


De Eigenschappen van de 
Gawaaridj

Shaig Sultaan al Eid

vertaald door: 

Abu Moqbil

© Alle rechten voorbehouden. Slechts kleine delen 
van de tekst mogen worden openbaar gemaakt, 
mits deze niet uit het verband worden gerukt, deze 
niet voor financiële doeleinden worden gebruikt, en 
de bron wordt vermeld. Het is dus niet toegestaan 
om deze tekst in z'n geheel te publiceren. 



Voorwoord

Ik heb deze gotba van Shaig Sultaan Al'aid vertaald, naar 
aanleiding van het verzoek van broeder Mes'ud die in Riyad 
studeert, moge Allah hem zegenen en hem meer kennis 
schenken. En moge Allaah mij baten en degene die deze 
gotba leest, leiden naar het juiste pad.

En iedereen die deze gotba leest, zal merken dat vele 
mensen afwijken van het begrip van de vrome voorgangers. 
Ik hoop dus dat de mensen die dit lezen, zullen terugkeren 
van de afdwalingen, die hier worden opgenoemd. En 
daarover zegt de Profeet (Allaah zijn Salaah en Salaam zij 
met hem): "Degene met wie Allaah het beste voor heeft, die  
geeft Hij het (juiste) begrip in de Godsdienst". 
[Overgeleverd door Al-Bugaarie en Muslim]

Abu Moqbil



Voorwaar, alle lofprijzingen komen Allaah toe. Wij prijzen 
Hem lof, vragen Hem om hulp en vragen Hem om 
vergiffenis. En wij zoeken onze toevlucht bij Allaah tegen 
het kwade in onze zielen en tegen de zonden onder onze 
daden. Al wie Allaah rechtleidt, kan door niemand misleid 
worden. En al wie Allaah doet dwalen, kan door niemand 
rechtgeleidt worden.  En ik getuig dat niets of niemand het 
recht heeft om op enige wijze aanbeden te worden, behalve 
Allaah, Die geen deelgenoten heeft. En ik getuig dat 
Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is. 

O jullie die geloven! Vrees Allaah zoals Hij gevreesd 
dient te worden en sterf niet anders dan als Moslims.

(Hoofdstuk 3, vers 102)



O mensheid wees plichtsgetrouw aan jullie Heer en vrees 
Hem. Die jullie geschapen heeft uit één enkel persoon 
(Adam). En daaruit schiep Hij zijn vrouw en uit hen 
beiden schiep Hij vele mannen en vrouwen. En vrees 
Allaah in wiens Naam jullie elkander om hulp vragen en 
de baarmoeders (verwantschap). Waarlijk Allaah is een 
waker over jullie. (Hoofdstuk 4, vers 1)

O jullie die geloven! Vreest Allaah en spreekt het ware 
woord. Hij (Allaah) zal voor jullie jullie goede daden 

aanvaarden en jullie je zonden vergeven. En wie Allaah 
en Zijn boodschapper gehoorzaamt: waarlijk, die heeft 

een geweldige triomf behaald.
(Hoofdstuk 33, vers 70-71) 

En nu wat volgt:

Het meest ware woord is het woord van Allaah en de beste 
leiding is de leiding van Mohammed (Allaah Zijn Salaah en 
Salaam zij met hem). De slechtste zaken zijn de 
nieuwigheden (in de Religie), en elke nieuwigheid is een 
toevoeging. En elke toevoeging is een dwaling, en elke 
dwaling is in het Hellevuur.

O gemeenschap der gelovigen. O gemeenschap van het 
monotheïsme. Dat de Gawaaridj verder gaan met het zaaien 
van verderf op deze aarde, doet ons en alle Moslims kwaad. 
Dit doen zij zonder het recht te hebben, en in de Naam van 
de Godsdienst (Islaam).



