dat we shirk begaan, is door het 

bestuderen van de rituele handelingen van de Islaam (sha’aa-ir al-Islaam); 

hierdoor zal men weten dat men deze handelingen niet dient uit te voeren 

voor iemand anders dan Allah, zoals het gebed, vasten, da’wah, slachten enz. 

2.) As-Shirk al-akbar is de grootste zonde en zal nooit vergeven worden (als 

men er niet tijdig oprecht berouw voor toont). Degenen die grote shirk 

plegen zullen nooit vergeven worden, zoals Allah de Almachtige zegt 
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(Nederlandstalige interpretatie): “…Waarlijk, wie deelgenoten toekent aan 

Allah, dan heeft Allah het Paradijs werkelijk voor hem verboden en zijn 

verblijfplaats zal het Vuur zijn…” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 72.] 

3.) Grote shirk leidt tot een eeuwig verblijf in het Hellevuur. Degene die grote 

shirk begaat zal voor altijd in het Hellevuur blijven, terwijl degene (een 

moslim) die as-shirk al-asghar begaat gestraft zal worden in het Hellevuur; 

maar als Allah het wil zal Hij hem er uit halen (na een bepaalde tijd dat alleen 

bij Allah bekend is) of hem zelfs voor altijd daar achter laten, omdat Allah de 

Almachtige doet wat Hij wil (afhankelijk van iemands geloof en daden). Allah 

de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Waarlijk, wie 

deelgenoten toekent aan Allah, dan heeft Allah het Paradijs werkelijk voor 

hem verboden en zijn verblijfplaats zal het Vuur zijn…” [Soerat al-Maa-idah 

(5), aayah 72.] 

4.) Grote shirk vernietigt alle h’asanaat (goede daden), terwijl as-shirk al-

asghar dat niet doet. Allah Ta’aalaa zegt (Nederlandstalige interpretatie): 

“…Als jij deelgenoten toekent aan Allah, zullen jouw werken zeker verloren 

gaan en zul jij zeker behoren tot de verliezers.” [Soerat az-Zoemar (39), 

aayah 65.]  

  

As-Shirk al-Akbar (de grote shirk) 

Dit betekent dat men iets toeschrijft aan iets/iemand anders dan Allah dat 

alleen aan Allah toebehoort, zoals Heerschap (Roeboobiyyah), goddelijkheid 

(oeloohieyyah) en de goddelijke Namen en Eigenschappen (al-Asmaa-e wa al-

Sifaat). 

Dit soort shirk kan soms zichtbaar zijn, zoals degenen die afgodsbeelden, 

graven, de doden of afwezigen aanbidden. 
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Het kan soms ook verborgen zijn, zoals degenen die hun vertrouwen in 

andere goden stellen naast/buiten Allah, of de shirk en koefr van de 

huichelaars (moenaafiqien). 

Shirk kan ook soms de vorm aannemen van geloofsovertuigingen: zoals het 

geloof dat er iemand anders is die schept, die leven geeft en dood 

veroorzaakt, die de zaken van het universum beheerst of regelt, samen met 

Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke). 

Enkele voorbeelden van as-shirk al-akbar: 

1.) Shirk ad-doe’aa-e (de shirk van smeekbede/aanroeping). Deze vorm van 

shirk impliceert het aanroepen en afsmeken van of bidden tot anderen dan 

Allah de Almachtige, zoals het afsmeken van een dode persoon in zijn graf 

etc. Deze vorm van shirk is zeer gebruikelijk, vooral in delen van Azië en 

onder sommige soefi’s. 

2.) Shirk at-taa’ah (de shirk van gehoorzaamheid). Dit soort grote shirk 

impliceert het gehoorzamen van iedere andere autoriteit buiten de sharie’ah 

(het gehoorzamen van de bevelen van Allah). Als men een andere (autoriteit) 

dan Allahs wet gehoorzaamt, wordt het beschouwd als shirk at-taa’ah, zoals 

bijv. een staat die het illegaal/verboden gaat stellen om de moedjaahidien te 

ondersteunen of de h’idjaab te dragen. Allah de Almachtige zegt 

(Nederlandstalige interpretatie): “Zij (joden en christenen) hebben hun 

rabbijnen en hun monniken tot heren naast Allah genomen 
36

…” [Soerat at-

Tawbah (9), aayah 31.] 
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 Degenen die bepalen wat toegestaan en verboden is zonder zich te beroepen op het Boek 

van Allah, kennen zich de rang van godheid toe; en degenen die hun recht om wetten te 

maken erkennen en deze volgen (door hen te gehoorzamen in dingen welke zij toegestaan of 

verboden verklaarden volgens hun eigen begeerten, zonder dat het opgedragen is door Allah), 

hebben hen als heren (goden) genomen. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa 

Mawdoedie.) Zie het hoofdstuk “At-Taaghoet” in dit boek. 
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Ah’med, at-Tirmidzie en Ibn Djarier leverden over: “Eens, terwijl de 

boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص het vers (9:31) reciteerde, zei ‘Adiy ibn H’aatim: 

‘O boodschapper van Allah! Zij aanbidden hen (d.w.z. de rabbijnen en 

monniken) niet.’ De boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص zei (Nederlandstalige 

interpretatie): ‘Zij doen dat zeker wel. Zij (d.w.z. de rabbijnen en monniken) 

maakten wettige dingen onwettig en onwettige dingen wettig en zij (d.w.z. 

de joden en de christenen) volgden hen en hierdoor aanbaden zij hen 

werkelijk.’” (Tefsier at-Tabarie, vol. 10.) 

3.) Shirk al-mah’abbah (shirk van de liefde). Deze vorm van shirk houdt in dat 

zij iemand liefhebben die Allah haat (d.w.z. de koeffaar), of zij haten degenen 

waarvan Allah houdt (d.w.z. de gelovigen). Allah de Almachtige zegt 

(Nederlandstalige interpretatie): “En onder de mensen zijn er die anderen 

naast Allah nemen als gelijken (afgoden). 
37

 Zij houden van hen zoals zij van 

Allah houden, terwijl degenen die geloven meer houden van Allah (dan wat 

dan ook)…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 165.] 

Er zijn vele andere vormen van grote shirk die niet in dit artikel zijn genoemd. 

Voor een diepgaande studie van shirk en zijn vormen, verwijzen wij u naar de 

boeken die aan het einde van dit artikel vermeld zijn. 
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 Er zijn bepaalde eigenschappen die alleen aan Allah de Verhevene toebehoren. Bovendien 

zijn er bepaalde plichten die de mens verschuldigd is aan Allah de Meest Barmhartige, omdat 

Hij zijn Heer is. De beschuldiging van de Koran is dat die betreffende personen eigenschappen, 

die exclusief toebehoren aan Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij), toeschrijven aan anderen dan 

Hem. Tegelijkertijd beschouwen zij anderen (dan Allah) als rechtmatige eisers van bepaalde 

rechten over de mens, die alleen aan Allah de Almachtige toebehoren. (Tefhiem al-Qor-aan, 

Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) 
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As-Shirk al-Asghar (de kleine shirk) 

Dit omvat alles dat kan leiden naar grote shirk, of dat wordt beschreven in de 

religieuze teksten als zijnde shirk, maar het bereikt niet het nivaeu van grote 

shirk. 

Enkele voorbeelden van as-shirk al-asghar: 

1.) Emotioneel gehecht zijn aan een aantal middelen die geen basis hebben 

en waarvoor Allah geen toestemming heeft gegeven – zoals het ophangen 

van “handen” 
38

, turquoise kralen etc. – omdat ze (zoals zij geloven) 

bescherming bieden of dat ze het boze oog 
39

 (jaloezie) afweren. Maar Allah 

‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) heeft deze middelen niet 

gemaakt om bescherming te bieden, hetzij op grond van de sharie’ah of 

volgens de wetten van het universum. 

2.) Het vereren van sommige mensen of dingen op een manier dat niet het 

niveau bereikt van het toeschrijven van heerschappij aan hen, zoals het 

zweren bij iets anders dan Allah, of door te zeggen: “Ware het niet voor Allah 

en zus-en-zo” etc. 

3.) Ar-Riyaa-e (pronken, te koop lopen met je goede daden) is iedere goede 

daad die wordt uitgevoerd om lof, roem of enige andere wereldse winst te 

ontvangen. Het is een vorm van shirk, want in plaats van het doen van goede 

daden omwille van Allah, doet men het omwille van zichzelf. Imaam Ah’med 

leverde over dat Mah’moed ibn Labied zei dat de boodschapper van Allah 
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 Een voorbeeld is het “Handje van Fatima”, of de “hamsa” (vijf). De amulet wordt aan 

halskettinkjes en armbandjes gehangen, alsook als hangers aan muren en in auto’s, of als 

henna op het lichaam aangebracht. Het “Handje van Fatima” verwijst naar Faatimah al-Zahra, 

de dochter van profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem). Echter, het 

is een shirk-symbool met een spirituele/religieuze lading waar we ons van dienen te 

distantiëren. We zien ze helaas steeds vaker voorkomen op kleding en leuke accessoires voor 

in huis, zoals kaarsjes. Zie het hoofdstuk “Amuletten en bijgeloof” in dit boek. 
39

 Zie het artikel http://uwkeuze.net/jaloezie-en-het-boze-oog/.  
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 gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Wat ik het meeste vrees ملسو هيلع هللا ىلص

voor jullie is de kleine shirk (afgoderij).” Zij zeiden: “Wat is de kleine shirk, O 

boodschapper van Allah?” Hij zei: “Ar-Riyaa-e (te koop lopen met je daden, 

indruk proberen te maken op mensen etc.). Allah zal zeggen op de Dag der 

Opstanding, wanneer de mensen beloond of bestraft worden voor hun 

daden: ‘Ga naar degene tegenover wie je indruk wilde maken in de wereld en 

zie of je enige beloning bij hem vindt.’”  

De shaytaan werkt actief samen met de qoerraa-e (degenen die zijn 

begunstigd met een mooie stem om de Qor-aan te reciteren): de shaytaan 

zal hen benaderen en hen vertellen om te pronken met hun stem/recitatie, 

d.m.v. bijv. as-salaah (het gebed) te begeleiden, niet voor beloning of om 

Allah te behagen, maar om te pronken met hun stem. 

Een persoon moet nooit pronken met een van zijn gebeden, da’wah of goede 

daden enz. Alle handelingen die worden gedaan om te pronken zullen nooit 

worden beloond, omdat ze verricht zijn voor jezelf en niet voor Allah de 

Almachtige. 

  

As-Shirk al-Khafie (de verborgen shirk) 

De verborgen shirk kan zowel grote als kleine shirk zijn, afhankelijk van het 

gebied waarop het is begaan. Verborgen shirk is een van de meest gevaarlijke 

vormen van shirk, omdat mensen niet kunnen zien dat ze dit begaan. Het is 

overgeleverd in al-Djaami’ as-Saghier, h’adieth #4934, dat boodschapper 

Moh’ammed ملسو هيلع هللا ىلص gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “As-Shirk al-

khafie is in de moslimgemeenschap onopvallender dan een kruipende zwarte 

mier op een zwarte steen in de duisternis van de nacht.” En deze 

onopvallende shirk wordt kwijtgescholden door binnen een dag en een nacht 

drie maal de volgende zinnen te zeggen: 
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  الله����م إن����ي أع����وذ ب����ك أن أش����رك ب����ك وأن����ا أعل����م وأس����تغفرك لم����ا ال أعل����م

“Allaahoemma iennie a’oedzoe bieka an oeshrika bieka wa anaa a’lem, wa 

astaghfieroeka liemaa laa a’lem – O Allah! Ik zoek toevlucht bij U, opdat ik 

willens en wetens shirk heb gepleegd, en ik zoek Uw vergiffenis voor wat ik 

doe zonder het te weten.” 

  

[Toevoeging uwkeuze.net:] 

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt 

(Nederlandstalige interpretatie): “Heb jij [O Moh’ammed 
40

] degene gezien 

die zijn begeerte als god nam?…” [Soerat al-Foerqaan (25), aayah 43.] 

Een afgod hoeft niet per se gemaakt te zijn van steen of hout. Een afgod kan 

ook in de vorm zijn van een bepaalde waarde, een concept of principe. Door 

de eigen wil – gebaseerd op begeerten en bevliegingen – te prefereren boven 

de Wil van Allah, neemt hij zijn eigen wil als een god. Alles wat hij bewondert 

en als goed ziet volgens zijn eigen begeerten, wordt zijn religie en zijn weg 

(manier van leven) i.p.v. de weg van Allah. 

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de 

profeet ملسو هيلع هللا ىلص gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Volgens Allah is 

iemands eigen begeerte de slechtste van alle valse goden die aanbeden en 

gediend worden in plaats van Allah.” (Overgeleverd door Tabaraanie.) 

Zo wordt er ook overdreven aandacht geschonken aan materialistische 

waarden en deze worden de voornaamste zorg van de mensen en worden 

koste wat het kost in stand gehouden. Aldus worden mensen niet meer dan 
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 En bij uitbreiding ook elk verstandig en nadenkend mens; kijk eens naar de gevolgen van het 

volgen van de begeerten. 
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machines, terwijl spirituele en morele waarden verloren raken en met voeten 

worden getreden. Maar dit geschiedt niet toevalligerwijs! Het geschiedt 

allemaal volgens een geniepig plan (van satan) die de oude afgoden tracht te 

vervangen met nieuwe en deze behandelt als de oppermachten die aan het 

roer zitten van alle waarden en normen. Wanneer materialisme dus 

transformeert in een afgod waar de mensen eerbied aan bewijzen (hun hele 

leven wordt hierdoor bepaald, alles wordt gemeten in geld), zullen alle 

waarden en overwegingen – inclusief moraliteit, familie, eer, vrijheid en 

veiligheid – opgeofferd worden voor diens belang. 
41

  

Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): 

“Heb jij (O Moh’ammed) degene gezien die zijn eigen begeerten neemt als 

zijn god!?…” [Soerat al-Djaathiyah (45), aayah 23.] 

Zie en overpeins – O edele boodschapper – de toestand van deze 

ongelovigen. Jij zult geen ergere onwetendheid dan die van hen aantreffen. 

Wanneer hun begeerte voor hen iets goedkeurt volgen zij het en nemen zij 

het als een god, ongeacht hoe verachtelijk hun daad en hun denken zijn. Zij 

onderwerpen zich eraan zoals de dienaar zich onderwerpt aan degene die hij 

aanbidt. (At-Tefsier al-Waseet lil Qor-aanie l-Kariem van Moh’ammed Sayyied 

Tantaawie.) 

Door de eigen begeerten en ideeën te prefereren boven de geboden en 

verboden van Allah, kent de mens deelgenoten aan Allah ‘Azza wa Djel (de 

Almachtige en Majesteitelijke) toe. Men wordt dan een slaaf van zijn eigen 

lusten en begeerten, die van nature veranderend van aard zijn. In Tefhiem al-

Qor-aan staat vermeld dat Aboe Bakr al-Djassas hierover zei: “Hij 

gehoorzaamt zijn begeerten zoals men zijn God zou moeten gehoorzamen.” 

Voor meer details over en uitvoerige bespreking van de onderwerpen 

tawh’ied, koefr en shirk, zie de boeken: 
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 Zie het artikel http://uwkeuze.net/submission/.  
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– Het Monotheïsme Boek, geschreven door sheikh dr. Saalih’ ibn Fawzaan ibn 

‘Abdiellaah al-Fawzaan, vertaald door Abou Sayfoullah al-Maghriebie. 

– Uitleg Van De Drie Fundamentele Grondbeginselen en de Uitleg Van De Vier 

Principes betreft Shirk, geschreven door sheikh Moh’ammed ibn ‘Abdoe l-

Wahhaab, uitgelegd door sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien en 

sheikh Saalih’ Aal s-Sheikh en sheikh ‘Abdoellaah ibn Djiebrien, bewerkt door 

Fahd ibn Naasir ibn Ibraahiem as-Soelaymaan en Aboe ‘Ammaar Yasir 

Qaadhie, vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah, Abou Sayfoullah al-

Maghriebie en Aboe Dardaa-e. 

