Madrasah Darul-Erkam

De fundamenten van kufr en bidʿa
De termen kufr, letterlijk ongeloof, en bidʿa, letterlijk innovatie, zijn theologische termen die
betrekking hebben op het geloof. De bestraffing van ongeloof is eeuwigheid verblijven in het
hellevuur, tenzij men berouw heeft getoond vóór de dood. De consequentie van religieuze
innovaties kan verschillen naarmate de inhoud en omvang van de innovatie. Sommige
innovaties bereiken de graad van ongeloof. Bepaalde innovaties kunnen niet geschaard
worden tot ongeloof, maar die houden een grote dwaling in. Zo een soort innovatie kan een
langdurig verblijf in de hel veroorzaken.
Ongeloof en innovatie hebben oorzaken. Deze oorzaken kunnen samengevat worden in zeven
hoofdpunten. Hieronder volgt een uiteenzetting van deze zeven hoofdpunten:
1. Het bestaan van het universum toeschrijven aan de schepper door middel van taʿlīl of ṭabʿ.
Hierbij wordt de wil van Allah buiten beschouwing gelaten.


De thesis van taʿlīl houdt in dat louter het bestaan van Allah de reden was geweest
voor het bestaan van het universum. Volgens deze opvatting bestaat het universum
alleen, omdat Allah bestaat en niet omdat Allah het bestaan van het universum heeft
gewild. Deze aanname impliceert de eeuwigheid van het universum. De gelijkenis
hiervan is een vinger met een ring. Als de hand beweegt, dan beweegt de ring mee. De
ring beweegt alleen, omdat de hand beweegt. Een ander voorbeeld is de organen van
de mens. Deze organen zijn ergens aanwezig, omdat het lichaam er is.



De thesis van ṭabʿ houdt in dat het universum is ontstaan doordat er aan bepaalde
voorwaardes waren voldaan. Het universum is dus, volgens deze stelling, ontstaan,
omdat de condities gunstig waren en geen obstakels waren. Ter illustratie kan het
volgende voorbeeld gegeven worden: voor het kunnen branden van iets moet er
worden voldaan aan een aantal voorwaarden, zoals de aanwezigheid van brandstof,
zuurstof en ontbrandingstemperatuur. Als één van deze voorwaarden niet aanwezig is,
dan zal de verbranding volgens de gewoonte niet plaatsvinden. Volgens de thesis geldt
dus hetzelfde, namelijk dat er voldaan moest zijn aan bepaalde voorwaarden en
daardoor het universum was ontstaan. Niet omdat Allah het had gewild.

Deze twee thesissen houden in dat de schepper zwak is of geen eigen wil heeft. Dit is
rationeel absurd met betrekking tot Allah.
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2. De ratio als enige maatstaf erkennen. Dit kan in de meeste gevallen leiden tot ongeloof. Een
voorbeeld hiervan is het ongeloof van de Barāhima. Zij hadden bijvoorbeeld de profeetschap
ontkend, omdat volgens hen de boodschap van de profeten niet overeenkwam met het
verstand. Zij zijn bijvoorbeeld van mening dat god het gebed niet aan de mensen zou moeten
opdragen, omdat ze voor het nut hiervan geen rationele verklaring kunnen bedenken. Een
ander voorbeeld is de dwaling van de Muʿtazila. Zij beweren dat het noodzakelijk is dat Allah
alleen goede dingen schept. Nog een voorbeeld is het ongeloof van de atheïsten die zeggen
dat als god zou bestaan dat er dan geen armoede en oorlog zouden zijn.
3. Blindelings en lukraak anderen navolgen. De polytheïsten van het pré-islamitische tijdperk
aanbaden de afgoden, omdat hun voorouders dat hadden gedaan. De Joden en christenen
ontkenden de geliefde profeet Mohammed, omdat hun priesters en rabbijnen dat deden. De
sjiieten bestempelen een groot aantal metgezellen met ongeloof en dwaling, omdat hun
geleerden en leiders dit doen.
4. De gewoonte als enige maatstaf erkennen. Dit houdt dus in dat causaliteit als rationeel
noodzakelijk wordt beschouwd. Een voorbeeld hiervan is dat de hand brandt als het in het
vuur wordt gestoken of als er geen zuurstof is, dan kan men niet ademen waardoor de dood
noodzakelijk wordt. Volgens deze denkwijze kan het niet anders dan dat het vuur verbrandt,
dat een mes snijdt en dat een overleden persoon niet meer kan leven. In deze denkwijze
worden bovennatuurlijke zaken zoals de wederopstanding na de dood, het bestaan van
engelen en de wonderen van de profeten als absurd beschouwd.
5. Dubbele onwetendheid kan ook tot ongeloof of innovatie leiden. Dit betekent dat men
onwetend is en niet op de hoogte is van zijn onwetendheid. Dit heeft als gevolg dat men
aandringt op het navolgen van de valsheid. Zo krijgt men niet eens de neiging om zichzelf te
verbeteren. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de filosofen en atheïstische wetenschappers.
Sommige filosofen beweren dat het universum eeuwig is, omdat ze niet weten dat Allah de
enige is die eeuwig kan zijn. Daarnaast denken ze dat ze heel wijs zijn, terwijl ze juist
onwetend zijn. Dit geeft hen het idee dat ze altijd gelijk hebben.
6. Het niet kennen van het logische oordeel. Als iemand niet weet wat rationeel noodzakelijk,
absurd en mogelijk is, dan kan hij ernstige denkfouten maken. Het niet goed kennen van de
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Arabische taal kan ook leiden tot absurditeiten. Het volgende koranvers is een goed voorbeeld
voor mogelijke absurditeiten door gebrek aan taalkennis en logica:

ِ ُ إِﱠﳕَﺎ اﻟْﻤ ِﺴﻴﺢ ِﻋﻴﺴﻰ اﺑﻦ ﻣﺮﱘ رﺳ
ِ اﻪﻠﻟ و َﻛﻠِﻤﺘُﻪ أَﻟْ َﻘﺎﻫﺎ إِ ٰﱃ ﻣﺮَﱘ و ر
َ ُ َ َ ّٰ ﻮل
ُوح ّﻣْﻨﻪ
ٌ ُ َ َ َْ
ُ َ ََ ْ َ ُ ْ َ ُ َ
Betekenis: “De masieh ’Isa, de zoon van Marjam, is Gods gezant en zijn woord dat Hij richtte
tot Marjam en een geest bij hem vandaan.”1
Het Arabische partikel min dat in het bovenstaande vers is gebruikt, heeft verschillende
betekenissen. Eén daarvan is al-ibtidāʾ li al-ghāya, dus in de betekenis ‘afkomstig van’. De
betekenis is dan zoals hierboven is vertaald: een geest bij hem vandaan qua creatie, want
Allah heeft deze geest geschapen. Hetzelfde partikel kan ook in de betekenis van tabʿīḍ
gebruikt worden. Dan zou de betekenis als volgt zijn: een geest als een deel van Allah. Dit is
logischerwijs incorrect, aangezien het rationeel onmogelijk is dat een schepsel een deel
uitmaakt van de schepper en dat de schepper delen heeft.
3

7. De dubbelzinnige koranverzen en hadith letterlijk nemen zonder de exacte betekenis ervan
over te laten aan Allah of zonder te onderzoeken wat de hoogstwaarschijnlijk mogelijke
betekenis kan zijn. Dit soort religieuze teksten worden mutashābih genoemd. Hier gaan de
aanhangers van het antropomorfisme de mist in. Een voorbeeld van zo een koranvers is:

ِ اَ ٰﻪﻠﻟ ﻧُﻮر اﻟ ﱠﺴﻤﺎو
ِ ات َو ْاﻷ َْر
ض
َ َ ُ ُّ
Betekenis: “God is het licht van de hemelen en de aarde.”2
In het bovenstaande vers wordt het woord nūr gebruikt. Eén van de betekenissen van dit
woord is licht. Als dit woord letterlijk wordt genomen, dan verschijnen er absurde conclusies.
Het woord kan daarom niet letterlijk opgevat worden, want de bedoeling van dit vers is dat
ook niet. Er is hier sprake van een metafoor, dus dat Allah de hemelen en de aarde heeft
verlicht door openbaringen en profeten te sturen. Hetzelfde geldt voor de uitdrukking ‘kennis
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is licht’. Dit betekent niet dat kennis werkelijk een licht is. Het woord licht symboliseert
positieve dingen en duisternis symboliseert negatieve dingen. Daarom kan licht ook in
figuurlijke betekenissen gebruikt worden. Dit is ook precies wat er in het bovenstaande
koranvers gebeurt. Om te begrijpen of een bepaald woord in een koranvers of hadith letterlijk
of figuurlijk is, moet er gekeken worden naar de regels van de Arabische taal, naar het
logische oordeel en naar de uitleg van de metgezellen. Uiteraard is dit gedaan door de
geleerden. Zij hebben ook methodes ontwikkeld om de omgang met dit soort religieuze
teksten te systematiseren. Dat zijn de volgende twee methodes:
1. tafwīḍ: dit betekent dat er niet wordt gespeculeerd over de hoogstwaarschijnlijk mogelijke
betekenis, maar dat de betekenis wordt overgelaten aan Allah. Deze methode is gehanteerd
door het overgrote deel van de metgezellen en de vroege geleerden.
2. taʾwīl: in deze methode wordt een hoogstwaarschijnlijk mogelijke betekenis geselecteerd
uit de mogelijke betekenissen. Dit is gehanteerd door een kleine groep onder de metgezellen
en vroege geleerden, maar tevens door de meerderheid van de latere geleerden.3
De aanhangers van de beide methoden zijn het in ieder geval met elkaar over eens dat de
antropomorfisme-opwekkende betekenissen niet van toepassing zijn op Allah.
Hieronder volgt een aantal passages dat als een voorbeeld dient voor de benadering van de
geleerden met betrekking tot zulke koranverzen:
Allah, de almachtige, openbaart het volgende in de Koran:

ٍ
ٌ ُِﻛ ﱡﻞ َﺷ ْﻲء َﻫﺎﻟ
ُﻚ إِﱠﻻ َو ْﺟ َﻬﻪ
Betekenis: “Alles gaat teniet, maar zijn wajh niet.”4

3

al‐Nawawi, sharḥ ṣaḥīḥ muslim, het hoofdstuk al‐targhīb fi al‐duʿāʾ; al‐Shahristāni, al‐milal wa al‐niḥal, het
hoofdstuk ṣifātiyya.
4
Koran, 28:88. Vertaling Leemhuis.
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Het woord wajh in het bovenstaande koranvers is door geen enkele metgezel geïnterpreteerd
met de letterlijke betekenis. De letterlijke betekenis van wajh is gezicht, maar deze betekenis
gebruiken voor Allah is niet conform de overige koranverzen en de ratio. De traditionele
koranexegeet Mohammed ibn Jarir al-Tabari schrijft het volgende in de uitleg van dit
koranvers:

ٍ
ِ و
ِِ
ﺎل
َ َﻚ إِﱠﻻ ُﻫ َﻮ َوﻗ
ٌ ِ ُﻛ ﱡﻞ َﺷ ْﻲء َﻫﺎﻟ:ُﻀ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻌﻨَﺎﻩ
ُ ﻒ ِﰲ َﻣ ْﻌ ٰﲎ ﻗَـ ْﻮﻟﻪ )إِﱠﻻ َو ْﺟ َﻬﻪُ( ﻓَـ َﻘ َﺎل ﺑَـ ْﻌ
ْ َ
َ اﺧﺘُﻠ
ِآﺧﺮو َن ﻣﻌ ٰﲎ ٰذﻟ
ِ َ  إِﱠﻻ ﻣﺎ أُِر:ﻚ
َ
ْ َ َُ
ُﻳﺪ ﺑِﻪ َو ْﺟ ُﻬﻪ
َ
Vertaling: “Er is een meningsverschil over de betekenis van dit vers. Sommige geleerden
hebben gezegd dat de betekenis ‘alles behalve Hij’ is. Andere geleerden zeiden dat de
betekenis ‘alles behalve wat er bedoeld wordt met zijn wajh’ is.”5
Ook de bekende hadithgeleerde Mohammed ibn Isma’il al-Bukhari heeft het woord wajh
uitgelegd met roem en heerschappij in zijn beroemde hadithcompilatie al-jāmi’ al-ṣaḥīḥ.6
De gezaghebbende hambali geleerde ‘Abdurrahman ibn al-Jawzi schrijft over dit vers:

ِ ٍ
ِ َ  إِﱠﻻ ﻣﺎ أُِر:ﻚ إِﱠﻻ وﺟﻬﻪ( ﻓِ ِﻴﻪ ﻗَـﻮَﻻ ِن أَﺣ ُﺪ ُﳘﺎ
َ َ
ُ َ ْ َ ٌ  ) ُﻛ ﱡﻞ َﺷ ْﻲء َﻫﺎﻟ:ﻗَـ ْﻮﻟُﻪُ ﺗَـ َﻌ ٰﺎﱃ
ُﻳﺪ ﺑِﻪ َو ْﺟ ُﻬﻪُ َرَواﻩ
َ
ْ
ِ ي َواﻟﺜ
ٍ َﻋﻄَﺎءُ َﻋ ِﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ
ﺎك َوأَﺑُﻮ ﻋُﺒَـْﻴ َﺪ َة
 إِﻻﱠ ُﻫ َﻮ ﻗَﺎﻟَﻪُ اﻟ ﱠ:ﱠﺎﱐ
ُ ﻀ ﱠﺤ
ﺎس َوﺑِِﻪ ﻗَ َﺎل اﻟﺜـ ْﱠﻮِر ﱡ
Vertaling: “Er zijn twee opinies over dit vers: (1) ‘behalve wat er wordt bedoeld met zijn
wajh’ overgeleverd door ‘Ata van Ibn ‘Abbas en bekrachtigd door al-Thawri, (2) ‘behalve
Hij’ gehanteerd door al-Dahhak en Abu ‘Ubayda.”7
Een ander koranvers waar de antropomorfisten de mist in gaan, is:

ِ ﺎق وﻳ ْﺪﻋﻮ َن إِ َﱃ اﻟ ﱡﺴﺠ
ٍ
ﻮد ﻓَ َﻼ ﻳَ ْﺴﺘَ ِﻄﻴﻌُﻮ َن
ُ ﻳَـ ْﻮَم ﻳُ ْﻜ َﺸ
ُ
ْ َ ُ َ ﻒ َﻋ ْﻦ َﺳ
5

al‐Tabari, jāmiʿ al‐bayān ʿan taʾwīl āy al‐qurʾān, in de uitleg van het genoemde vers.
al‐Bukhari, al‐jāmi’ al‐musnad al‐ṣaḥīḥ al‐mukhtaṣar min umūr rasûl Allāh wa sunnanihi wa ayyāmihi, in het
boek tafsīr van koranhoofdstuk al‐Qaṣaṣ.
7
al‐Jawzi, zād al‐masīr fī ’ilm al‐tafsīr, in de uitleg van het genoemde vers. Dezelfde uitleg is ook gegeven door
Isma’il ibn Kathir.
6
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Betekenis: “Op de dag dat de sāq ontbloot wordt en zij opgeroepen worden zich eerbiedig
neer te buigen, maar het dan niet kunnen.”8
De letterlijke betekenis van het woord sāq in het bovengenoemde koranvers is been. Dit duidt
op een lichaamsdeel en daarom is de letterlijke betekenis voor Allah niet gehanteerd door de
geleerden. Dat gedeelte van het vers is door sommige geleerden opgevat als een idioom.
Andere geleerden hebben niet gespeculeerd over de betekenis van dit vers. Ze hebben de
werkelijke betekenis overgelaten aan Allah. Mohammed ibn Jarir al-Tabari schrijft over dit
vers:

ٍ  ﻳـﺒ ُﺪو ﻋﻦ أَﻣ ٍﺮ ﺷ ِﺪ:ﺼﺤﺎﺑ ِﺔ واﻟﺘﱠﺎﺑِﻌِﲔ ِﻣﻦ أَﻫ ِﻞ اﻟﺘﱠﺄْ ِو ِﻳﻞ
ِ ﻗَ َﺎل َﲨ
ﻳﺪ
َ ْ ْ َ َْ
ْ ْ َ
ََ
َ َ َ ﺎﻋﺔٌ ﻣ َﻦ اﻟ ﱠ
Vertaling: ‘’Een groep onder de metgezellen en hun opvolgers van de mensen die de methode
van taʾwīl volgen, heeft gezegd (over sāq): ‘het tevoorschijn komen van een hachelijke
situatie’.’’9
6

Na deze passage overlevert al-Tabari de bovenstaande interpretatie van ‘Abdallah ibn ‘Abbas
met vijf verschillende keten. Daarna verhaalt hij hetzelfde van andere vroege geleerden, zoals
Mujahid, Sa’id ibn Jubayr en Qatada.
Een ander voorbeeld is het volgende koranvers:

ِ واﻟ ﱠﺴﻤﺂء ﺑـﻨَـﻴـﻨـٰﻬﺎ َِﻳ ٍﺪ وإِ ﱠ ﻟَﻤ
ﻮﺳﻌُﻮ َن
ُ َ ْ َ ََْ َ َ
Betekenis: “De hemel hebben Wij duurzaam gebouwd. Wij hebben het vermogen.”10
In het bovenstaande vers wordt het woord ʾaydin toegeschreven aan Allah. Dit woord is de
meervoud van yad, letterlijk hand. Deze betekenis gebruiken is noch conform de overige
religieuze teksten noch de ratio. De metgezellen en de geleerden na hen hebben dit woord
nooit met de letterlijke betekenis uitgelegd. Bovendien laat de Arabische taal ook toe om dit

8

Koran, 68:42. Vertaling Leemhuis.
al‐Tabari, jāmiʿ al‐bayān ʿan taʾwīl āy al‐qurʾān, in de uitleg van het genoemde vers. Dezelfde uitleg is ook
gegeven door Isma’il ibn Kathir.
10
Koran, 51:47. Vertaling Leemhuis.
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woord figuurlijk op te vatten. Daarom hebben sommige geleerden dat ook gedaan. Isma’il ibn
Kathir schrijft over dit vers:

ِ ٍ  ﺑِ ُﻘ ﱠﻮٍة ﻗَﺎﻟَﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﱠ:أَي
ِ ي و َﻏﲑ و
ِ
اﺣ ٍﺪ
َ ُْ ُ
ْ
َ ُ ْ َ ﺎس َوُﳎَﺎﻫ ٌﺪ َوﻗَـﺘَ َﺎدةُ َواﻟﺜـ ْﱠﻮر ﱡ
Vertaling: “Dus met ‘macht’. Dit is gehanteerd door Ibn ‘Abbas, Mujahid, Qatada, al-Thawri
en anderen.”11
Kortom, sommige geleerden hebben mogelijke betekenissen geselecteerd en andere geleerden
de voorkeur gegeven aan stilzwijgen en overlaten aan Allah. Er is echter geen deskundige die
dit soort woorden heeft uitgelegd met de letterlijke betekenis.
Ten slotte is er nog een koranvers dat incorrect wordt geïnterpreteerd door de
antropomorfisten:

ِ
ِ ِ ﻫﻮ اﻟﱠ ِﺬي ﺧﻠَﻖ ﻟَ ُﻜﻢ ﻣﺎ ِﰲ ْاﻷَر
ﲰ ٰﻮ ٍت َوُﻫ َﻮ
َٰ ٰﻳﻬ ﱠﻦ َﺳْﺒ َﻊ
ْ ض َﲨ ًﻴﻌﺎ ﰒُﱠ
ُ اﺳﺘَـ ٰﻮى إِ َﱃ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎء ﻓَ َﺴ ّﻮ
ْ
َْ َ َ
َُ
ﺑِ ُﻜ ِّﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﻋﻠِ ٌﻴﻢ
Betekenis: “Hij is het die voor jullie al wat er op de aarde is geschapen heeft. Toen deed Hij
istiwāʾ tot de hemel en fatsoeneerde hem tot zeven hemelen. Hij is alwetend.”12
In het bovenstaande koranvers wordt het woord istawā gebruikt voor Allah. Hetzelfde woord
wordt ook in een aantal andere verzen gebruikt voor Allah. Dit woord heeft meerdere
betekenissen waaronder stijgen, vestigen, veroveren en verheven zijn. Nadat de
gezaghebbende hadithgeleerde Mohammed ibn Hajar al-Asqalani uitvoerig de definities van
dit woord heeft behandeld in zijn commentaar op de hadithcompilatie van al-Bukhari, schrijft
hij het volgende:

ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ﻮل
ْ َُﺟ َﺴ ِﺎم َوﻳَـ ْﻠَﺰُم ِﻣْﻨﻪ
ُ ُاﳊُﻠ
ً َْوأَﱠﻣﺎ ﻗَـ ْﻮ ُل اﻟْ ُﻤ َﺠ ّﺴ َﻤﺔ ﻓَـ َﻔﺎﺳ ٌﺪ أَﻳ
ْ ﺻ َﻔﺎت ْاﻷ
َ ﻀﺎ َﻷَ ﱠن ْاﻻ ْﺳﺘ ْﻘَﺮ َار ﻣ ْﻦ
ِ واﻟﺘـﱠﻨ
ِ
ِ َﺎﱃ وَﻻﺋِﻖ ِ ﻟْﻤﺨﻠُﻮﻗ
ﺎت
ٌ َﺎﻫﻲ َوُﻫ َﻮ ُﳏ
َ َ
ْ َ ٌ َ َ ﺎل ِﰲ َﺣ ِّﻖ ﷲ ﺗَـ َﻌ
11
12

Ibn Kathir, tafsīr al‐qurʾān al‐ʿaẓīm, in de uitleg van het genoemde vers.
Koran, 2:29. Vertaling Leemhuis.
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Vertaling: “Wat betreft de stelling van de antropomorfisten, dat is ook ongeldig, want
vestigen is een eigenschap van de lichamen. Deze betekenis impliceert incarnatie en
eindigheid. Dit is absurd voor Allah, de verhevene, en is alleen compatibel met de
schepping.”13
Ibn Kathir maakt belangrijke kanttekeningen over de houding van de geleerden met
betrekking tot de religieuze teksten die als mutashābih worden beschouwd. Hij schrijft het
volgende in de uitleg op het bovengenoemde koranvers:

ِ ٌﱠﺎس ِﰲ ٰﻫ َﺬا اﻟْﻤ َﻘ ِﺎم ﻣ َﻘ َﺎﻻت َﻛﺜِﲑة
ِﻓَﻠ
ِ
ﻴ
ﻟ
ًّا
ﺪ
ﺟ
ﻚ ِﰲ ٰﻫ َﺬا
ﻨ
ﻠ
َ
ُ ُﺲ ٰﻫ َﺬا َﻣ ْﻮ ِﺿ َﻊ ﺑَ ْﺴ ِﻄ َﻬﺎ َوإِﱠﳕَﺎ ﻧَ ْﺴﻠ
ٌ
ْ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ ِاﻋ ِﻲ واﻟﺜـﱠﻮِر ِي واﻟﻠﱠﻴ
ٍ ِ ِ ﻒ اﻟ ﱠ
ِ َاﻟْﻤ َﻘ ِﺎم ﻣ ْﺬ َﻫﺐ اﻟ ﱠﺴﻠ
َﲪَ َﺪ
ْ ﺚ ﺑْ ِﻦ َﺳ ْﻌ ٍﺪ َو اﻟﺸﱠﺎﻓِﻌِ ِّﻲ َوأ
َ ّ ْ َ ّ ﺼﺎﻟ ِﺢ َﻣﺎﻟﻚ َو ْاﻷ َْوَز
َ َ َ
ِ
ِ ﺎق ﺑ ِﻦ راﻫﻮﻳﻪ و َﻏ ِﲑِﻫﻢ ِﻣﻦ أَﺋِ ﱠﻤ ِﺔ اﻟْﻤﺴﻠِ ِﻤ
ِ
ت ِﻣ ْﻦ
ْ َﲔ ﻗَﺪﳝًﺎ َو َﺣﺪﻳﺜًﺎ َوُﻫ َﻮ إِ ْﻣَﺮ ُارَﻫﺎ َﻛ َﻤﺎ َﺟﺎء
َ ُْ
ْ ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َوإ ْﺳ َﺤ
ِ
ِ ﺎن اﻟْﻤﺸﺒِ ِﻬﲔ ﻣْﻨ ِﻔﻲ ﻋ ِﻦ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ َِﻏ ِْﲑ ﺗَ ْﻜﻴ
ﷲ َﻻ
َ ﻴﻒ َوَﻻ ﺗَ ْﺸﺒِﻴﻪ َوَﻻ ﺗَـ ْﻌﻄ ٍﻴﻞ َواﻟﻈﱠﺎﻫ ُﺮ اﻟْ ُﻤﺘَـﺒَﺎد ُر إِ ٰﱃ أَ ْذ َﻫ ُ َ ّ َ َ ﱞ
ِ ﻳ ْﺸﺒِﻬﻪ َﺷﻲء ِﻣﻦ ﺧ ْﻠ ِﻘ ِﻪ و)ﻟَﻴﺲ َﻛ ِﻤﺜْﻠِ ِﻪ َﺷﻰء و ﻫﻮ اﻟ ﱠﺴ ِﻤﻴﻊ اﻟْﺒ
(ُﺼﲑ
َ ُ
َُ َ ٌ ْ
َ ْ َ َ ْ ٌ ْ ُُ ُ