Allaah zegt:

Zeg (o Mohammed): “Zullen wij jullie op de hoogte 
brengen van wie de grootste verliezers zijn door (hun) 
daden?” (Het zijn) degenen wiens daden vruchteloos 
waren in het wereldse leven. En zij dachten dat zij goed 
werk verrichtten. Zij zijn degenen die niet geloven in de 
Tekenen van hun Heer en in de ontmoeting met Hem. 
Hun daden zijn vruchteloos en Wij kennen hun (daden) 
op de Dag der Opstanding geen gewicht toe.
(Hoofdstuk 18, vers 103 – 105) 

Ibn Kathir zei, dat Ali ibn abi Talib en Ad-Dahaak en ook 
anderen hebben gezegd over deze Vers: Zij zijn al-Haruryah 
(dus de Gawaaridj). En Ali heeft gezegd dat het gaat over de 
Gawaaridj, zoals het gaat over de Joden en de Christenen en 
anderen.

Imaam al-Qurtubi zei dat ibn al-Kawae (hij behoorde tot de 
Gawaaridj) vroeg aan Ali ibn abi Talib (moge Allaah 
tevreden met hem zijn), over de vers, ‘de grootste 
verliezers zijn door (hun) daden’. Hij (Ali) zei: “Jij en 
jouw vrienden.”



Wie zijn de Gawaaridj? Wat zijn hun eigenschappen? En 
wat zegt de wetgeving van Allaah en de Profeet over hen?
De Gawaaridj zijn degenen die Moslims met grote zonden 
ongelovig verklaren. Daarnaast beweren zij dat het bloed, 
het geld en de vrouwen van de Moslims halaal1 zijn. Ze 
komen in opstand met wapens tegen de regeringsleiders. 
Daarmee willen ze aantonen dat ze al-Moenkar2 afkeuren. 
En zij verwerpen de Soennah met wat er direct3 zichtbaar is 
van de Qur'aan (zij interpreteren het dus op hun eigen 
manier en niet volgens de Soennah van de Profeet en die van 
de vrome voorgangers). Zij zijn de slechtste der schepping 
en (der) schepselen. Hun fitnah4 is een van de grootste fitan5. 
Want zij kleden haar (de fitnah) met de kleding van de 
Godsdienst en de Jihaad, en zeggen daarbij moenkar af te 
keuren en een groot eergevoel te hebben voor het 
onschendbare (de heiligdommen). Hierdoor neigen de harten 
van jongeren naar hen, waardoor zij ten gevolge daarvan in 
de vernietiging terechtkomen. Hoeveel ellende en 
beproevingen hebben zij wel niet veroorzaakt voor de 
Islamitische gemeenschap. Zij hebben daarmee de 
Godsdienst en het leven op de wereld schade toegebracht. 
Ze hebben de landen (waar ze verblijven) kapot gemaakt en 
de dienaren (burgers) bang gemaakt. Hiermee zijn ze gaan 
verschillen met Ahloes Soennah Asseliefiyien6 betreffende 
de aqeedah7. O Allaah bescherm ons tegen hen, met datgene 
waarvan U houdt. U bent de Alhorende, de Alwetende.  

1 Toegestaan.
2 Het slechte.
3 Op het eerste gezicht.
4 Alles wat leidt naar zondes en onrust.
5 Meervoud van Fitnah.
6 Ahloes Soennah is de groep van de Profeet, en hebben meerdere namen, zoals ook 
bijv. Ahloel Hadieth, Ahloel Athar, Al Jama'ah, Ahloes Soennah wal Jama'ah.
7 Credo/Geloofsleer.



Wat de eigenschappen en kenmerken van de Gawaaridj 
betreft:

1. Opstandig gedrag tegenover de Geleerden, en ook 
tegen de Profeet van de Heer der Werelden (Allaah 
Zijn Salaah en Salaam zij met hem). Zoals een man 
(tegen de Profeet) zei: “O Mohammed, wees eerlijk”, 
en zei: “O Profeet van Allaah, heb taqwa8 voor 
Allaah.” Zij gedragen zich stoer tegenover degenen die 
met hen verschillen van mening. Ook al behoort 
diegene tot de Geleerden, de vrome mensen of de 
metgezellen van de Profeet (Allaah Zijn Salaah en 
Salaam zij met hem).