Beide boeken zijn uitgegeven door Uitgeverij Momtazah en te bestellen op 

www.momtazah.net of www.islamazon.nl. 
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De oorsprong van shirk 

Door sheikh Moh’ammad Naasir oed-Dien al-Albaanie. 

Vertaald door Umm Harun. 

Vanuit datgene wat in de sharie’ah 
42

 (wet van Allah) is bevestigd, is dat de 

mensheid in het begin één enkele natie met ware tawh’ied was, waarna shirk 

(polytheïsme, het toekennen van enige vorm van aanbidding, of iets anders 

wat uitsluitend het recht van Allah is, aan anderen dan Allah) hen 

langzamerhand overweldigde. De grondslag hiervoor is de Uitspraak van 

Allah de Verhevene (Nederlandstalige interpretatie): “De mensheid was één 

gemeenschap (op één religie – het islamitische monotheïsme). Vervolgens 

(nadat zij afgeweken waren en het dogma van shirk – polytheïsme – 

innoveerden) zond Allah de profeten als aankondigers van goed nieuws 

(betreffende het Paradijs) en als waarschuwers (betreffende de Hel)…” 

[Soerat al-Baqarah (2), aayah 213.] (Tahdhieroe s-Saadjid min ittikhaadi l-

Qoeboerie Masaadjid, p. 101-106.) 

Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Tussen Noah en Adam 

waren tien generaties, allen van hen volgden de sharie’ah (wet) van de 

waarheid (het islamitische monotheïsme), daarna verschilden zij. Dus zond 

Allah profeten als brengers van goed nieuws en als waarschuwers.” 

[Overgeleverd door Ibn Djarier at-Tabarie in zijn tefsier (4/275); en al-H’aakim 

(2/546) die zei: “Het is authentiek (sah’ieh’) volgens de criteria van al-

Boekhaarie.” Ad-Dzahabie heeft dezelfde mening.] 

Ibn ‘Oerwah al-H’anbalie (g. 837 H.) zei: “Deze uitspraak weerlegt de 

geschiedkundigen van de Mensen van het Boek die beweren dat Qaabil (Kaïn) 

en zijn zonen vuuraanbidders waren.” [Al-Khawaakiboe d-Doerar fie Tartiebie 

Moesnadie l-Imaam Ah’mad ‘alaa Abwaabi l-Boekhaarie (6/212/1), tot heden 

nog steeds in de vorm van manuscript.] 
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 Zie het artikel http://uwkeuze.net/de-islamitische-sharia/.  
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Ik zeg: daarin is ook een weerlegging van sommige filosofen en atheïsten die 

beweren dat de (natuurlijke) grondslag van de mens shirk is en dat tawh’ied 

zich in de mens ontwikkelde! 
43

 De voorgaande aayah (vers) bewijst dat deze 

beweringen vals zijn, alsook de volgende twee authentieke h’adieth: 

Allereerst: hij (de profeet ملسو هيلع هللا ىلص – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) 

heeft gezegd, verhalend van zijn Heer (Allah de Verhevene) (Nederlandstalige 

interpretatie): “Ik schiep al Mijn dienaren met de ware religie (met tawh’ied, 

vrij van shirk). Vervolgens kwamen de duivels naar hen en lieten hen van hun 

ware religie afdwalen. Zij maakten onwettig voor de mensen wat Ik wettig 

voor hen had gemaakt en zij bevolen hen om dat met Mij in aanbidding te 

verenigen waarvoor Ik geen autoriteit neergezonden had.” [Overgeleverd 

door Moeslim (8/159) en Ah’mad (4/162) van ‘Iyaadh ibn H’imaar al-

Moedjaashi’ie (moge Allah tevreden zijn met hem).] 

Ten tweede: de uitspraak van de profeet ملسو هيلع هللا ىلص (Nederlandstalige 

interpretatie): “Ieder kind wordt geboren met de fitrah 
44

, maar zijn ouders 

maken hem een jood of een christen of een magiër. Het is als de wijze 

waarop een dier een natuurlijk nageslacht baart. Hebben jullie enig verminkt 

geboren zien worden, voordat jullie hem verminken?” 
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 Zie het artikel http://uwkeuze.net/de-mensheid-was-een-gemeenschap-met-een-

godsdienst/ (was er religieuze evolutie?). 
44

 Ibn al-Athier zei in an-Nihaayah (3/457): “Al-Fitr betekent beginnen en creëren, en al-fitrah 

is de conditie die daaruit ontstaat. De betekenis is dat de mensheid geboren is met een aanleg 

en aard die gereed is om de ware religie te accepteren. Dus indien hij met deze wordt gelaten, 

dan zou hij met deze verdergaan. Degenen die hier echter van afwijken doen dat vanwege het 

volgen van menselijke zwakten en blindelings volgen van anderen…” Al-H’aafidhz Ibn H’adjar 

zei in al-Fath’ (3/248): “De mensen hebben verschillende meningen over wat met al-fitrah 

wordt bedoeld, en de meest bekende mening is dat het Islaam betekent. Ibn ‘Abdoe l-Barr zei: 

‘Dit is wat welbekend was bij de meeste van de selef (vrome voorgangers), en de geleerden 

van tefsier zijn het erover eens dat wat bedoeld wordt met de Uitspraak van Allah de 

Verhevene (Nederlandstalige interpretatie): ‘…de natuurlijke aanleg (fitrah) van Allah, 

waarmee Hij de mens geschapen heeft…’ Islaam is.’” Zie het artikel http://uwkeuze.net/al-

fitrah-de-natuurlijke-aanleg/. 



De oorsprong van shirk 

 

50 | w w w . u w k e u z e . n e t                               T a w h ’ i e d  

 

 

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Reciteer als je 

wenst: ‘…de natuurlijke aanleg (fitrah) van Allah, waarmee Hij de mens 

geschapen heeft. Er is geen verandering in de schepping van Allah…’ 
45

 

[Nederlandstalige interpretatie van soerat ar-Roem (30), aayah 30].” 

[Overgeleverd door al-Boekhaarie (11/418) en Moeslim (18/52).] 

Na deze duidelijke uitleg is het zeer belangrijk voor de moslim om te weten 

hoe shirk zich onder de gelovigen verspreidde, nadat zij moewahh’idien 
46

 

waren. Allah de Verhevene zegt betreffende de mensen van Noeh’ (Noah – 

vrede zij met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “En zij zeiden: ‘Verlaat 

jullie goden niet, en verlaat (jullie afgod) Wadd niet, noch Soewaa’a, noch 

Yaghoeth en Ya’oeq en Nasr 
47

.’” [Soerat Noeh’ (71), aayah 23.] 

In vele overleveringen is het overgeleverd door een groep van de selef 

(vrome voorgangers) dat deze vijf afgoden vrome aanbidders waren. Toen zij 

echter stierven, fluisterde de shaytaan (satan) bij de mensen van hun volk in 

zich terug te trekken en bij hun graven te zitten. Vervolgens fluisterde de 

shaytaan bij degenen die na hen kwamen (d.w.z. volgende generaties) in dat 

zij hen als afgoden dienen te nemen, verfraaiend bij hen het idee dat zij aan 

hen herinnerd zullen worden en hen daardoor zullen volgen in rechtschapen 

gedrag. Vervolgens stelde de shaytaan aan de volgende generatie voor dat zij 

deze afgoden dienen te aanbidden naast Allah de Verhevene en hij fluisterde 

hen in dat ook hun voorvaderen dit deden!!! 

Dus Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zond Noeh’ (vrede 

zij met hem) naar hen toe, die hen opdroeg om alleen Allah te aanbidden. 

Niemand echter gaf gehoor aan zijn oproep behalve enkelen. Allah, Glorieus 
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 De hele aayah is (Nederlandstalige interpretatie): “Dus richt jouw gezicht (volledig) naar de 

religie als een h’anief (zuivere monotheïst). Houd je vast aan de natuurlijke aanleg (fitrah) van 

Allah, waarmee Hij de mens geschapen heeft. Er is geen verandering in de schepping van Allah. 

Dat is de rechte religie, maar de meeste mensen weten het niet.”  
46

 Moewahh’idien: meervoud van moewahh’id – degenen die de ware tawh’ied belijden. 
47

 Dit zijn namen van enkele afgoden die zij aanbaden naast Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige 

en Majesteitelijke) en die later ook in Arabië aanbeden werden. 
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en Verheven is Hij, vertelt dit hele incident in soerat Noeh’. Ibn ‘Abbaas 

(moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “Voorzeker, deze vijf namen 

zijn van rechtschapen mensen van de mensen van Noeh’. Toen zij stierven, 

fluisterde shaytaan bij hun mensen in om standbeelden van hen te maken en 

om deze standbeelden in hun plaatsen van samenkomst te plaatsen, als een 

herinnering aan hen, dus deden zij dit. Maar niemand van hen aanbad deze 

standbeelden totdat zij stierven en het doel van de standbeelden vergeten 

werd. Toen begonnen zij (de volgende generatie, geleidelijk aan, 

geïnsinueerd door de satan) hen te aanbidden.” [Overgeleverd door al-

Boekhaarie (8/534).] 

Iets van gelijke betekenis is door Ibn Djarier at-Tabarie en anderen 

overgeleverd van een aantal van de selef (vrome voorgangers). In ad-Doerroe 

l-Manthoer (6/269) is te lezen dat ‘Abdoellaah ibn H’oemayd overleverde van 

Aboe Moettahar, die zei: “Yazied ibn al-Moehallab werd genoemd bij Aboe 

Dja’far al-Baaqir (g. 11 H.) en hij zei: ‘Hij werd gedood op een plaats waar een 

ander dan Allah voor het eerst aanbeden werd.’ Toen noemde hij Wadd en 

zei: ‘Wadd was een moslimman die geliefd was bij zijn mensen. Toen hij 

stierf, begonnen de mensen zich te verzamelen om zijn graf in het land van 

Baabil (Babel), weeklagend en rouwend. Toen Iblies (de satan) hen om hem 

zag rouwen en weeklagen, nam hij de vorm van een man aan en kwam naar 

hen, zeggende: ‘Ik zie dat jullie over hem weeklagen en rouwen. Waarom 

maken jullie geen afbeelding van hem (een standbeeld) en zetten het in jullie 

plaatsen van samenkomst zodat jullie aan hem herinnerd worden?’ Zij 

zeiden: ‘Ja,’ en zij maakten een afbeelding van hem en zetten het in hun 

plaats van samenkomst, die hen dus aan hem deed herinneren. Toen Iblies 

zag hoe (overdreven) zij waren in het gedenken van hem, zei hij: ‘Waarom 

maakt eenieder van jullie geen soortgelijke afbeelding van hem om het in 

jullie huizen te houden, zodat jullie (voortdurend) aan hem herinnerd 

worden?’ Zij zeiden allemaal: ‘Ja.’ Dus ieder huishouden maakte een 

afbeelding van hem, die zij vereerden en verheerlijkten en die hen 

voortdurend aan hem herinnerde.’ Aboe Dja’far zei: ‘Degenen van de latere 

generatie zagen wat zij (de voorgaande generatie) hadden gedaan en 

beschouwden dat als iets goeds, dermate dat zij hem namen als een ilaah 



De oorsprong van shirk 

 

52 | w w w . u w k e u z e . n e t                               T a w h ’ i e d  

 

(god) om aanbeden te worden naast Allah.’ Hij zei daarna: ‘Dit was de eerste 

afgod die aanbeden werd naast Allah en zij noemden deze afgod Wadd.’” 

[Overgeleverd door Ibn Abie H’aatim, zoals in al-Kawaakiboe d-Doerar 

(6/112/2) en Ibn ‘Oerwah al-H’anbalie, met een isnaad (keten van 

overleveraars) die tot aan Aboe Moettahar h’asan (goed) is. Er kon echter 

geen biografie van hem worden gevonden, niet in ad-Dawlaabie’s al-Koenaa 

wa l-Asmaa, noch Moeslims al-Koenaa of elders. En het verborgen defect 

hier is dat hij van de Shi’a is, maar zijn biografie is niet opgenomen in at-

Toesie’s al-Koenaa — vanuit de index van Shi’a overleveraars.]  

Zodoende was de wijsheid van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en 

Verheven is Hij) vervuld toen Hij Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede 

zijn met hem) zond als de laatste profeet, en Zijn sharie’ah de vervolmaking 

van alle goddelijke voorgeschreven wetten maakte, waarin Hij alle middelen 

en wegen via welke mensen in shirk zouden kunnen vallen heeft verboden. 

Om deze reden is het bouwen van tombes over graven en zich specifiek 

voornemen om ernaar te reizen, hen als plaatsen van festiviteit nemen, 

bijeenkomen en een eed zweren in de naam van de bewoner van het graf, 

verboden. Dit alles leidt tot overdrijving en leidt tot de aanbidding van 

anderen dan Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij).  

We leven nu in een tijd waarin kennis aan het afnemen is en onwetendheid 

toeneemt. Er is grote behoefte aan een paar oprechte raadgevers (naar de 

waarheid), want de shaytaan is aan het samenwerken met mensen en djinn 

om de mensheid te misleiden en hen weg te leiden van de aanbidding van 

alleen Allah, de Glorieuze, de Meest Verhevene. 
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Het grootste onrecht is shirk 

Door sheikh Saalih’ al-Zahraanie. 

Vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah. 

Alle lof is voor Allah, en vrede en zegeningen zijn met de boodschapper, zijn 

familie, zijn metgezellen en eenieder die hen in het goede volgt. 

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En gedenk toen 

Loeqmaan tegen zijn zoon zei, terwijl hij hem vermaande: ‘O mijn zoon! Ken 

geen deelgenoten toe aan Allah. Waarlijk, het toekennen van deelgenoten 

aan Allah is zeker een geweldig onrecht.’” 
48

 [Soerat Loeqmaan (31), aayah 

13.] 

 

Polytheïsme en verafgoding 

In dit vers (31:13) roept de wijsgeer Loeqmaan zijn zoon David op om het 

toekennen van deelgenoten in aanbidding aan Allah te mijden en het openlijk 

af te keuren als een grote vorm van onderdrukking. 

Polytheïsme (shirk) is er in vele vormen. Zij zijn dermate talrijk als de 

mogelijke manieren om te aanbidden talrijk zijn. Net zoals er vele manieren 

zijn om polytheïsme te begaan, zijn de voorwerpen van polytheïstische 

aanbidding ook behoorlijk gevarieerd. 
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 In feite is dit het grootste onrecht omdat dit een schending is van het Recht van Allah de 

Almachtige. Dit wordt herleid uit de h’adieth van Abie Bakrah, dat de boodschapper van Allah 

 drie maal het volgende zei (Nederlandstalige interpretatie): “Zal ik jullie de grootste ملسو هيلع هللا ىلص

zondes vertellen?” Zij zeiden: “Ja, o boodschapper van Allah.” Hij zei: “Deelgenoten toekennen 

aan Allah.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.) Shirk is dus ernstiger dan diefstal, 

overspel, moord etc., en alle zonden kunnen vergeven worden door Allah de Barmhartige 

behalve shirk (tenzij men er vóór de dood oprecht berouw voor toont).  
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De meest duidelijke van deze zijn afgodsbeelden en fetisjen 
49

. 

Afgodsbeelden zijn de beelden die worden gevormd in de vorm van een 

mens of ander schepsel en dat wordt aanbeden naast Allah de Verhevene. 

Fetisjen zijn al datgene wat naast Allah wordt aanbeden, welke vorm het ook 

aanneemt. 

De profeet ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd 

(Nederlandstalige interpretatie): “O mijn Heer! Laat mijn graf niet aanbeden 

worden als een fetisj.” (Moesnad Ah’mad en al-Moewatta-e.) 

De term fetisjen (wathan in het Arabisch) heeft een meer algemene 

betekenis dan de term afgodsbeeld (sanam). 