Vertaling: “De mensen hebben vele discussies gevoerd hierover, maar dit is niet de plek om
uit te weiden. Wij volgen hierin de methode van de vrome voorgangers: Malik, al-Awza’i, alThawri, Layth ibn Sa’d, al-Shafi’i, Ahmad, Ishaq ibn Rahawayh en andere grote
moslimgeleerden van vroeger en later. Deze methode is dat je dit soort verzen zonder te
speculeren, zonder te vergelijken, zonder te ontkennen, laat passeren zoals ze zijn gekomen.
De letterlijke betekenis die aanvankelijk opkomt in de gedachten van de antropomorfisten is
absurd met betrekking tot Allah. Geen schepping lijkt op Allah. Er is niets gelijk aan hem. Hij
is alhorend en alziend.”14
De prominente islamgeleerde Abu Ja’far al-Tahawi schrijft in zijn welbekende theologische
werk de volgende principes met betrekking tot Allah en zijn eigenschappen:
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Ibn Hajar al‐Asqalani, fatḥ al‐bārī sharḥ ṣaḥīḥ al‐bukhārī, in het boek tawḥīd, hoofdstuk over de ʿarsh, hadith
nummer 6982.
14
Ibn Kathir, tafsīr al‐qurʾān al‐ʿaẓīm, in de uitleg van het genoemde vers.
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ﻒ ﷲَ ِﲟَْﻌ ًﲎ ِﻣ ْﻦ َﻣ َﻌ ِﺎﱐ اﻟْﺒَ َﺸ ِﺮ ﻓَـ َﻘ ْﺪ َﻛ َﻔَﺮ
َ ﺻ
َ َو َﻣ ْﻦ َو
Vertaling: ‘’Wie Allah beschrijft met de eigenschappen van de schepping, heeft ongeloof
begaan.’’15
Hij schrijft nog een belangrijk principe dat betrekking heeft op de eigenschappen van Allah:

ِ اﳊ ُﺪ
ود َو اﻟْﻐَﺎ َ ِت
َ ﺗَـ َﻌ
ُْ ﺎﱃ َﻋ ِﻦ
Vertaling: ‘’Hij is transcendent van beperkingen en begrenzingen.’’16
Dit artikel is grotendeels gebaseerd op sharḥ al-muqaddimāt van de prominente theoloog
Muhammad ibn Yusuf al-Sanusi en op ʿaqīda imām al-ashʿari ayna hiya min ʿaqaʾid al-salaf
van shaykh Muhammed Salih al-Ghursi.
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Abu Ja’far al‐Tahawi, al‐ʿaqīda al‐ṭaḥāwiyya.
Abu Ja’far al‐Tahawi, al‐ʿaqīda al‐ṭaḥāwiyya.

