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ِ الرْحٰمِن الر۪حيمِ  ــــــــــــــــــــــِم ا ْ ِ  

ٓ اِلَْيُك  ٰ ِ فَتَبَينُو َوَال تَُقولُو لِمَْن اَْل ۪ َس۪بيِل ا َا ال۪ذيَن ٰامَنُٓو اِذَا َضرَْبتُْم  ُم  يَٓا اَ

َةٌۜ كَٰذلَِك   ِ مَغَانُِم كَ۪ث ِ الدْنيَاۘ فَعِْندَ ا السَالمَ لَْسَت ُمْؤِمنًاۚ تَْبتَغُوَن َعرََض اْلَحٰيو

ًاكُْنتُْم مِ  َ كَاَن بِمَا تَْعمَلُوَن َخ۪ب ۜ اِن ا ُ َعلَْيكُْم فَتَبَينُو . ْن قَْبُل فََمن ا  

ُ َعلَْيهِ َوَسلمَ  ِ َص ا : قَاَل رَُسوُل ا  

َ ُمْؤِمنًا بِكُْفرٍ فَهُوَ كَقَْتلِهِ  . لَْعُن اْلُمْؤِمِن كَقَْتلِهِ َومَْن رَ  

DE FITNA VAN DE EEUW: HET AFVALLIG 
VERKLAREN VAN EEN GELOVIGE (TAKFĪR) 
 

Allah هلالج لج zegt het volgende in de Qurʾān: ‘O jullie die 
geloven! Wanneer jullie uittrekken op het pad van 
Allah, onderzoek dan [nauwkeurig] en zeg niet tegen 
degene die jullie de vrede[sgroet] uitbrengt: ‘Jij bent 
geen gelovige,’ verlangend naar de tijdelijke 
opbrengst van het leven op de aarde; en er zijn bij 
Allah vele [soorten] buiten. Hiervoor waren jullie zelf 
ook zo. En toen verleende Allah jullie een gunst; 
onderzoek dus [nauwkeurig]. Voorwaar, Allah is 
Alwetend over wat jullie doen.’1 Volgens een ḥadīth zei 
onze Profeet ملسو هيلع هللا ىلص het volgende: ‘Het verwensen van de 
gelovige (al-muʾmin) is alsof men hem heeft gedood. 
En wie een gelovige (muʾmin) in ongeloof werpt, is het 
alsof hij hem heeft omgebracht.’2 
 

Beste broeders en zusters! 
Een van de grootste kwalen van deze tijd is het oordelen 
over de godsdienstigheid van anderen. Iemand maakt zich 
hieraan schuldig wanneer hij voortdurend bezig is om 
etiketten als “moslim” of “ongelovige (kāfir)” te plakken 
op mensen door puur naar hun gedrag te kijken. Dit gaat 
zelfs zo ver, dat sommige groeperingen de basisprincipes 
van onze religie willen wegcijferen en uit naam van de 
religie mensen willen onderdrukken en kwellen. Daarbij 
geven ze hun eigen vrije invulling aan de fundamentele 
concepten van onze religie om ze vervolgens tegen de 
mensen te gebruiken. Hierdoor betitelen ze zelfs hun 
moslimbroeders met wie zij ooit zij aan zij hebben 
gebeden tot “ongelovige (kāfir)” of “veelgodendienaar 
(mushrik)”. Dat is op zijn minst merkwaardig, aangezien 
geloof (al-īmān) en ongeloof (al-kufr) zich in het hart 
uiten. Alleen Allah هلالج لج weet wat er zich in het hart afspeelt 
en Hij is de Enige Die daarover kan oordelen. We kunnen 

 
1 Al-Nisāʾ, 4: 94. 
2 B6733 Al-Bukhārī, Al-Aymān wa-l-Nudhūr, 7. 
3 Al-Muslim, Al-Īmān, 158-160. 

in het leven van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص geen voorbeelden vinden 
waaruit blijkt dat hij zelfs zijn grootste tegenstander uit 
heeft gemaakt voor “kāfir” of “mushrik”. Hij oordeelde 
nooit aan de hand van gedachten van mensen. 
 

Beste moslims! 
De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص stuurde eens een groep moslims op 
expeditie. De partijen raakten verwikkeld in een strijd en 
een van de polytheïsten (mushrikūn) bracht meerdere 
moslims om het leven. Uiteindelijk kwam hij oog in oog 
met de metgezel Usāma ibn Zayd, die zijn zwaard ophief. 
Hoewel de man lā ilāha illallāh riep, doodde hij hem. Bij 
terugkomst in Medina riep de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص, die had gehoord 
over deze gebeurtenis, Usāma bij zich en vroeg hem 
waarom hij die man had gedood. Usāma zei dat de man 
een aantal moslims had gedood en noemde de namen van 
de overledenen. Hij zei dat hij hem daarop aanviel, zijn 
zwaard trok en dat die man dat zag, waarop die lā ilāha 
illallāh zei. De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص vroeg hem of hij hem écht had 
gedood en vroeg Usāma wat hij gaat doen als die man in 
het Hiernamaals tegenover hem verschijnt met de spreuk 
lā ilāha illallāh. De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص toonde zijn woede door zijn 
vraag alsmaar te herhalen. Volgens een andere 
overlevering van deze gebeurtenis zou Usāma zichzelf 
hebben verdedigd door te zeggen dat die man dat alleen 
maar uit angst zei. Hierop zou de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص Usāma 
hebben berispt door hem (retorisch) te vragen of hij het 
hart van de man had gespleten en erin had gekeken. 
Usāma zag zijn fout in en kreeg spijt van zijn daad.3 
 

Geliefde aanwezigen! 
Niemand heeft het recht om de godsdienstigheid van 
anderen te beoordelen. De enige autoriteit die de mate van 
godsdienstigheid kan beoordelen en over kan gaan tot 
beloning en bestraffing, is onze Almachtige Schepper: 
Allah هلالج لج. De plaats waar die beoordeling plaatsvindt, is het 
Hiernamaals. Wie het als zijn taak ziet om over anderen 
te oordelen, begaat een grote zonde. Het is beter om je 
eigen geloof (īmān) en karakter (akhlāq) te versterken in 
plaats van anderen buiten te sluiten. Wellicht dat we 
daarmee een voorbeeld kunnen zijn voor anderen, of, 
zoals de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei: ‘De moslim is iemand voor wiens 
tong en hand de mensen veilig zijn.’4 Ik sluit mijn preek 
(khuṭba) af met een duʿāʾ van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص: ‘O Allah, ik 
zoek mijn toevlucht bij U tegen kennis die nutteloos is5 
en tegen het begaan en het ondervinden van onrecht.’6 
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4 N4998 Al-Nasāʾī, Al-Īmān, 8. 
5 M6906 Al-Muslim, Al-Dhikr, 73. 
6 D1544 Abū Dāwūd, Al-Witr, 32. 