Zij worden op vele verschillende manieren aanbeden. Het neerknielen voor 

hen is een vorm van aanbidding, het slachten van offerdieren voor hen is een 

andere vorm, en het zweren in hun naam is weer een andere vorm. 

Aanbidding neemt ook de vorm aan van toewijdingen van het hart. Het 

koesteren van liefde, vertrouwen, angst en hoop voor of op deze 

afgodsbeelden of fetisjen – wat alleen aan Allah de Verhevene toekomt – of 

het tonen van berouw aan hen, is puur polytheïsme. Het is idolaat om zulke 

gevoelens en toewijdingen te concentreren naar iemand of iets anders naast 

Allah Ta’aalaa. 

Allah de Verhevene vertelt ons over degenen die hun liefde en toewijding in 

aanbidding geven aan anderen dan Allah. Hij zegt (Nederlandstalige 
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 Fetisj: stoffelijk voorwerp van afgodische verering. Fetisjisme is een term waarmee het 

geloof in en het gebruik van magisch effectief geachte voorwerpen (fetisjen) wordt aangeduid. 

Fetisjen worden door een tovenaar of medicijnman vervaardigd uit dieren, planten of stoffen, 

waarvan men gelooft dat ze een bijzondere kracht bezitten, die op de bezitter van de fetisj 

wordt overgedragen. Zij hebben een specifieke functie (bijv. ter bevordering van genezing, 

oorlogsoverwinning, enz., of ter bescherming van het algemeen welzijn). Verwant met de 

fetisjen zijn de talismans en amuletten. Zie het hoofdstuk “Amuletten en bijgeloof” in dit boek.  
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interpretatie): “En onder de mensen zijn er die anderen naast Allah nemen 

als gelijken (afgoden). 
50

 Zij houden van hen zoals zij van Allah houden, terwijl 

degenen die geloven meer houden van Allah…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 

165.] 

Allah de Verhevene zegt met betrekking tot angst en ontzag 

(Nederlandstalige interpretatie): “Het is slechts satan (de duivel) die jullie 

bang maakt voor zijn awliyaa-e (helpers, vrienden en volgelingen: 

polytheïsten en ongelovigen); dus vrees hen niet, maar vrees Mij, als jullie 

(ware) gelovigen zijn.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 175.] 

Allah ‘Azza wa Djal (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt met betrekking tot 

hoop en vertrouwen als aanbidding (Nederlandstalige interpretatie): “…En 

vertrouw op Allah, als jullie waarlijk gelovigen zijn.” [Soerat al-Maa-idah (5), 

aayah 23.] 

Allah de Verhevene zegt over het tonen van berouw (Nederlandstalige 

interpretatie): “Wees berouwvol jegens Hem 
51

 en vrees Hem 
52

 en 

onderhoud as-salaah (het gebed) en behoor niet tot de polytheïsten 

(afgodenaanbidders).” [Soerat ar-Roem (30), aayah 31.] 
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 Zie voetnoot 37 in dit boek. 
51

 “Berouwvol zijn” betekent niet in zak en as zitten, of het kruipen in een schaduw van 

pessimisme. Het betekent het opgeven van ziekte ten gunste van gezondheid, 

huichelachtigheid ten gunste van de rechte weg, het herstel van onze aard zoals Allah de 

Verhevene dat geschapen heeft door afstand te nemen van de valsheid geïntroduceerd door 

de bekoringen van het kwade. (A. Yusuf Ali Quran Commentary – de herziene versie.) Oprecht 

berouw wist de zonde uit. Waar berouw dient oprecht omwille van Allah te zijn. Men dient 

zich tot Allah de Barmhartige te richten met een oprecht gevoel van schuld en spijt en een 

serieuze vastbeslotenheid om de zonde niet te herhalen. Bovendien dient de zondaar meer 

goede daden te verrichten, zodat Allah daarmee het kwaad dat hij heeft aangericht zal 

uitwissen (zie aayah 11:114). Onderdeel van oprecht berouw is ook dat als men anderen 

onrecht heeft aangedaan, men dat recht herstelt door b.v. gestolen goederen terug te geven 

en vergeving te vragen aan degenen waarover men geroddeld heeft etc. 
52

 Taqwaa (godsvrees, vroomheid) is niet louter een gevoel of emotie, het is een daad (zie 

aayah 59:18): door alles te doen wat Hij opgedragen heeft en door alles te laten wat Hij 

verboden heeft. 
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Kortom, alles dat beschouwd wordt als een vorm van aanbidding van Allah 

mag niet verricht worden voor iemand of iets anders dan Allah. Het is 

afgoderij en polytheïsme om dat te doen. Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa 

(Glorieus en Verheven is Hij) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…en wie 

deelgenoten aan Allah toekent, hij is dan werkelijk ver afgedwaald (van het 

rechte pad).” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 116.] 
 

Afgoderij is niet beperkt tot de aanbidding van materiële beelden en fetisjen. 

Er zijn ook immateriële afgoden waar mensen zich tot richten in hun 

aanbidding, zoals de bevliegingen en triviale begeerten die tegen de religie 

van Allah en Zijn wet in gaan. Eenieder die zijn triviale begeerten volgt in 

plaats van de religie van Allah, heeft een of ander soort afgod als een god 

genomen in aanbidding naast Allah de Almachtige. Allah de Verhevene zegt 

(Nederlandstalige interpretatie): “Heb jij hem gezien die zijn eigen lusten 

(triviale begeerten) tot zijn god genomen heeft? 
53

 En Allah (hem als zodanig) 

wetende, liet hem dwalen en verzegelde zijn oren en zijn hart en plaatste een 

bedekking over zijn ogen. Wie dan zal hem leiden na Allah (nadat Allah 

leiding heeft teruggenomen)? Laten jullie je dan niet vermanen?” [Soerat al-

Djaathiyah (45), aayah 23.]  
 

Het volgen van je bevliegingen betekent het toepassen van afwijkende 

principes, ideologieën en filosofieën. De vrome voorgangers verwezen naar 

de mensen die hun ketterse bevliegingen en ideeën volgden als “de mensen 

van triviale begeerten en innovaties”. 
 

Daarom dienen we te beseffen dat de aanbidding van afgoden niet beperkt is 

tot een speciaal type gedrag of een bijzondere vorm. Hun manieren om bezig 

te zijn met het aanbidden van afgoden zijn zo talrijk als alle mogelijke 

manieren waarop een persoon zich kan bezighouden met aanbidding. 
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 Door de eigen begeerten en ideeën te prefereren boven de geboden en verboden van Allah, 

kent de mens deelgenoten aan Allah toe. Men wordt dan een slaaf van zijn eigen lusten en 

begeerten, die van nature veranderend van aard zijn. In Tefhiem al-Qor-aan staat vermeld dat 

Aboe Bakr al-Djassas hierover zei: “Hij gehoorzaamt zijn begeerten zoals men zijn God zou 

moeten gehoorzamen.”  
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In het begin was de mensheid verenigd in het zuivere monotheïsme. Allah de 

Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “De mensheid was één 

gemeenschap (op één religie – het islamitische monotheïsme). 
54

 Vervolgens 

(nadat zij afgeweken waren en het dogma van shirk – polytheïsme – 

innoveerden) zond Allah de profeten als aankondigers van goed nieuws 

(betreffende het Paradijs) en als waarschuwers (betreffende de Hel) en Hij 

zond met hen het Boek met de waarheid neer om te oordelen tussen de 

mensen (over kwesties) waarover zij van mening verschilden…” [Soerat al-

Baqarah (2), aayah 213.] 
55

  

De mensheid wist niets over afgoderij behalve nadat er tien tijdperken 

voorbij gegaan waren vanaf de tijd van Aadam tot de tijd van Noeh’ (vrede zij 

met hen). Dit is de tijd toen afgoderij en de aanbidding van iets anders dan 

Allah Ta’aalaa voor het eerst plaatsvond. Dit is waarom Allah de Verhevene 

Noeh’ (vrede zij met hem) zond; om de mensen op te roepen terug te keren 

naar de aanbidding van Allah alleen (tawh’ied) en om hun afgodenaanbidding 

(shirk) te verlaten. 

Toen Noeh’ (vrede zij met hem) met deze boodschap bij zijn volk kwam, 

verwierpen zij het. Allah de Verhevene zegt tegen ons (Nederlandstalige 

interpretatie): “En zij zeiden (tegen elkaar): ‘Verlaat jullie goden niet, en 

verlaat Wadd niet, noch Soewaa’a, noch Yaghoeth en Ya’qoeq en Nasr 

(enkele van hun afgoden).’” [Soerat Noeh’ (71), aayah 23.] 
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 Ibn Djarier verhaalde dat Ibn ‘Abbaas zei: “Er waren tien eeuwen (generaties) tussen Adam 

en Noah (vrede zij met hen): allen van hen waren op de religie van waarheid (het islamitische 

monotheïsme: er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah). Later 

redetwisten zij, dus zond Allah de profeten als waarschuwers en aankondigers van goed 

nieuws.” [Al-Haakim leverde dit over in zijn Moestadrak en zei: “De keten van overleveraars is 

sah’ieh’ (authentiek), maar zij (al-Boekhaarie en Moeslim) leverden het niet over.”] (Tefsier Ibn 

Kethier.) 
55

 Zie het artikel http://uwkeuze.net/de-mensheid-was-een-gemeenschap-met-een-

godsdienst/ (was er religieuze evolutie?). 
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Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat deze namen 

behoorden tot vrome mensen die voorheen tot Noehs volk behoorden. Toen 

deze vrome mensen overleden, inspireerde satan de mensen om beelden te 

maken op de plaatsen waar zij vaak zaten en zij gaven deze beelden de 

namen van die mensen. Dit deden zij. Op dat moment werden de beelden 

nog niet aanbeden. 

Maar, nadat die generatie overleden was en kennis verloren was geraakt, 

werden deze beelden genomen als voorwerpen van aanbidding. Daarna 

werden de afgodsbeelden van Noehs volk de afgodsbeelden van de Arabische 

stammen. [Sah’ieh’ al-Boekhaarie (4920).] 

Deze toestand duurde voort totdat Allah de Verhevene Zijn profeet 

Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zond die hen afbrak. 

Elk volk had een profeet die hen opriep om Allah alleen te aanbidden en om 

afstand te nemen van om het even welke afgoden en fetisjen zij aanbaden. 

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En nooit was er 

een volk, of een waarschuwer verkeerde onder hen.” [Soerat Faatir (35), 

aayah 24.] 

  

De onderdrukking met de naam polytheïsme 

De negatieve effecten van polytheïsme op de mentale en emotionele 

toestand ven een persoon zijn talrijk. Sommige van deze effecten zijn 

genoemd in het Boek van Allah. We zullen beknopt enkele van deze effecten 

noemen als voorbeeld: 

1.) Gebrek aan veiligheidsgevoel, tevredenheid en innerlijke rust. Allah ‘Azza 

wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt, mededelend aan ons de 

woorden van Ibraahiem (vrede zij met hem) tot zijn volk (Nederlandstalige 
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interpretatie): “En hoe zou ik wat jullie als deelgenoten toekennen (aan Allah) 

vrezen, terwijl jullie niet vrezen dat jullie deelgenoten aan Allah toekennen 

waarvoor Hij geen bewijs tot jullie neergezonden heeft!? Dus welke van de 

twee groepen heeft het meeste recht op veiligheid, indien jullie het weten!?’ 
56

 Degenen die geloven en hun geloof niet mengen met onrecht (shirk: 

polytheïsme, afgoderij): zij zijn het voor wie er veiligheid is en zij zijn 

rechtgeleiden.” [Soerat al-An’aam (6), aayah 81-82.] 

Het onrecht genoemd in dit vers verwijst naar polytheïsme. 

2.) Intellectueel en moreel verval. Dit komt van mensen die anderen zoals zij 

zelf aanbidden die noch de bekwaamheid hebben om hen te helpen noch om 

hen te schaden. Erger nog, zij aanbidden onbezielde voorwerpen die noch 

horen noch zien. 

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Zij (joden en 

christenen) hebben hun rabbijnen en hun monniken tot heren naast Allah 

genomen 
57

 en ook de Masieh’ (Messias, Jezus), zoon van Maryam (Maria), 

terwijl zij slechts zijn bevolen om één God (Allah) te aanbidden 
58

: er is geen 

god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Hij. Verheven is Hij 

boven de deelgenoten die zij (onterecht aan Hem) toekennen.” [Soerat at-

Tawbah (9), aayah 31.] 

En Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Gedenk 

toen hij (Abraham) tegen zijn vader zei: ‘O mijn vader! Waarom aanbidt u 
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 De groep die met bewijs Hem aanbidt in Wiens Hand voordeel en nadeel is (d.w.z. Allah de 

Almachtige), of de groep die zonder bewijs datgene aanbidt dat niet kan schaden noch baten? 
57

 Ah’med, at-Tirmidzie en Ibn Djarier leverden over: “Eens, terwijl de boodschapper van Allah 

 het vers (9:31) reciteerde, zei ‘Adiy ibn H’aatim: ‘O boodschapper van Allah! Zij ملسو هيلع هللا ىلص

aanbidden hen (d.w.z. de rabbijnen en monniken) niet.’ De boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص zei 

(Nederlandstalige interpretatie): ‘Zij doen dat zeker wel. Zij (d.w.z. de rabbijnen en monniken) 

maakten wettige dingen onwettig en onwettige dingen wettig en zij (d.w.z. de joden en de 

christenen) volgden hen en hierdoor aanbaden zij hen werkelijk.’” (Tefsier at-Tabarie, vol. 10.) 
58

 Zie de artikelen http://uwkeuze.net/eenheid-versus-drie-eenheid-schaakmat/ en 

http://uwkeuze.net/een-god-een-boodschap/.  
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(een afgodsbeeld) wat niet hoort en niet ziet en u niet kan baten!?’” [Soerat 

Maryam (19), aayah 42.] 

Hij, de Verhevene, zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Als jullie hen 

smeken (of aanroepen), zij horen jullie aanroep niet; en als zij zouden horen, 

dan zouden zij het (jullie verzoek) niet kunnen inwilligen. En op de Dag der 

Opstanding zullen zij het verwerpen dat jullie hen aanbaden (als deelgenoten 

naast Allah). En niemand brengt jou (o Moh’ammed) op de hoogte zoals Hij, 

Die de Alwetende is.” [Soerat Faatir (35), aayah 14.] 

En ook (Nederlandstalige interpretatie): “…Maar de smeekbede van de 

ongelovigen is niets behalve tevergeefs!” [Soerat Ghaafir (40), aayah 50.] 

3.) De achtervolging van onzekerheden en leugens. Allah de Verhevene zegt 

(Nederlandstalige interpretatie): “Geen twijfel! Waarlijk, aan Allah behoort 

wie er in de hemelen en wie er op aarde is. En degenen die anderen naast 

Allah aanroepen, volgen in feite geen (ware) deelgenoten, zij volgen slechts 

vermoedens en zij verzinnen slechts leugens.” [Soerat Yoenoes (10), aayah 

66.] 

4.) Inconsistentie in gedrag, gedachten en aanbidding. Allah Ta’aalaa zegt 

(Nederlandstalige interpretatie): “En de meesten van hen geloven niet in 

Allah zonder dat zij deelgenoten aan Hem toekennen.” 
59

 [Soerat Yoesoef 

(12), aayah 106.] 