In het boek van Imaam Ahmed9, heeft  hij overgeleverd 
via Said ibn Djoemhaan, dat hij zei: “Wij bevochten 
met Abdullaah ibn abi Auf (moge Allaah tevreden met 
hem zijn) de Gawaaridj, en de zoon van ibn abi Auf 
had zich reeds bij de Gawaaridj gevoegd. Wij riepen 
hem (de zoon van ibn abi Auf): “O Fairouz, dit is ibn 
abi Auf (je vader).” De jongen zei: “(Hij is een) Goede 
man, als hij hidjra10 maakt (naar de Gawaaridj)!” Ibn 
abi Auf: “Wat zegt de vijand van Allaah?” Ze zeiden 
tegen hem: “Hij zei, (hij is een) goede man als hij 
hidjra maakt.” Toen zei hij (ibn abi Auf): “Hidjra nadat 
ik hidjra met de Profeet (Allaah Zijn Salaah en Salaam 
zij met hem) heb gedaan!” Ik heb de Profeet (Allaah 
Zijn Salaah en Salaam zij met hem) horen zeggen: 
“Zaligheid voor  degene die hen doodt en door hen 
gedood wordt.”11.

8 Het je weren van de woede van Allaah. Daaronder vallen het doen van het goede 
en het laten van het slechte. Een onderdeel daarvan zijn dus ook vroomheid en 
vrees.
9 Musnad (382/4).
10 Emigreren. In dit geval; overgaan tot de Gawaaridj.
11 Overgeleverd door Imaam Ahmed. Hadieth is hasan verklaard.



Dus verbaas jullie niet over hun stoere gedrag 
tegenover onze Shaigs en Geleerden. Want zij zullen 
met niemand tevreden zijn totdat diegene bij hen een 
eed (van trouw) aflegt, hidjra naar hen maakt, en tot 
hun groep behoort, al zou het zelfs een vriend van de 
Profeet (Allaah Zijn Salaah en Salaam zij met hem) 
zijn.

2. En van hun eigenschappen:
Ze tonen goede uiterlijke kenmerken, maar ondertussen 
hebben ze een foute geloofsleer. De Profeet (Allaah 
Zijn Salaah en Salaam zij met hem) heeft gezegd: 
“Jullie minachten jullie gebeden (wanneer jullie deze)  
met hun gebeden (vergelijken) en jullie recitaties (van 
de Qur'aan) met hun recitaties en jullie vasten met dat  
van hen.” En wij zoeken onze toevlucht bij Allaah 
tegen hen.

Zoals de Profeet heeft aangegeven, reciteren ze de 
Qur'aan, maar gaat het niet verder dan hun kelen. Ze 
verlaten de Godsdienst, zoals een pijl een boog 
verlaat. Laat je daarom niet misleiden door de vele 
daden die ze verrichten en de strengheid die ze hebben 
betreffende bepaalde zaken. Ze beweren dat ze de 
Godsdienst, de Da'wah12 en de Jihaad doen zegevieren. 
Echter, de  juiste beschouwing is, dat iemand te werk 
gaat volgens de Soennah en vasthoudt aan de weg (het 
begrip) van de Selef! En daarom zei de Profeet (Allaah 
Zijn Salaah en Salaam zij met hem) over de Gawaaridj, 
ondanks hun vele daden van aanbidding: “Zij zijn de 
slechtste der schepping en (der) schepselen.”13. In 
sahih Muslim14 staat ook, dat zij de meest gehate 
schepping zijn bij Allaah. 

12 Oproepen tot de weg van Allaah.
13 Overgeleverd door Muslim (1067).
14 Sahih Muslim (1066).



3. En van hun eigenschappen: 
Dat ze een deel van de waarheid laten zien, om 
daarmee het slechte te kunnen bereiken. Zo proberen ze 
te laten zien dat ze het goede willen en met de 
wetgeving (van Allaah) willen regeren. Het doel is 
echter, het opheffen van de wapens tegen het land en 
het omverwerpen van de regering. 

