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۪ يَٓا اَ َا
ِ ۪ض َر ْب ُت ْم ۪ َسب
ك ُم
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:لم
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ُ َ

.ِك ْفرٍ فَ ُه َو كَ َق ْتلِه
ُ ِ ل َْع ُن ا ْل ُم ْؤ ِم ِن كَ َق ْتلِهِ َو َم ْن َر َ ُم ْؤ ِمنًا ب

DE FITNA VAN DE EEUW: HET AFVALLIG
VERKLAREN VAN EEN GELOVIGE (TAKFĪR)
Beste broeders en zusters, één van de grootste kwalen van
deze tijd is het oordelen over de godsdienstigheid van
anderen. Bijvoorbeeld door sommige moslims tot
“ongelovige (kāfir)” te verklaren door alleen naar hun
gedrag te kijken. Let op: dit gedrag is erg verwerpelijk!
Alleen Allah  ﷻweet wat er zich in het hart afspeelt en Hij
is de Enige Die daarover kan oordelen. We kunnen in het
leven van de Profeet  ﷺgeen voorbeelden vinden waaruit
blijkt dat hij iemand uit heeft gemaakt voor “kāfir” of
“mushrik”. Geliefde aanwezigen, niemand heeft het recht
gekregen om de godsdienstigheid van anderen te
beoordelen. De enige autoriteit die de mate van
godsdienstigheid kan beoordelen, is onze Almachtige
Schepper: Allah ﷻ. Wie het als zijn taak ziet om over
anderen te oordelen, begaat een grote zonde. Het is beter
om je eigen īmān en akhlāq te versterken in plaats van
anderen buiten te sluiten. Laten we iedereen die lā ilāha
illallāh zegt beschouwen als een moslim. Laten we een
voorbeeld zijn voor anderen. Of, zoals de Profeet  ﷺzei:
‘De moslim is iemand voor wiens tong en hand de
mensen veilig zijn.’1 Beste moslims, ik sluit af met een
belangrijke ḥadīth: ‘En wie een gelovige (muʾmin) in
ongeloof werpt, is het alsof hij hem heeft gedood.’2
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