5.) Verwarring en het onvermogen om onderscheid te maken tussen wat 

nuttig en wat schadelijk is. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige 

interpretatie): “Zeg (O Moh’ammed): ‘Wie is de Heer van de hemelen en de 

aarde?’ Zeg: ‘Allah.’ Zeg: ‘Hebben jullie dan awliyaa-e (beschermers, helpers) 
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 Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) zei over dit vers: “Het behoort tot hun 

geloof, dat wanneer hen gevraagd wordt: ‘Wie schiep de hemelen, wie schiep de aarde, wie 

schiep de bergen,’ dan zeggen zij: ‘Allah deed dat.’ Toch kennen zij deelgenoten aan Hem toe 

in aanbidding.” Hetzelfde is gezegd door Moedjaahid, ‘Ataa-e, ‘Ikrimah, as-Sha’bie, Qataadah, 

ad-Dhahh’aak en ‘Abdoer-Rah’maan ibn Zayd ibn Aslam. (Tefsier Ibn Kethier.) 
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genomen anders dan Hem, die geen macht hebben om voor zichzelf voordeel 

te brengen of schade te berokkenen?’ Zeg: ‘Is de blinde gelijk aan de ziende 
60

? Of zijn de duisternissen (van onwetendheid) gelijk aan het licht (van de 

waarheid)? Of kennen zij deelgenoten aan Allah toe die schiepen zoals Hij 

geschapen heeft waardoor beide scheppingen dan op elkaar leken voor hen?’ 

Zeg: ‘Allah is de Schepper van alle zaken en Hij is al-Waah’id (de Unieke, de 

Ene), al-Qahhaar (de Onderwerper en de Meest Machtige).’” [Soerat ar-Ra’d 

(13), aayah 16.] 

 

6.) Onbehouwen opportunisme en een neiging om anderen uit te buiten. Dit 

is de houding die mensen, die goden naast Allah al-Waah’id (de Unieke, de 

Ene) aanbidden, vertonen in hun relatie met Allah. Allah de Verhevene zegt 

(Nederlandstalige interpretatie): “Vervolgens, wanneer Hij de tegenspoed 

van jullie verwijdert, is er een groep van jullie die (wederom) deelgenoten 

toekent aan hun Heer.” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 54.] 

 

“En wanneer zij aan boord van een schip gaan (en in gevaar zijn), roepen zij 

Allah aan met oprechtheid in Zijn religie. Wanneer Hij hen redt en aan land 

brengt, dan kennen zij (wederom) deelgenoten toe (aan Allah).” [Soerat al-

‘Ankaboet (29), aayah 65.] 

 

“En wanneer tegenspoed de mensen treft, roepen zij hun Heer aan, zich 

berouwvol wendend tot Hem. Vervolgens, wanneer Hij hen van Zijn 

barmhartigheid laat proeven, kent een groep van hen gelijk deelgenoten toe 

aan hun Heer.” [Soerat ar-Roem (30), aayah 33.] 

 

Zij aanbidden Allah oprecht wanneer zij geconfronteerd worden met 

ontberingen, en nadat Allah hen verlichting schenkt van hun ontberingen, 

dan keren zij weer terug naar andere goden naast Allah. 
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 Zoals de blinde en de ziende niet gelijk zijn aan elkaar, zo kan de polytheïst die onwetend is 

m.b.t. de Almachtigheid van Allah en Zijn beloning, bestraffing en Macht niet gelijk zijn aan de 

monotheïst die wel kennis daarover heeft. (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie 

Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan van Moh’ammed al-Amien ibn ‘Abdiellaah al-Oeramie al-

‘Alawie al-Hararie as-Shaafi’ie.) 
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7.) Afgoderij en andere vormen van polytheïsme geven satan een 

mogelijkheid om macht over de polytheïst te hebben. Dientengevolge komt 

een groot deel van het gedrag en houding van de polytheïst voort uit satans 

influisteringen en suggesties. 

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer jullie 

dan de Qor-aan (Koran) reciteren, zoek dan toevlucht bij Allah tegen de satan 

(de duivel), de verworpene (de vervloekte). 
61

 Waarlijk, hij heeft geen macht 

over degenen die geloven en die op hun Heer vertrouwen. Waarlijk, zijn 

macht is slechts over degenen die hem volgen en gehoorzamen en degenen 

die deelgenoten aan Hem (Allah) toekennen.” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 

98-100.] 

Allah Ta’aalaa zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En zo stelden Wij 

voor elke profeet een vijand aan, satans (duivels) van onder de mensen en de 

djinn; zij inspireren elkaar met verfraaide woorden als een misleiding…” 

[Soerat al-An’aam (6), aayah 112.] 
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 De smeekbede tegen de afleidingen, influisteringen, twijfels etc. van de shaytaan (satan) 

tijdens het reciteren van de Qor-aan is: a’oedzoe biellaahie mienas-shaytaanier-radjiem [ik 

zoek toevlucht bij Allah tegen de satan, de verworpene (de vervloekte)]. Dit betekent niet dat 

je deze woorden louter in het Arabisch uitspreekt. Het betekent dat je een oprecht verlangen 

dient te hebben en je uiterste best doet om je te beschermen tegen de slechte ingevingen van 

satan wanneer je de Qor-aan leest. Je zou je best moeten doen om alles wat de Qor-aan bevat 

te zien in de juiste context en niet toestaan dat je het mengt met zelf verzonnen theorieën of 

ideeën (gebaseerd op begeerten) die gaan tegen hetgeen Allah de Alwetende in feite bedoelt. 

Men dient te beseffen dat het meest boosaardige doel van satan is dat de lezer geen leiding 

van de Qor-aan verwerft. Daarom zal de satan zijn uiterste best doen om de lezer op een 

dwaalspoor te brengen en hem te verhinderen dat hij er leiding van verwerft door hem naar 

onjuiste denkwijzen te leiden. De lezer dient dus goed op zijn hoede te zijn en de bescherming 

van Allah te zoeken tegen de satan zodat hij niet in staat is hem te beroven van de voordelen 

van deze bron van leiding. Want degene die faalt leiding te verwerven van deze bron, zal nooit 

ergens anders leiding kunnen vinden. Daarnaast zal degene die misleiding van dit Boek zoekt 

zo verstrikt zijn in zijn misleiding, dat hij nooit uit deze vicieuze cirkel kan geraken. (Tefhiem al-

Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) 
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8.) Een bekrompen en materialistische kijk op de wereld. Hoe meer 

zegeningen hij ervaart, des te meer onbekommerd en arrogant de polytheïst 

wordt en des te meer achteloos hij wordt jegens zijn Heer. Hij raakt meer en 

meer ondergedompeld in de aanbidding van zijn andere goden. 

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) omschrijft 

zo’n persoon in de Qor-aan, zeggende (Nederlandstalige interpretatie): “En 

hij had opbrengst (in overvloed), waarna hij tegen zijn metgezel zei, terwijl hij 

met hem discussieerde: ‘Ik ben jou meerdere betreffende bezit en machtiger 

in helpers (familie en bedienden).’ En hij ging zijn tuin binnen terwijl hij 

onrechtvaardig was tegenover zichzelf (door zijn arrogantie, ondankbaarheid 

en ongeloof). Hij zei: ‘Ik denk dat dit nooit zal vergaan. En ik denk dat het Uur 

nooit zal plaatsvinden. En zelfs als ik tot mijn Heer teruggebracht zou 

worden, zou ik zeker in ruil daarvoor (de tuin) iets beters vinden (want als ik 

niet geliefd zou zijn bij Hem, zou Hij mij dit allemaal niet gegeven hebben).’” 

[Soerat al-Kahf (18), aayah 34-36.] 

Zulke mensen zijn hebzuchtig naar het wereldse leven. Allah de Verhevene 

zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En je zult hen (de joden) zeker 

bevinden als de meest hebzuchtige mensen aangaande (het wereldse) leven, 

en (zelfs meer) dan degenen die shirk begaan (de polytheïsten). Eenieder van 

hen wenst dat hij duizend jaar lang in leven gehouden zou worden, maar dat 

zal hem niet redden van de (terechte) kwelling. En Allah is Alziend aangaande 

wat zij doen.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 96.] 

9.) Besluiteloosheid, complexiteit en onsamenhangendheid betreffende 

gedachten. Een polytheïst vindt zijn leven altijd omringd door onzekerheid 

wegens de talrijke bezigheden van aanbidding die hij heeft. Allah de 

Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Allah geeft een 

vergelijking: een man (slaaf) behorend aan meerdere meesters die onderling 

ruziën (zoals degenen die anderen naast Allah aanbidden), en een man (slaaf) 

volledig behorend aan slechts één meester (zoals degenen die Allah Alleen 
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aanbidden). Zijn deze twee gelijk aan elkaar? Alle lof is voor Allah! Maar de 

meeste van hen weten niet.” [Soerat az-Zoemar (39), aayah 29.] 

10.) Depressie, frustratie en wanhoop betreffende Allahs Genade. Vele 

afgodenaanbidders plegen zelfmoord. Allah de Verhevene zegt 

(Nederlandstalige interpretatie): “Wie Allah dan wil leiden, diens borst 

verruimt Hij voor de Islaam (Hij maakt het gemakkelijk voor hem); en wie Hij 

wil misleiden, diens borst maakt Hij bekrompen, beklemd (niet in staat om 

leiding te accepteren), alsof hij hoog opstijgt in de hemel (waar de lucht ijl is). 

Aldus plaatst Allah de bestraffing op degenen die niet geloven.” 
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 [Soerat al-

An’aam (6), aayah 125.] 

En Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En wie 

wanhoopt er aan de Barmhartigheid van zijn Heer behalve de dwalenden!?” 

[Soerat al-H’idjr (15), aayah 56.] 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de kwaadaardige effecten van 

polytheïsme op de mensen die zich er mee bezig houden. Er zijn er nog heel 

veel meer. Veel erger dan dit alles echter zijn de gevolgen van afgoderij op 

een persoon in het Hiernamaals. Een persoon die sterft op polytheïsme zal 

nooit vergeven worden. Hij zal eeuwig in de Hel verblijven. Elk voordeel en 

profijt dat een persoon verwezenlijkt door Allah de Verhevene alleen te 

aanbidden, wordt evenaart door een vergelijkbaar deel aan onheil en lijden 

voor de polytheïst. 
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 Een benauwd leven door stress en zorgen om het wereldse en het tot het uiterste gaan om 

meer van het wereldse te verkrijgen en de angst voor de vermindering ervan. Vrekkigheid 

overmeestert zijn gedachten en gierigheid is diep geworteld in zijn aard; in tegenstelling tot de 

gelovige die streeft naar het verkrijgen van het Hiernamaals. (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa 

ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qoraan van Moh’ammed al-Amien ibn ‘Abdiellaah al-

Oeramie al-‘Alawie al-Hararie as-Shaafi’ie.) Uit gegevens van o.a. de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) blijkt dat b.v. het aantal zelfmoorden en psychische 

ziekten het hoogst is in seculiere landen. Zo plegen in Nederland jaarlijks 13,1 mannen per 

100.000 zelfmoord, en in Egypte is dat 0,1 man per 100.000. (Bron: 

http://www.who.int/mental_health/media/neth.pdf en 

http://www.who.int/mental_health/media/egypt.pdf). 
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at-Taaghoet 

Uitleg van “Ma’anaa at-Taaghoet – de betekenis van 

taaghoet”. 

Van de imaam en moedjaddid Moh’ammed ibn ‘Abdoel-Wahhaab. 

Uitgelegd door dr. Moh’ammed ibn ‘Abdoer-Rah’maan al-Khoemayyis. 

Vertaald en aangevuld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah. 

Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden. Allahs zegeningen en vrede zijn 

met de profeet Moh’ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hen 

in het goede volgt. 

Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt (Nederlandstalige 

interpretatie): “Er is geen dwang in de religie. 
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 Werkelijk, het rechte pad 

(van leiding) is duidelijk onderscheiden van het slechte pad (van dwaling). 

Wie dan de taaghoet (alles wat onterecht aanbeden wordt met diens 

tevredenheid) verwerpt en in Allah gelooft, hij heeft dan werkelijk het meest 

betrouwbare (of stevigste) houvast gegrepen [d.w.z. imaan (geloof), of de 

Islaam], dat niet breken kan. En Allah is Alhorend, Alwetend.” [Soerat al-

Baqarah (2), aayah 256.] 

Dit artikel is een vertaling van de verhandeling Ma’anaa at-Taaghoet (de 

betekenis van taaghoet), geschreven door imaam Moh’ammed ibn ‘Abdoel-

Wahhaab, met uitleg van dr. Moh’ammed ibn ‘Abdoer-Rah’maan al-
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 Dit betekent: dwing niemand om moslim te worden, want de Islaam is eenvoudig en 

duidelijk en zijn tekenen zijn eenvoudig en duidelijk. Aldus is er geen behoefte om iemand te 

dwingen om de Islaam te aanvaarden. Integendeel, eenieder die Allah leidt naar de Islaam, 

wiens hart Hij er voor opent en wiens verstand Hij er voor verlicht, zal de Islaam omarmen met 

overtuiging. Eenieder van wie Allah diens hart verblindt en diens gehoor en gezichtsvermogen 

verzegelt, zal geen voordeel halen uit het gedwongen worden om de Islaam te accepteren. 

(Tefsier Ibn Kethier.) 
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Khoemayyis. De verhandeling is samen met de uitleg gedrukt in een groter 

werk, namelijk Djam’-oel-Foenoon fie Sharh Djoemlatie Moetoon lie ‘Aqaa-id 

Ahlies-Soennah ‘alal-Madzaahib-il-Arba’ah (Een Verzameling Uitleggingen 

van Verhandelingen over de Geloofsleer van Ahloes-Soennah volgens de Vier 

Wetscholen), van Daar Ilaaf Publishers. 

Deze verhandeling is één van de verschillende schatten die de grote imaam 

en moedjaddid Moh’ammed ibn ‘Abdoel-Wahhaab achtergelaten heeft. 

Hoewel het klein van formaat is, biedt het toch een veelomvattende 

uiteenzetting van het onderwerp in kwestie: de betekenis van taaghoet en 

een verduidelijking van de basisvormen. 

Bovendien is de beknopte uitleg van dr. Moh’ammed ibn ‘Abdoer-Rah’maan 

al-Khoemayyis een waardevolle toevoeging die de belangrijke punten van de 

verhandeling aan het licht brengt. Hij sluit elke paragraaf af met een 

samenvatting en diverse testvragen om het bestuderen van de stof te 

vergemakkelijken voor de lezers en studenten. 

  

Paragraaf 1: de eerste verplichting voor de mensheid 

Weet, moge Allah jou genadig zijn, dat de eerste verplichting die Allah de 

Verhevene de zoon van Adam (d.w.z. de mens) oplegde, is dat hij de 

taaghoet verwerpt en gelooft in Allah. Het bewijs hiervoor is de Uitspraak 

van Allah (Nederlandstalige interpretatie): “En bij Allah! Wij zonden werkelijk 

naar elke gemeenschap een boodschapper (die verkondigde): ‘Aanbid Allah 

en mijd de taaghoet (alles wat onterecht aanbeden wordt met diens 

tevredenheid).’…” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 36.] 
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Uitleg: 

Taal: farada (verplicht) opgelegd; taaghoet is afgeleid van het werkwoord 

taghaa (overtreden) en het betekent alles dat de grens overschreden en 

overtreden heeft. 

Uitleg: de sheikh, moge Allah hem genadig zijn, begon zijn verhandeling met 

het verduidelijken van de eerste verplichting die Allah de Verhevene de 

mensheid heeft opgelegd, hetgeen afgeleid wordt van het Boek van Allah, de 

Meest Verhevene. Deze verplichting is: het verwerpen van de taaghoet en 

geloven in Allah (als Enige Ware God, Die als Enige het recht heeft om 

aanbeden te worden), zoals Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige 

interpretatie): “En bij Allah! Wij zonden werkelijk naar elke gemeenschap een 

boodschapper (die verkondigde): ‘Aanbid Allah en mijd de taaghoet (alles 

wat onterecht aanbeden wordt met diens tevredenheid).’…” [Soerat an-Nah’l 

(16), aayah 36.] 