In Sahih Muslim15 staat een overlevering van 
Obaidillaah ibn abi Rafi, de slaaf van de Profeet 
(Allaah Zijn Salaah en Salaam zij met hem), dat de 
Haroeria, dus de Gawaaridj, naar buiten kwamen. En 
hij (Obaidillaah) was met Ali ibn abi Talib, toen ze 
zeiden: “Niemand heeft het Recht in handen, behalve 
Allaah.” Ali ibn abi Talib (moge Allaah tevreden met 
hem zijn) zei: “Een woord van waarheid, dat hij 
(degene van hen die sprak) gebruikt voor (de) 
onwaarheid.” En hij (Ali) heeft gelijk (moge Allaah 
tevreden met hem zijn). Want met zoveel woorden van 
(de) waarheid wordt (de) onwaarheid bedoelt. 

Trap niet in de praatjes van degenen, die beweren naar 
de waarheid te spreken, terwijl hun verlangens en inzet 
niet omwille van Ahloes Soennah Asseliefiyien zijn. 
De Gawaaridj hebben Ali (moge Allaah tevreden met 
hem zijn) en degenen met hem ongelovig verklaard, na 
het onderwerp ‘atTahkiem’16. Zij hadden het bloed en 
het geld van de metgezellen halaal verklaard. Zij 
dachten hiermee de moenkar te verwijderen en de 
Godsdienst te doen zegevieren, maar (in plaats 
daarvan) misleidden ze hierdoor de mensen.

4. En van hun eigenschappen:
15 Sahih Muslim (1066).
16 De bemiddeling in de zaak tussen Ali en Muawiyyah.



Onwetendheid over het Boek van Allaah en de 
Soennah en hun onwetendheid omtrent deze. Zoals de 
Profeet (Allaah Zijn Salaah en Salaam zij met hem) 
heeft gezegd: “Ze lezen de Qur'aan en denken dat hij  
vóór hen is, maar hij is tegen hen.”17. Eén van de 
redenen van hun onwetendheid, is het niet zitten bij de 
Geleerden om kennis op te doen, omdat zij 
hoogmoedig zijn tegenover de Geleerden. En zij 
denken dat zij adviezen geven over de Geleerden (aan 
de mensen), doordat zij tegen hen waarschuwen.

5. En van hun eigenschappen: 
Het halaal maken van het bloed, de eigendommen, het 
geld en de kinderen van de Moslims. Zoals is 
overgeleverd18, dat Ali (moge Allaah tevreden met hem 
zijn) de Moslims tegen de Gawaaridj had opgezet, 
nadat zij (de Gawaaridj) zich hadden afgekeerd van het 
gezag van Ali (moge Allaah tevreden met hem zijn) en 
waren begonnen met verderf zaaien op aarde. Hij zei, 
nadat hij de hadieth over hen (de Gawaaridj) had 
opgenoemd: ‘O mensen laten jullie het toe, dat zij jullie 
jullie huizen en geld afnemen? Ik zweer bij Allaah dat 
ik niet wil dat zij bestaan. Ze hebben immers bloed 
vergoten dat haraam is, en hebben de Moslims misleid. 
Dus ga in de Naam van Allaah.” 

In musnad Imaam Ahmed19 staat, dat Aicha (moge 
Allaah tevreden met haar zijn) zei tegen Abdullaah ibn 
Chadaad: “En heeft Ali (moge Allaah tevreden met 
hem zijn) ze vermoord (de Gawaaridj)?” Hij zei: “Ik 
zweer bij Allaah, hij heeft niets naar hen toegestuurd, 
totdat zij de weg afsneden en het bloed vergoten, en 
(het doden van) Ahloe Aldhiema halaal verklaarden.” 

17 Overgeleverd door Muslim (1066).
18 Sahih Muslim (1066).
19 Musnad Imaam Ahmed (1/86).



En deze hadieth duidt op een eigenschap van de 
Gawaaridj, en dat is het halaal maken van het bloed 
van Ahloe Aldhiema.20 En zij zien degene, die hen 
(Ahloe Aldhiema) een overeenkomst geeft en 
veiligheid biedt, en dat is de koning, als een 
ongelovige. 