De eerste (en belangrijkste) verplichting is het verwerpen en mijden van de 

taaghoet, wat is: alles dat naast Allah aanbeden wordt met diens 

tevredenheid. Dit omvat het mijden van elke (valse) god die aanbeden wordt 

naast Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij), zoals 

een boom, een steen, de zon, de maan, een mens enzovoort. Deze dingen 

hebben geen recht om aanbeden te worden naast Allah de Verhevene, 

omdat zij geen enkele macht hebben over de aangelegenheden (van het 

universum). 
64
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 Er kan maar één God zijn! Als er meerdere goden (in de volledige betekenis van het woord: 

volmaakte wezens die almachtig zijn) zouden zijn, zouden zij in staat zijn elkaar en elkaars 

schepping te vernietigen en tegelijkertijd zichzelf en de eigen schepping te beschermen, en dit 

is onverenigbaar en elkaar wederkerig uitsluitend. Als je dit probeert te verklaren door te 

stellen dat elke god exclusieve controle heeft over zichzelf en hetgeen hij schiep en niet over 

andere goden en hetgeen zij schiepen, brengt dat een beperking in o.a. hun macht en 

heerschappij met zich mee, en Allah de Verhevene – de Enige God – heeft geen enkele 

beperking.  
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Daarna dient men de religie oprecht en alleen voor Allah de Verhevene te 

maken, door Hem alleen te aanbidden en het bevestigen van Zijn recht 

daarop, los van al het andere. Deze verplichting – het verwerpen van de 

taaghoet en het geloven in Allah – is de werkelijkheid van wat bedoeld wordt 

met laa illaaha ill-Allaah (er is geen god die het recht heeft om aanbeden te 

worden behalve Allah), want het is werkelijk een ontkenning en een 

bevestiging. Laa illaaha (er is geen god die het recht heeft om aanbeden te 

worden) is een ontkenning van die anderen dan Allah op het recht om 

aanbeden te worden. Dit is de verwerping van de taaghoet. En ill-Allaah 

(behalve Allah) is een bevestiging dat Allah de Enige is Die het recht heeft om 

aanbeden te worden. 

Hiermee wordt de eerste verplichting die Allah de Verhevene de mensheid 

opgelegd heeft duidelijk. En dit is niet het intellectueel inzicht of iets 

dergelijks, zoals sommigen van de (afgeweken) groepen van retorica en 

anderen beweren. Het is datgene wat zojuist genoemd is: het verwerpen van 

de taaghoet en het geloven in Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en 

Verheven is Hij). 

 

Samenvatting: 

1.) De eerste verplichting voor de dienaar is: het verwerpen van de taaghoet 

en het geloven in Allah de Verhevene. 

2.) Taaghoet betekent alles dat naast Allah aanbeden wordt met diens 

tevredenheid. 

3.) Sommige afwijkende groepen van “de mensen van retorica” beweren dat 

intellectueel inzicht de eerste verplichting is voor een volwassen geestelijk 

gezond persoon. 
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Toets: 

1.) Wat is de eerste verplichting voor de mensheid? Geef het bewijs 

daarvoor. 

2.) Wat is de betekenis van het woord taaghoet? 

3.) Geef een uitleg van de werkelijke betekenis van laa illaaha ill-Allaah. En 

wat betekent het wanneer er gezegd wordt dat het een ontkenning en een 

bevestiging is? 

4.) Wie verschilt van mening wat betreft de eerste verplichting voor de 

volwassen geestelijk gezond persoon en wat geloven zij? 

 

Paragraaf 2: de betekenis van het verwerpen van de taaghoet en het 

geloven in Allah 

Wat betreft de beschrijving van het verwerpen van de taaghoet, dat is dan 

dat je gelooft in de nutteloosheid van het aanbidden van anderen dan Allah 

de Verhevene en dat je dit mijdt en het haat en dat je degenen die dit doen 

verwerpt en een afkeer jegens hen hebt. 

En wat betreft de betekenis van het geloven in Allah, dat is dan dat je gelooft 

dat Allah de Enige Ware God is Die het verdient om aanbeden te worden, 

alleen, zonder deelgenoten. En het beduidt ook dat je alle vormen van 

aanbidding – elke handeling – oprecht en alleen voor Allah verricht, terwijl je 

al het andere dat naast Hem aanbeden wordt, ontkent en verwerpt. Het 

houdt ook in dat je liefde en vriendschap toont tegenover de mensen van 

ikhlaas (oprechtheid, d.w.z. de Islaam), terwijl je haat en vijandigheid toont 

jegens de mensen van shirk (polytheïsme). [Het concept van al-walaa-e wa 

al-baraa-e (loyaliteit en distantiëring) is een groot fundament van de Islaam. 
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65
] Dit is de religie van Ibraahiem (Abraham – vrede zij met hem). Degenen 

die zich hiervan afwenden houden alleen zichzelf voor de gek. En dit is het 

goede voorbeeld waarover Allah de Alwetende ons informeert in Zijn 

Uitspraak (Nederlandstalige interpretatie): “Werkelijk, er is voor jullie een 

goed voorbeeld in Ibraahiem (Abraham) en degenen bij hem (zijn 

volgelingen), toen zij zeiden tegen hun (idolaat) volk: ‘Waarlijk, wij 

distantiëren ons van jullie en al hetgeen jullie aanbidden naast Allah. Wij 

wangeloven jullie (religie en manieren) en er is tussen ons en jullie 

vijandigheid en haat ontstaan, voor altijd, tenzij jullie geloven in Allah 

alleen.’…” [Soerat al-Moemtah’anah (60), aayah 4.] 

Uitleg: 

Taal: safiha (jezelf voor de gek houden) betekent dat je jezelf verwaarloost en 

onrecht aandoet; oeswah (voorbeeld) rolmodel; badaa (begonnen) 

verschijnen. 

Uitleg: wat betreft de omschrijving van verwerping en het mijden van de 

taaghoet, dat is dan dat men gelooft in de valsheid van het aanbidden van 

iets/iemand anders dan Allah de Verhevene, zoals Hij zegt (Nederlandstalige 

interpretatie): “…en omdat hetgeen zij (de polytheïsten) naast Hem 

aanroepen de valsheid 
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 is…” [Soerat al-H’adj (22), aayah 62.] 

En het beduidt dat men deze aanbidding beëindigd en mijd, het niet nadert 

en niets mengt met zijn aanbidding van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en 

Majesteitelijke). En het beduidt dat men ongeloof haat en afkeurt, alsook de 

aanbidding van de taaghoet, zoals Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige 

interpretatie): “Als jullie ongelovig zijn, Allah heeft jullie echt niet nodig. En 

Hij is niet tevreden met Zijn dienaren wanneer zij ongeloof begaan…” [Soerat 

az-Zoemar (39), aayah 7.] 
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 Zie het artikel http://uwkeuze.net/al-walaa-e-wa-al-baraa-e/.  
66

 Al-Baatil: de valsheid. Al-Baatil duidt hier op ongeloof en polytheïsme, het aanroepen en 

aanbidden van anderen naast Allah door hen onterecht een goddelijke status toe te kennen. 
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Dit omvat dat men vijandigheid (afkeer) toont tegenover de mensen van 

ongeloof. Dus verenigt men zich niet met hen, noch toont men liefde voor 

hen, noch steunt men hen. 
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De betekenis van het geloven in Allah is dat men gelooft dat Allah de Enige 

God is, Degene Die aanbeden wordt, de Enige Die het recht heeft om 

aanbeden te worden, los van alle anderen. Er is dus niemand die het recht 

heeft om aanbeden te worden naast Hem, zoals Allah de Verhevene zegt 

(Nederlandstalige interpretatie): “Dat is omdat Allah al-H’aqq (de Ware) is…” 

[Soerat al-H’adj (22), aayah 62.] 

Evenzo dient men alle vormen van aanbidding oprecht en alleen voor Allah 

de Almachtige te verrichten, zoals het gebed, het vasten, de zakaah, al-h’adj, 

smeekbeden, zweren, vertrouwen, hopen, vrezen enzovoort. Dus men 

ontkent ze voor alles dat aanbeden wordt naast Allah en maakt ze zuiver en 

alleen voor Allah de Verhevene, zoals Hij zegt (Nederlandstalige 

interpretatie): “Zeg (O Moh’ammed): ‘Ik aanbid alleen Allah, mijn religie 

zuiver voor Hem makend.’” [Soerat az-Zoemar (39), aayah 14.] 

Het is dus niet toegestaan om enig deel van deze aanbidding te richten aan 

iets/iemand anders dan Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en 

Majesteitelijke): als men faalt zich hieraan te houden, dan is dat shirk 

(afgoderij). 

Wat ook valt onder “geloven in Allah” is het houden van de mensen die Hem 

oprecht aanbidden en het houden van de aanhangers van tawh’ied (zuiver 

monotheïsme), alsook hen bijstaan door van hen te houden (omwille van 

Allah), hen te helpen en genegenheid te tonen. Het omvat ook het haten van 

de tegenstanders onder de mensen van shirk, je van hen distantiëren en geen 

loyaliteit jegens hen tonen, zoals de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn 
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 Wat betreft relaties met ongelovigen die niet actief vijandig zijn jegens de Islaam, de Qor-

aan staat nadrukkelijk toe en draagt op vele plaatsen impliciet op (b.v. aayah 60:8-9) om 

vriendelijkheid en welwillendheid te betonen jegens hen. 
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met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Het stevigste houvast van 

imaan (geloof) is het liefhebben omwille van Allah en haten omwille van 

Allah.” [Overgeleverd door at-Tabaraanie in al-Kabier (11/215), al-Baghawie 

in Sharh-oes-Soennah (13/53). Ah’mad (4/286) leverde iets vergelijkbaars 

over en al-Albaanie verklaarde het sah’ieh’ (authentiek) in as-Sah’ieh’ah (nr. 

998) op grond van ondersteunende bewijzen.] 

Wat zojuist uitgelegd is, is de religie van Ibraahiem (vrede zij met hem), 

waarover Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En wie 

wendt zich af van de religie van Ibraahiem (Abraham) (d.w.z. het islamitisch 

monotheïsme) behalve hij die zichzelf voor de gek houdt?…” [Soerat al-

Baqarah (2), aayah 130.] 

Allah de Verhevene verduidelijkt de houding die Ibraahiem (vrede zij met 

hem) en de gelovigen die hem volgden innamen tegen hun ongelovig volk, 

dus zegt Hij, bepalend dat dit het voorbeeld is dat voor ons verplicht is om te 

volgen (Nederlandstalige interpretatie): “Werkelijk, er is voor jullie een goed 

voorbeeld in Ibraahiem (Abraham) en degenen bij hem (zijn volgelingen), 

toen zij zeiden tegen hun (idolaat) volk: ‘Waarlijk, wij distantiëren ons van 

jullie en al hetgeen jullie aanbidden naast Allah. Wij wangeloven jullie (religie 

en manieren) en er is tussen ons en jullie vijandigheid en haat ontstaan, voor 

altijd, tenzij jullie geloven in Allah alleen.’…” [Soerat al-Moemtah’anah (60), 

aayah 4.] 

Dus hielden zij zich afzijdig van hen en verwierpen hen en hetgeen zij 

aanbaden naast Allah. En zij verklaarden hun vijandigheid en haat jegens hen 

en de beëindiging van liefde voor hen, totdat zij hun aanbidding enkel en 

uitsluitend voor Allah alleen zouden maken en alle valse goden zouden 

verlaten. 
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Samenvatting: 

1.) Een beschrijving van het verwerpen van de taaghoet is: geloven dat het 

fout is en nutteloos om het te aanbidden; men dient de gelovigen daarin 

(d.w.z. in de taaghoet) te zien als ongelovigen en men dient zich van hen te 

distantiëren. 

2.) Geloven in Allah beduidt dat men de aanbidding zuiver en alleen voor 

Hem maakt, het houden van de mensen van imaan (geloof) en je met hen 

verenigen (en hen loyaliteit betonen). 

3.) Deze twee fundamenten vormen de basis van de religie van Ibraahiem 

(‘alayhie as-salaam). 

Toets: 

1.) Wat is de basis van de religie van Ibraahiem (vrede zij met hem)? 

2.) Geef een beknopte beschrijving van het verwerpen van de taaghoet. 

3.) Is er enig verband tussen het geloven in Allah de Verhevene en het 

houden en bijstaan van de mensen van imaan (geloof)? 

 

Paragraaf 3: de betekenis van taaghoet en de leiders van de verschillende 

categorieën 

 

Het woord taaghoet is algemeen. Dus alles dat naast Allah aanbeden wordt 

met diens tevredenheid – of het nu iets is dat aanbeden wordt, iemand die 

gevolgd wordt, of iemand die gehoorzaamd wordt in plaats van Allah de 

Verhevene en Zijn boodschapper ملسو هيلع هللا ىلص – wordt beschouwd als taaghoet. 
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De tawaaghiet (meervoud van taaghoet) zijn talrijk, maar er zijn vijf leiders: 

De eerste: de duivel die de mensen oproept (met zijn influisteringen) om iets 

anders dan Allah – de Schepper – te aanbidden. Het bewijs hiervoor is de 

Uitspraak van Allah(Nederlandstalige interpretatie): “Heb Ik jullie, O kinderen 

van Aadam, niet opgelegd om de satan (duivel) niet te aanbidden (door zijn 

influisteringen te gehoorzamen)!? Waarlijk, hij is voor jullie een duidelijke 

vijand.” [Soerat Yaa Sien (36), aayah 60.] 

 

De tweede: de tirannieke en onderdrukkende regeerder die de regels van 

Allah verandert. Het bewijs hiervoor is de Uitspraak van Allah 

(Nederlandstalige interpretatie): “Heb jij degenen (de hypocrieten) niet 

gezien die (ten onrechte) beweren dat zij geloven in hetgeen tot jou 

neergezonden is en in hetgeen er neergezonden is vóór jou (tot de vroegere 

profeten)? Zij willen een oordeel (betreffende hun onenigheden) laten vellen 

door de taaghoet, terwijl zij bevolen zijn hem te verwerpen. En de satan (de 

duivel) wil hen ver laten afdwalen (van de waarheid).” [Soerat an-Nisaa-e (4), 

aayah 60.] 

 

De derde: degene die met iets anders oordeelt dan wat Allah de Verhevene 

geopenbaard heeft, en het bewijs hiervoor is de Uitspraak van Allah 

(Nederlandstalige interpretatie): “…En wie niet oordeelt met wat Allah 

neergezonden heeft, zij zijn dan de ongelovigen 
68

.” [Soerat al-Maa-idah (5), 

aayah 44.] 
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 ‘Alie ibn Abie Talh’ah gaf aan dat Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden over hem zijn) 

opmerkte: “Eenieder die verwerpt wat Allah geopenbaard heeft, heeft koefr begaan, en 

eenieder die accepteert wat Allah geopenbaard heeft, maar hier niet mee regeert (terwijl hij 

de verplichting om er mee te regeren niet ontkent), is een onrechtvaardige en een faasiq 

(verdorvene, opstandige, grote zondaar, maar treedt niet buiten de oevers van de Islaam).” 

Echter, als men de verplichting om te regeren met hetgeen Allah de Verhevene heeft 

neergezonden ontkent, treed men wel buiten de oevers van de Islaam. Shaykh al-Islaam Ibn 

Taymiyyah heeft gezegd: “Er bestaat geen twijfel over het feit dat degene die niet gelooft dat 

het verplicht is om te oordelen volgens hetgeen Allah aan Zijn boodschapper heeft 

geopenbaard, een ongelovige is.” (Zie Minhaadj as-Soennah, volume 5, p. 130.) 
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De vierde: degene die beweert kennis over het ongeziene (al-ghayb – het 

onwaarneembare, het verborgene, hetgeen buiten het menselijke 

waarnemingsvermogen ligt) te hebben. Het bewijs hiervoor is de Uitspraak 

van Allah (Nederlandstalige interpretatie): “(Hij alleen is) de Kenner van het 

(voor de schepping) onwaarneembare, en Hij onthult aan niemand Zijn 

mysteries (onzichtbare realiteiten). Behalve aan een boodschapper waar Hij 

tevreden mee is (Hij informeert hem over het onwaarneembare zoveel als Hij 

wil, zie aayah 3:179), waarna Hij van vóór hem en van achter hem 

beschermers zend (engelen, zie aayah 72:8-9, zodat de informatie veilig bij 

de boodschapper aankomt).” [Soerat al-Djinn (72), aayah 26-27.] 

En Hij zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En bij Hem zijn de sleutels 

van al-ghayb (het onwaarneembare), niemand kent deze behalve Hij. En Hij 

weet wat er op het land en wat in de zee is; en er valt geen blad of Hij weet 

daarvan. En er is geen zaadkorrel in de duisternissen van de aarde, noch iets 

vers (levend) noch iets droog (dood), of het is in een duidelijk Boek [al-

Lawh’oel-Mah’foedhz 
69

].” [Soerat al-An’aam (6), aayah 59.] 

De vijfde: degene die naast Allah aanbeden wordt terwijl hij daar tevreden 

mee is. Het bewijs hiervoor is de Uitspraak van Allah (Nederlandstalige 

interpretatie): “En wie van hen zegt: ‘Waarlijk, ik ben een god naast Hem 

(Allah),’ zo iemand vergelden Wij met de Hel! Aldus vergelden Wij de 

onrechtplegers!” [Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 29.] 
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 Al-Lawh’oel-Mah’foedhz: het Bewaarde/Beschermde Boek, het Boek der Besluiten. Dit is het 

Boek waar alle Boeken die naar de profeten gezonden zijn aan ontleend zijn (zie o.a. aayah 

43:4). Allah Ta’aalaa heeft in dit Boek alles genoteerd en Hij houdt dit bij Zich. ‘Abdoellaah ibn 

‘Amr ibn al-‘Aas (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah 

(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): 

“Allah schreef de bepaalde maten voor de schepselen vijftigduizend jaar voordat Hij de 

hemelen en de aarde schiep.” (Overgeleverd door Moeslim, Kietaaboel-Qadar, hoofdstuk: 

dziekroe h’iddjaadjie Aadam wa Moesaa ‘alayhiema as-salaam.) 
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Uitleg: 

De auteur, moge Allah hem genadig zijn, geeft aan dat het woord taaghoet 

een term is die bestaat uit gespecificeerde soorten. Het is daarom algemeen 

en niet specifiek voor één bepaald individu of wezen. In feite is alles dat naast 

Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) aanbeden of gevolgd 

wordt, of gehoorzaamd in zaken dat ongehoorzaamheid jegens Allah de 

Verhevene en Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) 

beduidt, terwijl hij tevreden is met deze aanbidding, gehoorzaamheid en 

aanhang, een taaghoet. 

De tawaaghiet (meervoud van taaghoet) die met deze eigenschappen 

omschreven kunnen worden zijn talrijk, aangezien hun kenmerken algemeen 

zijn en niet specifiek voor één iets. Maar er zijn vijf grootste van deze 

(verschillende) soorten (van taaghoet) en zij zijn de leiders van taaghoet. 

Ten eerste: de duivel. Hij is de grootste van degenen die uitnodigen om 

anderen dan Allah te aanbidden. En hij is tevreden wanneer iemand anders 

dan Allah aanbeden wordt, aangezien hij de mensen daartoe oproept, zoals 

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Heb Ik jullie, O 

kinderen van Aadam, niet opgelegd om de satan (duivel) niet te aanbidden 

(door zijn influisteringen te gehoorzamen)!? Waarlijk, hij is voor jullie een 

duidelijke vijand.” [Soerat Yaa Sien (36), aayah 60.] 

De Qor-aan verklaart dus duidelijk dat zij de duivel aanbaden. En dit is omdat 

zij hem gehoorzaamden in plaats van Allah en hem volgden (in hetgeen 

waartoe hij opriep). 

Ten tweede: de tweede van de leiders van de vijf tawaaghiet is de 

onderdrukkende heerser die de wet van Allah verandert en vervangt, zoals 

gedaan werd door de Joden. Dit wordt gedaan omdat men ofwel de wet van 

Allah wil bagatelliseren, of omdat men het een of andere wetsysteem 
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verkiest boven de wetten van Allah 
70

, of omdat de duivel die regeerder in 

zijn macht heeft. De volgende edele aayah levert bewijs voor deze categorie 

(Nederlandstalige interpretatie): “Heb jij degenen (de hypocrieten) niet 

gezien die (ten onrechte) beweren dat zij geloven in hetgeen tot jou 

neergezonden is en in hetgeen er neergezonden is vóór jou (tot de vroegere 

profeten)? Zij willen een oordeel (betreffende hun onenigheden) laten vellen 

door de taaghoet, terwijl zij bevolen zijn hem te verwerpen. En de satan (de 

duivel) wil hen ver laten afdwalen (van de waarheid).” [Soerat an-Nisaa-e (4), 

aayah 60.] 

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) heeft hun 

bewering dat zij geloven omschreven als louter een bewering en Hij heeft het 

dus verworpen en Hij beschouwt hen als leugenaars. Dit is zo omdat zij een 

oordeel zochten van anderen dan Allah de Verhevene, zich afwendend van 

de wet van Allah (namelijk as-sharie’ah). Dit was nadat zij bevolen waren 

geen oordeel van anderen te zoeken, doordat zij opgedragen werden de 

taaghoet te verwerpen en te mijden. Maar de duivel overmande hen en liet 

hen afdwalen van de weg van Allah. 

Dit is de tweede categorie van de leiders van taaghoet – elke tirannieke 

heerser die de wet van Allah verandert en het vervangt met iets anders. 
71

 

Ten derde: de derde categorie van de leiders van de taaghoet is degene die 

oordeelt volgens iets anders dan wat Allah de Verhevene geopenbaard heeft, 

zoals Allah Ta’aalaa zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En wie niet 
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 Zie de rubriek http://uwkeuze.net/democratie/ voor enkele artikelen over democratie.  
71

 Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! 

Gehoorzaam Allah en gehoorzaam de boodschapper (Moh’ammed) en degenen onder jullie 

(moslims) met gezag 
(#A)

…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 59.]  
(#A)

 Dit zijn de geleerden en/of heersers. (Zie Tefsier al-Qor-aan al-Kariem van Ibn 

‘Oethaymien.) Gezaghebbenden onder de moslims dienen gehoorzaamd te worden, maar 

alleen wat zij bevelen in gehoorzaamheid tegenover Allah Ta’aalaa en niet wat 

ongehoorzaamheid jegens Allah de Verhevene met zich meebrengt, want er is geen 

gehoorzaamheid jegens een schepsel als dat ongehoorzaamheid jegens Allah de Almachtige 

betekent. 
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oordeelt met wat Allah neergezonden heeft, zij zijn dan de ongelovigen.” 

[Soerat al-Maa-idah (5), aayah 44.] 

Het maakt niet uit of dit nu een rechter betreft, of een koning, of een 

president enzovoort. Dus eenieder die oordeelt met iets anders dan wat Allah 

geopenbaard heeft en het bewust toepast, is een taaghoet, ook al beweert 

hij zelf iets anders. En waarlijk, Allah de Verhevene verklaarde hem een 

ongelovige. 
72

 
-
 
73

 

Ten vierde: de vierde categorie van de leiders van de taaghoet is degene die 

beweert kennis over het ongeziene (al-ghayb – het onwaarneembare, het 

verborgene, hetgeen buiten het menselijke waarnemingsvermogen ligt) te 

hebben. Dit is zo omdat Allah de Enige is Die kennis over het ongeziene heeft, 

zoals Hij zegt (Nederlandstalige interpretatie): “(Hij alleen is) de Kenner van 

het (voor de schepping) onwaarneembare, en Hij onthult aan niemand Zijn 

Kennis van het onzichtbare. Behalve aan een boodschapper die Hij 

uitverkoren heeft, waarna Hij vóór hem en achter hem beschermers 

(engelen) plaatst (zodat de djinn niets kunnen afluisteren 
74

).” [Soerat al-

Djinn (72), aayah 26-27.] 
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 Voor een gedetailleerde bespreking, zie “Extremisme met betrekking tot het verklaren van 

anderen als ongelovigen – Onvoorwaardelijk een bestuurder die niet regeert in 

overeenstemming met wat Allah geopenbaard heeft als ongelovige verklaren” in hoofdstuk 3 

van het boek Religieus Extremisme in het leven van hedendaagse moslims van dr. ‘Abdoel-

Rah’maan ibn Moe’alaa al-Loewayh’iq al-Moetayrie, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah, te 

bestellen op www.momtazah.net en www.islamazon.nl. 
73

 Zie ook punt “2.) Shirk at-taa’ah (de shirk van gehoorzaamheid)” in het hoofdstuk “Vormen 

van koefr en shirk” in dit boek voor meer informatie. 
74

 Duivels onder de djinn (voor de mens onzichtbare schepsels geschapen door Allah van 

rookloos vuur) kunnen naar de hemel opstijgen en luisteren naar de gesprekken van de 

engelen over wat er zal gaan gebeuren op de aarde aangaande overlijden, andere 

gebeurtenissen en onwaarneembare zaken. Zij geven dit nieuws door aan waarzeggers (en 

paragnosten etc., die d.m.v. magie contact zoeken met de djinn) die het op hun beurt weer 

doorvertellen aan de mensen. Maar omdat de djinn slechts fragmenten horen van hetgeen de 

engelen tegen elkaar zeggen, mengen zij dit met leugens om er toch een samenhangend 

geheel van te maken: zozeer dat zij voor elk waar woord er zeventig valse woorden aan 
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En Hij zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En bij Hem zijn de sleutels 

van al-ghayb (het onwaarneembare), niemand kent deze behalve Hij. En Hij 

weet wat er op het land en wat in de zee is; en er valt geen blad of Hij weet 

daarvan. En er is geen zaadkorrel in de duisternissen van de aarde, noch iets 

vers (levend) noch iets droog (dood), of het is in een duidelijk Boek (al-

Lawh’oel-Mah’foedhz).” [Soerat al-An’aam (6), aayah 59.] 

Allah de Verhevene is dus de Enige Die gekarakteriseerd wordt met kennis 

over het ongeziene. Niemand anders heeft de mogelijkheid dit te weten 

behalve met Zijn Toestemming. De schepping weet niets over het ongeziene 

en over hetgeen in de toekomst zal plaatsvinden [behalve wat Allah de 

Verhevene of Zijn boodschapper ملسو هيلع هللا ىلص ons medegedeeld hebben]. Eenieder 

die beweert kennis te hebben over het ongeziene, voor zichzelf of voor 

anderen, hij heeft ongeloof begaan in Allah, de Meest Verhevene, en 

deelgenoten aan Hem toegekend in hetgeen waar Hij alleen recht op heeft 

(d.w.z. kennis over het ongeziene). 
75

 

Ten vijfde: de vijfde en laatste categorie van de leiders van de taaghoet is 

wat dat naast Allah aanbeden wordt met diens tevredenheid. Vele 

categorieën kunnen hieronder verzameld worden. Het bewijs hiervoor is de 

Uitspraak van Allah (Nederlandstalige interpretatie): “En wie van hen zegt: 

‘Waarlijk, ik ben een god naast Hem (Allah),’ zo iemand vergelden Wij met de 

                                                                                                                                           
toevoegen. Djinn dienen niet verward te worden met het onstoffelijke (de zielen) van een 

overleden mens. Djinn zijn ook schepsels met een eigen wil en dienen ook te kiezen tussen 

goed en kwaad. Er zijn onder de djinn ook moslims, christenen, joden en ongelovigen etc. Men 

kan contact leggen met de djinn d.m.v. zwarte magie, glaasje draaien, Ouijabord, pendelen 

etc., wat h’araam (verboden) is in de Islaam. Het is zeer gevaarlijk om djinn op te roepen, 

omdat je niet weet of je met goede/eerlijke of slechte/leugenachtige djinn te maken gaat 

krijgen. Slechte djinn zullen hun best doen om de mens schade te berokkenen door hen tot 

ongeloof uit te nodigen, te achtervolgen, angstaanvallen teweeg te brengen etc., en zelfs 

zelfmoord te laten plegen. As-shaytaan (de satan – Iblies) is een djinn. Zie het artikel 

http://uwkeuze.net/de-wereld-van-de-djinn/. 
75

 Zo zou ‘Iesaa (Jezus – vrede zij met hem) gezegd hebben: “Maar van die Dag (de Dag der 

Opstanding) en Uur (het Laatste Uur) weet niemand, zelfs de engelen der hemelen niet, noch 

de Zoon (Jezus), maar de Vader (Allah) alleen.” (Matteüs 24:36.) 
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Hel! Aldus vergelden Wij de onrechtplegers!” [Soerat al-Anbiyaa-e (21), 

aayah 29.] 

Dit is dus het oordeel van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en 

Verheven is Hij) over de taaghoet, die anderen opriep om hem te aanbidden 

en die zichzelf als god plaatste naast Allah, zoals gedaan werd door Fir’awn 

[de Egyptische farao ten tijde van Moesaa – Mozes (vrede zij met hem)], 

moge de vloek 
76

 van Allah op hem zijn, en zoals ook door anderen gedaan 

werd. 
77

 

Dit zijn dus de vijf leiders die genoemd zijn als behorend tot de meest 

voorname categorieën van taaghoet. Er zijn ook nog andere soorten 

taaghoet die hier niet genoemd zijn. 

Samenvatting: 

1.) Taaghoet is alles dat naast Allah aanbeden en gehoorzaamd wordt met 

diens tevredenheid. 

2.) De soorten taaghoet zijn talrijk, maar de meest belangrijke van hen zijn de 

vijf categorieën die in deze verhandeling genoemd zijn. 
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 Vervloeken (verdoemen): dat Allah iemand of iets uit Zijn Genade verwijdert, of dat iemand 

Allah vraagt iets of iemand anders uit Zijn Genade te verwijderen. 
77

 ‘Iesaa (Jezus – vrede zij met hem) wordt aanbeden, maar hij is geen taaghoet omdat hij niet 

tevreden is met deze aanbidding en daar ook nooit toe heeft opgeroepen. Zo zou hij (vrede zij 

met hem) gezegd hebben: “Waarom noem je mij goed? Niemand is goed behalve God.” 

(Marcus 10:18.) Als Jezus (vrede zij met hem) zichzelf als “niet goed” beschouwt (niet het recht 

hebbende om aanbeden te worden), hoe kan dan iemand die beweert Jezus te volgen hem op 

hetzelfde niveau plaatsen als God de Almachtige? Een ander belangrijk punt is dat hij zegt 

“behalve God”. Jezus (‘alayhie as-salaam) geeft hier exclusiviteit aan God de Almachtige, toen 

hij zei “behalve”. Als Jezus (vrede zij met hem) waarlijk deel uitmaakte van een goddelijke drie-

eenheid, zou hij dit, op zijn minst, niet gezegd hebben. Maar Jezus (vrede zij met hem) neemt 

hier dus expliciet afstand van alle eer en recht om aanbeden te worden, want die eer en dat 

recht komen alleen God toe, niet hem: “…want de Vader (God) is meer (groter, belangrijker) 

dan ik (Jezus)…” (Johannes 14:28.) Zie de verhandeling http://uwkeuze.net/eenheid-versus-

drie-eenheid-schaakmat/.  
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Toets: 
 

1.) Is de betekenis van het woord taaghoet specifiek of algemeen? 
 

2.) Wat zijn de meest belangrijke leiders van taaghoet? 
 

3.) Wat is het bewijs dat de duivel één van de leiders van taaghoet is? 
 

4.) Wat is de regelgeving betreffende degene die beweert kennis te hebben 

over het ongeziene? Geef je bewijs. 

 

Paragraaf 4: het verwerpen van de taaghoet is een voorwaarde voor de 

correctheid van geloof 

Men dient te weten dat men nooit een gelovige in Allah wordt tenzij men de 

taaghoet verwerpt. Het bewijs hiervoor is de Uitspraak van Allah 

(Nederlandstalige interpretatie): “Er is geen dwang in de religie. Werkelijk, 

het rechte pad (van leiding) is duidelijk onderscheiden van het slechte pad 

(van dwaling). Wie dan de taaghoet (alles wat onterecht aanbeden wordt 

met diens tevredenheid) verwerpt en in Allah gelooft, hij heeft dan werkelijk 

het meest betrouwbare (of stevigste) houvast gegrepen [d.w.z. imaan 

(geloof), of de Islaam], dat niet breken kan. En Allah is Alhorend, Alwetend.” 