En Ali (moge Allaah tevreden met hem zijn) heeft ze 
gewaarschuwd voor het aanvallen van de ongelovigen, 
die gevestigd zijn in de landen van de Moslims, die 
vallen onder een overeenkomst en bescherming (van de 
Staat). In de hadieth die vooraf is gegaan, staat dat Ali 
(moge Allaah tevreden met hem zijn) mensen naar de 
Gawaaridj had gestuurd, voordat hij met hen in strijd 
ging, en zei: “Tussen ons en jullie wordt er geen bloed 
vergoten dat haraam is, noch wordt de weg afgesneden 
of de Ahloe Aldhiema onrecht aangedaan. Want als 
jullie dat doen, dan verklaren wij jullie, op de juiste 
weg, de oorlog. Voorwaar, Allaah houdt niet van 
degenen die ontrouw zijn.

6. En van hun eigenschappen:
Zoals de Profeet (Allaah Zijn Salaah en Salaam zij met 
hem) zei: “Minderjarige en domme dromen.”21 22 
Dankzij de gunst van Allaah, zit niemand van de 
Geleerden, begunstigden en leden van de Soennah bij 
hen. Degene die voor hen opkomt behoort tot hen.

De Geleerde Alwadie’i heeft de overlevering van ibn 
Abbaas hasan verklaard, waarin hij (moge Allaah 
tevreden met hem zijn) in een discussie met de 
Gawaaridj zegt: “Wat hebben jullie tegen de 

20 Ahloe Aldhiema: dat zijn mensen die een overeenkomst hebben met de Moslims in 
een Islamitisch Rijk (mensen van het Boek).
21 Het gaat over jongeren die weinig levenservaring en kennis hebben, en daarom te 
haastig zijn in hun beslissingen.
22 Overgeleverd door Al-Bugaarie (3611) en Muslim (1066).



schoonzoon van de Profeet (Allaah Zijn Salaah en 
Salaam zij met hem) (Ali), de Moehaadjirien en de 
Ansaar. Op hen is de Qur'aan neergedaald. Niemand 
van hen is met jullie. Zij hebben meer kennis over de 
betekenis van de Qur'aan.

7. En van de eigenschappen van de Gawaaridj:
Het uitschelden van de Geleerden en het weghouden 
van de jongeren van hen. Want zodra de jongeren 
kennis nemen van de Selefie Geleerden en ze worden 
gemotiveerd om meer kennis op te doen, zullen ze 
welslagen en weg blijven van de Gawaaridj. De 
Geleerden waarschuwen tegen deze dwalende sekten 
en hun ideeën. 

In musnad Imaam Ahmed23 staat dat Ali (moge Allaah 
tevreden met hem zijn) Abdullaah ibn Abbaas naar de 
Gawaaridj stuurde. Toen hij bij hen kwam, stond ibn 
Alkawae op (hij behoorde tot de Gawaaridj). Hij riep 
tegen de mensen dat ibn Abbaas slecht was en 
waarschuwde tegen hem. Hij zei: “O jullie die de 
Qur'aan kennen, dit is Abdullaah ibn Abbaas. Voor die 
hem niet kennen, zal ik hem bekend maken. Hij (ibn 
Abbaas) en zijn volk waarover is neergezonden: 
Waarlijk het is een volk dat redetwist. Stuur hem dus 
terug naar zijn vriend.”

In deze tijd worden de uitspraken van de Geleerden 
verborgen voor de jongeren. Vooral als deze gaan over 
de Gawaaridj en hun boeken, en ook als het gaat om de 
weerleggingen van de Imaams van de dwaling. 

Veel mensen kennen de uitspraken van de Geleerden, 
die waarschuwen voor deze dwalende groeperingen, 

23 Musnad Imaam Ahmed (86/1).



niet. Een aantal van deze dwalende groeperingen, 
denken dat zij de grootste groep zijn, en beweren, dat 
de groep waar zij toe behoren de moedergroep24 is. En 
de waarschuwingen van de Geleerden tegen de 
Gawaaridj worden pas duidelijk, wanneer er iets ergs 
gebeurd. Wij zoeken onze toevlucht bij Allaah tegen 
degenen, die de uitspraken van de Geleerden voor de 
jongeren verbergen, en hen opvoeden met de dwalende 
hizbiya25 ideeën. 

8. En van hun eigenschappen:
Dat Allaah hen in de steek laat, hun listen teniet doet, 
hen afbreekt (stopt) en vernietigd. Ze zullen nooit de 
eer en de macht krijgen, omdat zij verderf zaaien en 
van de Soennah afwijken. Degene die van de Soennah 
afwijkt, zal een rare, afgezonderde leven leiden, ver 
van zijn familie en vrienden vandaan. Aan Allaah 
behoort het bevel in het verleden en het heden. 

Er is overgeleverd door Abdullaah ibn Omar (moge 
Allaah tevreden met hen zijn) dat de Profeet (Allaah 
Zijn Salaah en Salaam zij met hem) zei: “Er zal een 
soort (mensen) ontstaan die de Qur'aan lezen, maar 
waarvan het niet verder gaat dan hun kelen. Iedere 
keer dat ze opstaan, worden ze afgebroken (gestopt).” 
Ibn Omar (moge Allaah tevreden met hem zijn) zei: “Ik 
heb de Profeet (Allaah Zijn Salaah en Salaam zij met 
hem) horen zeggen; “Iedere keer dat er een groep 
ontstaat, worden ze afgebroken.” Hij zei hierover: “Ik 
heb de Profeet dit meer dan 20 keer horen zeggen.” 
Daarna zei hij: “totdat de valse Messias onder hen (de 
Gawaaridj) opstaat”.26 

24 De geredde groep.
25 Het groeperen.
26 Overgeleverd door ibn Madjah (61/1).



Door Allaah Zijn zachtheid met de mensen van de 
Soennah, zijn de Gawaaridj altijd vernederd. Dit, 
omdat zij de Soennah hebben verlaten en zij blij zijn 
met de toevoegingen aan de Godsdienst. De mensen 
van de Soennah staan, met de toestemming van Allaah, 
altijd boven hen. 
In sahih Muslim27 staat een hadieth, die is overgeleverd 
door Zaid ibn Wahb Aldjohany. Waarin hij zegt: “Toen 
we op een dag in een strijd waren verwikkeld met de 
Gawaaridj, vielen er maar 2 doden onder de mensen 
van Ahloe Soennah.” 

En wat de regelgeving betreft, die de Profeet (Allaah 
Zijn Salaah en Salaam zij met hem) heeft uitgesproken 
over de Gawaaridj: “Mocht ik ze tegenkomen (in de 
toekomst) dan vermoord ik hen, zoals de Thamoud28 

vermoord zijn.”29. In een andere hadieth van Ali (moge 
Allaah tevreden met hem zijn) is er overgeleverd, dat 
de Profeet (Allaah Zijn Salaah en Salaam zij met hem) 
zei: “Waar jullie hen ook tegenkomen, doodt hen.  
Want degene die hen doodt, heeft een beloning op de 
Dag des Oordeels”. En Ali (moge Allaah tevreden met 
hem zijn) zei: “Als het leger de Gawaaridj (dood op de 
grond) zou vinden30, en zij zouden weten wat de 
Profeet over hen heeft gezegd, dan zouden zij (het 
leger) geen zin meer hebben (om hen te begraven).”31

Er is tevens overgeleverd, dat de Profeet zei: 
“Zaligheid voor degene die hen doodt en door hen 
gedood wordt.”32 Abu Ghalib zei: “Nadat de leiders 
van Al-azaariqah33 naar Damascus kwamen, naderde 