[Soerat al-Baqarah (2), aayah 256.] 

Het “rechte pad” hier verwijst naar de religie van Moh’ammed (Allahs 

zegeningen en vrede zijn met hem), terwijl het “slechte pad” verwijst naar de 

religie van Aboe Djahl (een oom en de grootste vijand van Moh’ammed). Het 

“meest betrouwbare houvast” verwijst naar de getuigenis dat er geen god is 

die het waard is om aanbeden te worden behalve Allah (laa illaaha ill-Allaah). 

Deze getuigenis bestaat uit een ontkenning en een bevestiging. Het ontkent 

alle vormen van aanbidding voor degenen die naast Allah aanbeden worden, 

terwijl het alle vormen van aanbidding voor Allah bevestigt, zonder enige 

deelgenoot aan Hem toe te kennen. 



at-Taaghoet 

 

82 | w w w . u w k e u z e . n e t                               T a w h ’ i e d  

 

 

Uitleg: 

Taal: istamsaka (vasthouden aan) je stevig aan iets vasthouden; infisaam 

(onbreekbaar) verbreken, scheiden; ghayy (verkeerde weg) betekent 

afwijking en misleiding. 

 

Uitleg: men kan geen imaan (geloof) in Allah hebben tenzij men eerst de 

taaghoet verwerpt, aangezien imaan (geloof) en shirk (polytheïsme) niet 

samen in één hart aanwezig kunnen zijn, want zij zijn elkaars 

tegenovergestelde. Dus men dient alle aanbidding die verricht wordt voor 

anderen dan Allah te mijden en vervolgens de aanbidding van Allah alleen te 

bewerkstelligen. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): 

“Er is geen dwang in de religie. Werkelijk, het rechte pad (van leiding) is 

duidelijk onderscheiden van het slechte pad (van dwaling). Wie dan de 

taaghoet (alles wat onterecht aanbeden wordt met diens tevredenheid) 

verwerpt en in Allah gelooft, hij heeft dan werkelijk het meest betrouwbare 

(of stevigste) houvast gegrepen [d.w.z. imaan (geloof), of de Islaam], dat niet 

breken kan. En Allah is Alhorend, Alwetend.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 

256.] 

 

Allah Ta’aalaa noemt als eerste het “verwerpen van de taaghoet” en 

vervolgens als tweede het “geloven in Allah”, als een verduidelijking en 

bevestiging voor wat Hij aangeeft. 

 

– Roeshd (leiding, d.w.z. het correcte pad) hier betekent de religie van 

Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), de religie van 

tawh’ied (zuiver monotheïsme), de aanbidding exclusief voor Allah makend 

en de religie alleen en uitsluitend voor Hem. 

 

– Ghayy (misleiding, d.w.z. het verkeerde pad) betekent hier de religie van 

Aboe Djahl, het toekennen van deelgenoten aan Allah en het aanbidden van 

anderen naast Allah. 
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– Al-‘Oerwat-oel-woethqaa [het meest betrouwbare (of stevigste) houvast] 

betekent hier de getuigenis dat er geen god is die het recht heeft om 

aanbeden te worden behalve Allah (laa illaaha ill-Allaah), wat een 

ontkenning en een bevestiging is. Laa illaaha ontkent dat iets/iemand naast 

Allah het recht heeft om enige vorm van aanbidding te ontvangen, want 

waarlijk, zij verdienen dit niet en zij hebben absoluut geen macht/controle 

over de aangelegenheden. Ill-Allaah is een bevestiging omdat Allah de 

Verhevene alle vormen van aanbidding waardig is, in al zijn verschillende 

categorieën. Dit is zo omdat Hij de Enige is Die gekenmerkt wordt met 

schepping, eigenaarschap en bestuur (van aangelegenheden). Dus daarom 

heeft Hij alle recht op alle vormen van aanbidding, in tegenstelling tot 

anderen. 

Samenvatting: 

1.) Het verwerpen van de taaghoet is een voorwaarde voor de correctheid 

(en dus aanvaardbaarheid) van geloof. 

2.) Roeshd (het correcte pad) betekent tawh’ied (de eenheid van Allah) en 

ghayy (het verkeerde pad) betekent shirk (afgoderij). 

3.) Laa illaaha ill-Allaah bestaat uit een ontkenning en een bevestiging. 

Toets: 

1.) Wat komt als eerste: het verwerpen van de taaghoet of geloven in Allah? 

2.) Geef de betekenissen van de volgende termen: (a) roeshd, (b) ghayy, (c) 

al-‘oerwat-oel-woethqaa. 

3.) Wat betekent het wanneer iemand zegt dat laa illaaha ill-Allaah een 

ontkenning en een bevestiging is? 
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Amuletten en bijgeloof 

Bronnen: Kietaaboe t-Tawh’ied – (het Monotheïsme Boek) van sheikh dr. 

Saalih’ ibn Fawzaan ibn ‘Abdiellaah al-Fawzaan (van Uitgeverij Momtazah, 

vertaald door Abou Sayfoullah al-Maghriebie) en Islam Q&A (vertaald door 

Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah). 

Alle lof is voor Allah, Heer der werelden, en moge de vrede en de zegeningen 

van Allah neerdalen op de voornaamste van alle boodschappers, 

Moh’ammed, alsook op zijn familie, al zijn metgezellen en iedereen die hun 

voorbeeld volgt. Voorts: 

Helaas zijn er sommige gewoonten die wijdverspreid zijn en die incorrect 

alsook ernstig zijn en die tegen de Islaam ingaan. Dit zijn allemaal zaken waar 

mensen zich aan houden in woord en daad, terwijl er geen bewijs voor is in 

noch de Islaam noch wat betreft gezond verstand. Integendeel, de Islaam 

verbiedt ze en ze zijn vormen van shirk (polytheïsme). 

Er is overgeleverd dat ‘Abdoellaah ibn Mas’oed (moge Allah tevreden over 

hem zijn) zei: “Ik hoorde de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen 

van Allah zijn met hem) zeggen: 

َقى إِنَّ   ِشْركٌ  َوالتَِّولَةَ  َوالتََّمائِمَ  الرُّ

‘Waarlijk, ar-roeqaa (spreuken/formules), at-tamaa-iem (amuletten) en at-

tiwalah (betovering) zijn shirk.’” [Overgeleverd door Aboe Daawoed (3883) 

en Ibn Maadjah (3530): als sah’ieh’ (authentiek) geclassificeerd door al-

Albaanie in Sah’ieh’ Abie Daawoed.] 
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Spreuken/formules (roeqaa) 

Niet alle roeqaa (meervoud van roeqyah) zijn verboden, er zijn ook 

toegestane roeqaa. 

1.) De verboden roeqaa zijn die roeqaa waarbij de hulp van een ander dan 

Allah wordt gezocht, zoals een smeekbede richten tot iemand anders dan 

Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij), verlichting vragen of hulp bij iemand anders 

dan Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zoeken. Zulke roeqaa omvatten namen 

van djinn, engelen, profeten of vrome mensen. Zulke verzoeken die tot 

iets/iemand anders zijn gericht dan Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) duiden op 

grote shirk. Ongeacht of het geschreven of uitgesproken is in een andere taal 

dan het Arabisch, of het bevat woorden met een zeer onduidelijke betekenis, 

omdat gevreesd wordt dat het koefr (ongeloof) of shirk (polytheïsme) bevat 

terwijl men het niet beseft. Deze soort is niet toegestaan. 
78

 

2.) As-Soeyoetie heeft gezegd: “Geleerden zijn het unaniem eens over de 

toelaatbaarheid van ar-roeqaa als zij voldoen aan drie voorwaarden: 

i.) dat ze de Woorden van Allah of Zijn Namen en Eigenschappen bevatten, 

ii.) dat ze worden uitgesproken in het Arabisch en de betekenis ervan 

begrijpelijk is, en 

iii.) degene die roeqyah toepast moet overtuigd zijn dat roeqyah op zichzelf 

geen effect heeft, maar alleen door de lotbepaling van Allah de Verhevene 

wordt er genezing gebracht.” (Fath’ al-Madjied, pagina 135.) 

Zie het artikel http://uwkeuze.net/ar-roeqyah/ (genezing door middel van de 

Qor-aan en de Soennah) voor meer informatie over roeqyah. 
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Amuletten (tamaa-iem) 

Tamaa-iem is de meervoudsvorm van tamiemah, een amulet. Een amulet (of 

talisman, gelukshangertje enzovoort) is een voorwerp waarvan men gelooft 

dat het voordeel kan brengen en schade kan voorkomen, oftewel een 

onheilwerend of gelukbrengend voorwerp. Het zijn voorwerpen die men 

draagt, zoals kralen, touwtjes, botjes, schelpen, blauwe oogjes, een hoefijzer, 

“handje van Faatimah” en vele andere dingen. 

Een voorbeeld is het “Handje van Fatima”, of de “hamsa” (vijf). De amulet 

wordt aan halskettinkjes en armbandjes gehangen, alsook als hangers aan 

muren en in auto’s, of als henna op het lichaam aangebracht. Het “Handje 

van Fatima” verwijst naar Faatimah al-Zahra, de dochter van profeet 

Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem). Echter, het is een 

shirk-symbool met een spirituele/religieuze lading waar we ons van dienen te 

distantiëren. We zien ze helaas steeds vaker voorkomen op kleding en leuke 

accessoires voor in huis, zoals kaarsjes. 

 

Een ander voorbeeld is de h’azaazah voor een kind dat de hik heeft. Men 

zamelt geld in, wat het bedrag ook is, van verschillende mensen met de naam 

Moh’ammed en brengen het naar een smid om een – wat zij h’azaazah 

noemen – te maken, dat zij dan op de kleding van het kind plaatsen om de 

hik te stoppen. 
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At-Tiwalah (betovering) is iets dat gedaan wordt met de bewering een vrouw 

meer geliefd te maken bij haar echtgenoot, of andersom. 

 

Oordeel over het gebruik van amuletten 

Degene die ze koopt of draagt terwijl hij/zij gelooft dat zij invloed hebben op 

het brengen van voordeel en het voorkomen van schade en dat voordeel en 

schade in de Handen van Allah zijn, dan is hij/zij zondig aan kleine shirk, want 

hij/zij heeft iets een oorzaak gemaakt dat geen oorzaak is. 

Als hij/zij gelooft dat het voorwerp op zichzelf voordeel kan brengen en 

schade kan afweren, dan is hij/zij zondig aan grote shirk. 

Wat iemand die iets van dien aard of iets dergelijks genomen heeft moet 

doen, is het van de hand doen en berouw tonen jegens Allah ‘Azza wa Djel 

(de Almachtige en Majesteitelijke). 

Er is overgeleverd van Aboe Bashier al-Ansaarie (moge Allah tevreden over 

hem zijn) dat hij met de boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص was tijdens een van 

zijn reizen, en de mensen waren op hun rustplaats. De boodschapper van 

Allah ملسو هيلع هللا ىلص zond een boodschapper (zeggende) (Nederlandstalige 

interpretatie): “Geen kameel dient onder een groep mensen gelaten te 

worden die een lauwerkrans van pezen of een lauwerkrans heeft; het dient 

weggesneden te worden.” [Overgeleverd door al-Boekhaarie (2843) en 

Moeslim (2115).] 

Sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn) 

zei: “Zijn woorden ‘een lauwerkrans van pezen of een lauwerkrans’ duiden 

erop dat de verteller het niet zeker wist, maar de eerstgenoemde is meer 

waarschijnlijk. Want lauwerkransen waren gemaakt van pezen, en zij 

geloofden dat dit de kamelen kon beschermen tegen het boze oog. Dit is een 
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incorrect geloof, want het is het vestigen van hoop op iets dat geen middel 

noch een oorzaak is. We hebben hierboven gezien dat het vestigen van hoop 

op dingen die niet shar’ie (volgens de sharie’ah – de islamitische wetgeving 
79

) of concrete middelen zijn, shirk betekent of er naar leidt. Want door het 

vestigen van hoop op hen gelooft men in hen als middelen, terwijl Allah 

Ta’aalaa (Verheven is Hij) hen geen middelen gemaakt heeft, hetzij door Zijn 

wet of door Zijn bepaling. Daarom beval de profeet (vrede en zegeningen van 

Allah zijn met hem) dat deze lauwerkransen verwijderd moesten worden.” 

[Einde citaat. Madjmoe’ Fataawaa al-Shaykh al-‘Oethaymien (9/169).] 

Degene die zich wendt tot Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij), zijn toevlucht bij 

Hem zoekt en zijn zaken aan Hem toevertrouwt, voor hem zal Allah Ta’aalaa 

(Verheven is Hij) toereikend zijn, Hij zal al hetgeen wat ver van deze persoon 

ligt, dichterbij laten komen en voor hem het moeilijke makkelijk maken. 

Maar degene die zich hecht aan schepselen, amuletten, (onwettige) 

geneesmiddelen of bewoners van graven, Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zal 

afstand nemen van hem en hem laten hechten aan hetgeen waaraan hij 

gehecht wil zijn, wat enkel schade teweeg zal brengen en geen profijt zal 

schenken. Het gevolg is dat de ‘aqiedah (geloofsleer) van deze persoon 

ongeldig gemaakt wordt, zijn verbinding met zijn Schepper zal verbroken 

worden en Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zal afstand van hem nemen. 

Het is de plicht van de moslim om zijn ‘aqiedah te beschermen tegen allerlei 

zaken die deze bederven en gebrekkig maken. Hij dient geen onwettige 

geneesmiddelen in te nemen, noch naar bedrieglijke kwakzalvers te gaan om 

genezing van hen te verkrijgen tegen ziektes 
80

, omdat zij zijn hart en 

overtuiging verzieken. Degene die op Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) 

vertrouwt, voor hem zal Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) voldoende zijn. 

Sommige mensen dragen amuletachtige voorwerpen, terwijl ze geen last 

ondervinden van fysieke kwalen, maar vaak aan denkbeeldige kwalen lijden 
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 Zie het artikel http://uwkeuze.net/de-islamitische-sharia/.  
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 Zie het artikel http://uwkeuze.net/ar-roeqyah/.  
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zoals vrees voor het boze oog en jaloezie. Of ze hangen amuletten op in hun 

auto’s of aan dieren of aan de deur van hun huis of winkel. Al deze zaken zijn 

een resultaat van een zwak geloof en een gebrek aan vertrouwen op Allah 

‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke). De zwakke en gebrekkige 

‘aqiedah is in feite de werkelijke ziekte die genezen moet worden door de 

ware betekenis van tawh’ied te begrijpen alsook de authentieke ‘aqiedah. 

 

Bijgeloof (tiyarah) 

Er is geen limiet aan bijgeloof onder de mensen. Sommige mensen 

beschouwen het zien van bepaalde dingen als een slecht omen of voorteken 

– zoals het zien van een uil of een zwarte kat; anderen beschouwen het 

horen van iets als een slecht voorteken – zoals het horen van een uil of een 

kraai. Sommigen beschouwen zelfs verzen van het Boek van Allah als 

voortekens, als zij die in de moesh’af zien of van iemand horen die aan het 

lezen is! – zoals een vers dat spreekt over een waarschuwing of bestraffing. 

Anderen beschouwen getallen als voortekens van ongeluk, zoals het getal 13; 

of zij beschouwen bepaalde tijden als brengers van ongeluk – zoals 

woensdag, of de maand Shawwaal voor degene die wil trouwen [of vrijdag 

de 13de]. Sommigen beschouwen bepaalde plaatsen als onheilspellend – 

zoals een plaats waar een misdaad heeft plaatsgevonden; of zij beschouwen 

bepaalde soorten mensen als slechte voortekens – zoals de kreupele of de 

blinde of de arme. 