27 Sahih Muslim (1066).
28 Het volk van de Profeet Saalih, naar wie hij was gestuurd.
29 Overgeleverd door Al-Bugaarie (4351) en Muslim (1064).
30 Na een slag.
31 Overgeleverd door Muslim (1066).
32 Overgeleverd door Imaam Ahmed.
33 Dit is een groep van de Gawaaridj; de volgelingen van Naafi ibn al-Azraq.



een metgezel van de Profeet, genaamd Abu Oemama 
(moge Allaah tevreden met hem zijn),  hen, en zag hij 
deze groep (Al-Azaariqah), en zei: “Honden van de 
Hel, honden van de Hel, honden van de Hel. Het zijn 
de slechtste daders onder deze Hemel. En de beste 
daders onder deze hemel zijn degenen die hen doden.” 
Er werd aan Abu Oemama gevraagd: ‘Heb je uit jezelf 
gezegd, dat zij de honden van de Hel zijn, of heb je dit 
van de Profeet (Allaah Zijn Salaah en Salaam zij met 
hem) gehoord?’ Hij zei: “Ik heb het van de Profeet 
(Allaah Zijn Salaah en Salaam zij met hem) gehoord, 
niet 1 keer, niet 2 keer en niet 3 keer (maar vaker).” Hij 
herhaalde dit een paar keer.34

Wat het discussiëren en debatteren met de Gawaaridj 
betreft, dient dat te worden voorgelegd aan de 
Islamitische leider. Hij is degene, die moet kijken of 
het enigszins nut heeft om met hen te discussiëren. Hij 
stuurt dan een Geleerde, indien zij (de Gawaaridj) op 
een plek zijn, wat bekend staat om hun aanwezigheid 
daar. En indien ze op een verborgen plek zitten, dan 
gaat dat natuurlijk niet.

Er is overgeleverd, dat ibn Abbaas tegen Ali (moge 
Allaah tevreden met hem zijn) zei: “O leider der 
gelovigen, geef mij toestemming om met hen (de 
Gawaaridj) te gaan praten.” Ali (moge Allaah tevreden 
met hem zijn) zei: “Ik ben bang dat zij jou wat aan 
doen.” Ibn Abbaas zei toen: “Nee, ik ben altijd iemand 
geweest, die een goede karakter heeft en niemand 
kwaad doet.” Daarna heeft Ali (moge Allaah tevreden 
met hem zijn) hem toestemming gegeven om met hen 
te discussiëren.35

34 Overgeleverd door Imaam Ahmed.
35 Overgeleverd door Alfasoewie (522/1) met een keten die hasan is verklaard.



De Geleerde Moqbil Alwadie’i zegt in zijn boek, 
‘sa'aqat alzilzaal’, en Imaam Ahmed in zijn musnad36, 
dat Ali (moge Allaah tevreden met hem zijn) ibn 
Abbaas naar de Gawaaridj had gestuurd om met hen te 
discussiëren. Dus zelfs ibn Abbaas, de vertaler van de 
Qur'aan, heeft de leider om toestemming gevraagd, om 
met de Gawaaridj te discussiëren. De dag dat ibn 
Abbaas met hen had gediscussieerd, waren er velen van 
de Gawaaridj teruggekeerd.

Ali (moge Allaah tevreden met hem zijn) had met de 
Gawaaridj gediscussieerd, voordat zij hun toevlucht 
hadden genomen tot  het bloedvergieten etc. Nadat zij 
waren begonnen met bloedvergieten, had Ali (moge 
Allaah tevreden met hem zijn) hen de oorlog verklaard.

In de musnad van Imaam Ahmed37, staat dat Ali tegen 
de Gawaaridj zei: “Tussen ons en jullie (een 
compromis), dat er geen bloed wordt vergoten, dat 
haraam is, dat de wegen niet worden afgezet, en dat de 
mensen van Aldhiema (de joden en de christenen, die 
een verdrag hebben met de Staat), met rust worden 
gelaten. En als jullie dit niet nakomen, dan zijn wij met 
jullie in een staat van oorlog. Voorwaar, Allaah houdt 
niet van bedriegers.”