‘Abdoellaah ibn Mas’oed (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat 

de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) 

gezegd heeft: 

 ِشْرك الطيََرةُ 

“Tiyarah (bijgeloof) is shirk (polytheïsme).” [Overgeleverd door at-Tirmidzie 

(1614), Ibn Maadjah (3538) en Aboe Daawoed (3910); door al-Albaanie als 

sah’ieh’ (authentiek) geclassificeerd in al-Silsilah al-Sah’iehah’ (429).] 
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Sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn) 

zei: “Het woord tiyarah is afgeleid van het woord tatayyoer, dat verwijst naar 

bijgeloof over iets dat gezien of gehoord wordt; of er is gezegd dat het 

verwijst naar bijgeloof over iets, hetzij iets dat gezien of gehoord wordt, of 

een tijd of plaats. Dit is meer omvattend, aangezien het dingen omvat die 

niet gezien of gehoord worden, zoals bijgeloof over bepaalde tijden. 

De algemene betekenis van tatayyoer is pessimisme, maar er wordt een 

verwijzing gemaakt naar vogels (tayr) omdat de meeste bijgeloven van de 

Arabieren iets te doen hadden met vogels, dus het was met hen verbonden. 

Maar de algemene definitie is bijgeloof gebaseerd op iets dat men ziet, hoort 

of weet. 

De Arabieren beschouwden bepaalde vogels, tijden en personen als slecht 

voorteken, en dit is shirk zoals de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn 

met hem) gezegd heeft. 

Er zijn zelfs mensen die, wanneer zij ’s ochtends opstaan en van huis gaan en 

een man met maar één oog ontmoeten, dit zullen beschouwen als een slecht 

omen en zeggen: ‘Vandaag is een slechte dag.’ Een dergelijke persoon zal zijn 

winkel sluiten en niets verkopen of kopen – Allah verhoede.” [Al-Qawl al-

Moefied Sharh’ Kitaab al-Tawh’ied (2/39-41); Madjmoe’ Fataawaa al-Shaykh 

Ibn ‘Oethaymien (9/515, 516).] 

Bijgeloof wordt in de Qor-aan alleen genoemd als iets dat gevolgd wordt 

door de vijanden van de boodschappers, wat aangeeft dat degene die het 

volgt en er in gelooft net zo onwetend is als die mensen. 

Ibn al-Qayyim (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Allah zegt niets over 

bijgeloof behalve van de kant van de vijanden van de boodschappers, 

aangezien zij tegen hun boodschappers zeiden (Nederlandstalige 

interpretatie): 

 



Amuletten en bijgeloof 

 

91 | w w w . u w k e u z e . n e t                               T a w h ’ i e d  

 

 

‘Zij (de bewoners van de stad) zeiden: ‘Waarlijk, wij beschouwen jullie als een 

slecht voorteken. Bij Allah! Als jullie niet ophouden, zullen wij jullie zeker 

stenigen en een pijnlijke kwelling van ons zal jullie zeker treffen.’ Zij (de 

boodschappers) zeiden: ‘Jullie slecht voorteken is bij jullie (als gevolg van 

jullie daden)! Beschouwen jullie het als een slecht voorteken omdat jullie 

vermaand worden!? Integendeel! Jullie zijn een buitensporig volk.’’ [Soerat 

Yaa Sien (36), aayah 18-19.] 

En Allah vertelt ons over het volk van Fir’awn (de Egyptische farao) 

(Nederlandstalige interpretatie): 

‘Wanneer het goede tot hen kwam, zeiden zij: ‘Wij hebben het verdiend.’ En 

als iets slechts hen trof, beschouwden zij het als een slecht voorteken 

gelieerd aan Mozes en degenen met hem. Weet, waarlijk, wat zij als slechte 

voortekens beschouwen, is slechts bij Allah, maar de meesten van hen weten 

dit niet.’ [Soerat al-A’raaf (7), aayah 131.] [Miftaah’ Daar al-Sa’aadah (3/231, 

232).] 

Al-H’aafidhz Ibn H’adjar (moge Allah hem genadig zijn) zei over de mensen 

van de Djaahiliyyah: “De meeste van hen geloofden in vogels als voortekens 

en vertrouwden daarop. In hun ogen kwamen zij vaak uit, omdat de shaytaan 

(satan) het aantrekkelijk voor hen maakte. En sommige sporen daarvan zijn 

tegenwoordig nog steeds aanwezig onder vele moslims.” [Fath’ al-Baarie 

(10/213).] 

Nog een voorbeeld van bijgeloof waar mensen in geloven: het knakken met 

je knokkels tijdens het opstellen van het huwelijkscontract zou leiden tot 

problemen in het huwelijk. Niet dus! Hetzelfde kan gezegd worden over 

mythen als het openen en sluiten van scharen, het stappen over een kind, 

het ’s nachts knippen van nagels, ’s nachts het huis vegen, de was doen op 

maandag en talloze andere mythen en illusies waardoor mensen bang 

worden terwijl er geen reden is om bang te zijn. 
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Ibn al-Qayyim (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Tatayyoer verwijst naar 

bijgeloven aangaande zaken die gezien en gehoord worden. Als iemand dit 

volgt en hij verandert zijn gedachten over reizen, of hij weigert iets te doen 

dat hij eerst besloten had wel te doen, dan is dit shirk en strijdig met 

vertrouwen op Allah. Hij opent de deur naar angst en hechting aan iets 

anders dan Allah. Bijgeloof gebaseerd op iets dat hij ziet of hoort verwijdert 

hem van de status welke uitgedrukt wordt in de verzen (Nederlandstalige 

interpretatie): ‘U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp’ 

[soerat al-Faatih’ah (1), aayah 5], ‘dus aanbid Hem en vertrouw op Hem’ 

[soerat Hoed (11), aayah 123] en ‘op Hem alleen vertrouw ik en tot Hem 

alleen keer ik terug in berouw’ [soerat Hoed (11), aayah 88]. Zijn hart is 

gehecht geraakt aan iets anders dan Allah, in de zin van aanbidding en 

vertrouwen, aldus zijn zijn hart en geloof aangetast. Hij zal constant 

verontrust raken door deze bijgelovige ideeën en de shaytaan zal hem van 

daar leiden naar zaken die zijn religie en wereldse belangen zullen schaden. 

Hoeveel mensen zijn daardoor wel niet vernietigd en leden verlies in zowel 

deze wereld als het Hiernamaals !? Hoe kan dit vergeleken worden met 

rechtschapen optimisme dat zorgt voor vreugde in het hart, hoop versterkt, 

angst beëindigt, zorgt voor rust en iemand motiveert om de hulp van Allah te 

zoeken en volledig op Hem te vertrouwen waardoor hij vrolijk is. Dit is 

tegenovergestelde van bijgeloof, want optimisme leidt iemand naar het 

gehoorzamen van Allah en geloof in Hem alleen (tawh’ied). Terwijl bijgelovig 

pessimisme leidt naar ongehoorzaamheid jegens Hem en het toekennen van 

deelgenoten aan Hem (shirk). Aldus hield de profeet (vrede en zegeningen 

van Allah zijn met hem) van optimisme en verklaarde hij bijgeloof ongeldig.” 

[Miftaah’ Daar al-Sa’aadah (2/246, 247).] 

  

 



Amuletten en bijgeloof 

 

93 | w w w . u w k e u z e . n e t                               T a w h ’ i e d  

 

 

Oplossingen 

1.) Vertrouw volledig en correct op Allah. 

‘Abdoellaah ibn Mas’oed (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat 

de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) 

gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Tiyarah (bijgeloof, geloof in 

voortekens) is shirk, en iemand van ons kan wellicht denken dat hij een slecht 

voorteken ziet, maar Allah zal het verdrijven door middel van vertrouwen in 

Hem (tawakkoel).” [Overgeleverd door at-Tirmidzie (1614), Aboe Daawoed 

(3910) en Ibn Maadjah, (3538).] 

Ibn ‘Abd al-Barr (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Het is bewezen dat de 

profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) tiyarah verbood en zei 

(Nederlandstalige interpretatie): ‘Er is geen tiyarah.’ Dit is zo omdat zij tijdens 

de Djaahiliyyah geloofden in bijgelovige voortekenen en hij verbood hen dat 

te doen en vertelde hen te vertrouwen op Allah, want niets gebeurt behalve 

volgens Zijn bepaling en niemand heeft kennis over het ongeziene behalve 

Hij.” [At-Tamhied (24/195).] 

2.) Ga door met wat je van plan was, stel het niet uit en verander niet van 

gedachte. 

3.) Bid tot Allah en vraag Hem om bevrijding van deze val van de shaytaan 
81

, en vraag Hem om datgene wat goed is en zoek toevlucht bij Hem tegen 

het kwaad. 

‘Abdoellaah ibn ‘Amr (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de 

boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd 

heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Wie tiyarah (bijgeloof) hem laat 
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stoppen om iets te doen heeft een daad van shirk begaan.” Zij zeiden: “Wat is 

de kafaarah (boetedoening) daarvoor?” Hij zei: “Het zeggen van: 

إال َخْيرَ  الَ  الله����م إال َطْيرَ  َوالَ  َخْيُركَ    َغْيُركَ  إَِلهَ  َوالَ  َطْيُركَ  

Allaahoemma laa khayra illaa khayroeka wa laa tayra illaa tayroeka wa laa 

ilaaha ghayroeka (o Allah, er is geen voorspoed behalve Uw voorspoed, en 

geen vogels behalve Uw vogels, en er is geen God naast U).” [Overgeleverd 

door Ah’mad (7045); door al-Albaanie als sah’ieh’ (authentiek) geclassificeerd 

in al-Silsilah al-Sah’ieh’ah (3/53, h’adieth nr. 1056).] 

Sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn) 

zei: “De woorden ‘er is geen voorspoed behalve Uw voorspoed’ zijn 

waarheid, want al het goede komt van Allah, hetzij wegens een bekende 

reden of anders. De woorden ‘geen vogels behalve Uw vogels’ betekenen; 

alle vogels behoren U toe, dus zij veroorzaken niets, maar zijn onderworpen 

aan Uw Wil. Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie): 

‘En kijken zij niet naar de vogels boven hen, die hun vleugels uitslaan en 

inklappen!? Niemand houdt hen tegen om te vallen behalve ar-Rah’maan (de 

Meest Barmhartige). Waarlijk, Hij is Alziend aangaande alle zaken.’ [Soerat al-

Moelk (67), aayah 19.] 

‘Kijken zij niet naar de vogels, voor wie het vliegen in de lucht van de hemel 

mogelijk is gemaakt!? Niemand houdt hen tegen om te vallen behalve Allah. 

Waarlijk, daarin zijn zeker tekenen voor een volk dat gelooft.’ [Soerat an-

Nah’l (16), aayah 79.] 

Het punt is dat vogels onderworpen zijn aan de Wil van Allah, en Allah is 

Degene Die hen controleert en stuurt zodat zij rechts en links vliegen, en zij 

hebben totaal geen invloed op gebeurtenissen die plaatsvinden. 

Het kan ook zijn dat met vogels hier verwezen wordt naar voorwerpen van 

bijgeloof, want alles wat mensen overkomt aan hetgeen waarvan zij niet 
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houden komt van Allah, net zoals al het goede komt van Allah, zoals Allah 

zegt (Nederlandstalige interpretatie): ‘Wat zij als slechte voortekens 

beschouwen, is slechts bij Allah…’ [Soerat al-A’raaf (7), aayah 131.] Maar we 

hebben hierboven gezien dat geen enkele daad van Allah omschreven kan 

worden als slecht. Daden kunnen slecht lijken voor degene die er door 

getroffen wordt, maar de daad op zichzelf is niet slecht. Nee, al Zijn daden 

zijn goed, hetzij goed op zichzelf of vanwege het goede dat het gevolg 

daarvan is, wat hen goed maakt. 
82

 

Dus de woorden ‘geen vogels behalve Uw vogels’ dienen ervoor om de 

woorden ‘er is geen voorspoed behalve Uw voorspoed’ sluitend te maken.” 

[Al-Qawl al-Moefied Sharh’ Kitaab al-Tawh’ied (2/117, 118) en Madjmoe’ 

Fataawaa al-Shaykh Ibn ‘Oethaymien (9/578).] 

Sheikh Saalih’ al-Fawzaan (moge Allah hem beschermen) zei: “Bijgeloof kan 

aangepakt worden door middel van deze drie dingen: 

1.) Volledig vertrouwen op Allah. 

2.) Doorgaan met je plan en je er niet door laten beïnvloeden, en het niet 

volgen waardoor je gedrag of houding enigszins beïnvloed wordt, het is dus 

alsof het nooit bestaan heeft. 

3.) De ad’iyah (smeekbeden, dua) verrichten die genoemd zijn in de 

ah’aadieth (profetische overleveringen), want als je Allah aanroept met deze 

smeekbeden, dan zal Allah jou redden van bijgeloof en jou helpen en leiden.” 

[I’aanah al-Moestafied Sharh’ Kitaab al-Tawh’ied (2/14).] 

En Allah weet het beste. 

                                                           
82

 Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En het kan zijn dat 

jullie een afkeer hebben van iets, terwijl het (nu of uiteindelijk) goed is voor jullie; en het kan 

zijn dat jullie van iets houden, terwijl het slecht is voor jullie. En Allah weet, terwijl jullie niet 

weten.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 216.] 
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Bronnen voor dit hoofdstuk “Amuletten en bijgeloof” zijn:  

- Kietaaboe t-Tawh’ied – (het Monotheïsme Boek) van sheikh dr. Saalih’ ibn 

Fawzaan ibn ‘Abdiellaah al-Fawzaan  

- https://islamqa.info/ar/126359 (https://islamqa.info/en/126359

- https://islamqa.info/ar/97221 (https://islamqa.info/en/97221

 

Www.uwkeuze.net recommandeert de volgende twee boeken:

Uitleg van de drie fundamentele grondbeginselen en de vier principes

(betreffende shirk), geschreven door sheikh Moh’ammed ibn ‘Abdoe l

Wahhaab, sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien, sheikh 

s-Sheikh en sheikh ‘Abdoellaah ibn Djiebrien; Het Monotheïsme Boek

(Kietaaboe t-Tawh’ied), geschreven door sheikh dr. Saalih’ ibn Fawzaan ibn 

‘Abdiellaah al-Fawzaan. Beide boeken zijn uitgegeven door uitgeverij 

Momtazah (www.momtazah.net). 
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van sheikh dr. Saalih’ ibn 

https://islamqa.info/en/126359)  

https://islamqa.info/en/97221)  

recommandeert de volgende twee boeken: 

Uitleg van de drie fundamentele grondbeginselen en de vier principes 

), geschreven door sheikh Moh’ammed ibn ‘Abdoe l-

‘Oethaymien, sheikh Saalih’ Aal 

Het Monotheïsme Boek 

aalih’ ibn Fawzaan ibn 

en door uitgeverij 
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Ga naar 

www.uwkeuze.net 

voor meer gratis e-boeken (http://uwkeuze.net/e-boeken/

alsook vele artikelen en afbeeldingen over de Islaam.

http://uwkeuze.net/monotheisme-tawhied/ (diverse artik

http://uwkeuze.net/tawhied-voor-jonge-moslims/

http://uwkeuze.net/de-vier-soorten-van-leiding/

http://uwkeuze.net/nifaaq-hypocrisie/ 

http://uwkeuze.net/riyaa-e-te-koop-lopen-met-je-

http://uwkeuze.net/bijgeloof-met-de-snelheid-van-het

http://uwkeuze.net/geloofsleer-sekten/ [Het behouden van de geloofsleer 

(‘aqiedah) en het ontstaan van sekten.] 

http://uwkeuze.net/algemene-principes-van-ahloes-soennah

…en nog veel meer. 
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vele artikelen en afbeeldingen over de Islaam. 

(diverse artikelen) 

moslims/  

leiding/ 

-daden/ 

het-licht/ 

[Het behouden van de geloofsleer 

soennah-wal-djamaaah/  

 