De discussie met de Gawaaridj kan alleen, indien zij op 
een plaats zijn, die bekend staat om hun aanwezigheid 
daar, zodat je met hen in gesprek kunt gaan. Zoals ibn 
Abbaas, toen hij naar hen toeging en zij bijeenkwamen 
op één plek met 6000 mensen. Hoe kunnen wij met hen 
discussiëren, als zij zich verstoppen en ze hun 
praktijken in het geheim uitvoeren? Daarnaast hadden 
de Gawaaridj, in de tijd van Ali (moge Allaah tevreden 

36 Musnad Imaam Ahmed (86/1).
37 Musnad Imaam Ahmed (86/1).



met hem zijn), duidelijke standpunten en logen zij niet. 
Maar hoe dien je met de Gawaaridj in onze tijd te 
discussiëren? Zodra het gaat over ernstige zaken, dan 
verbergen ze zich achter leugens, en zeggen: “Wij 
volgen de leider en houden van de Geleerden!” Zij 
zweren bij Allaah dat ze niets te maken hebben met de 
praktijken van de Gawaaridj. Ze zeggen: “Wij hebben 
dat nooit gezegd, of wij hebben niets te maken met die 
en die.” 

Hoe dien je te discussiëren met hen, terwijl zij op 
bepaalde tv zenders het volgende uitspreken: “Houd 
jullie vast aan jullie plannen, door deze geheim te 
houden. Hoe dien je met iemand te discussiëren, die 
jou wil vermoorden met een mes. En dan zegt diegene: 
“In de Naam van Allaah en op de weg van Allaah, 
wordt mijn daad geaccepteerd.” De uitnodiging om te 
discussiëren, onder deze omstandigheden, is een 
uitnodiging waarover men twijfelt. Daarnaast dient het 
discussiëren met de Gawaaridj te gebeuren, voordat er 
bloed heeft gevloeid. Zoals dat de Soennah van Ali 
( moge Allaah tevreden met hem zijn) was in de tijd 
van ibn Abbaas, toen hij iemand naar hen toe stuurde 
en zei: “Tussen ons en jullie (een compromis), dat er 
geen bloed wordt vergoten dat haraam is, dat jullie 
geen wegen afzetten, en dat jullie Ahloe Aldiema geen 
onrecht aandoen. Want als jullie dat doen, dan verklaar 
ik jullie op de juiste manier de oorlog. Voorwaar, 
Allaah houdt niet van de bedriegers.”

O jullie die geloven! Iemand zou kunnen zeggen: 
“Bestaan de Gawaaridj wel in onze tijd?” De Geleerde 
Saalih Al-Fawzaan (moge Allaah hem belonen) heeft 
hierop geantwoord: “Yaa Sobhaan Allaah! Zijn deze 
daden dan niet van de Gawaaridj! Het ongelovig 



verklaren van de Moslims, en wat nog erger is, het 
doden van de Moslims en hen onrecht aandoen. Dit 
zijn waarlijk de leerstellingen van de Gawaaridj. En 
deze geloofsrichting is gebaseerd op 3 zaken: Ten 
eerste; de Moslims ongelovig verklaren, Ten tweede; 
het in opstand komen tegen de regeringsleiders, Ten 
derde; het halaal verklaren van het bloed van de 
Moslims. Dit is de geloofsleer van de Gawaaridj. En al 
geloof je deze zaken alleen met je hart, zonder iets uit 
te spreken of te doen, dan behoor je tot de Gawaaridj.”

O Gawaaridj van deze tijd! Jullie zaaien verderf in het 
land van het monotheïsme en de Soennah. Het land 
waarover Shaig bin Baaz (moge Allaah hem genadig 
zijn) heeft gezegd: “Dit land, Saoedi Arabië, is een 
islamitisch land, Alhamdolillaah. Het nodigt uit naar 
het goede en het waarschuwt tegen het slechte. Het 
nodigt uit naar het praktiseren van de Islamitische 
wetgeving.” En hij (moge Allaah hem genadig zijn) 
heeft ook gezegd: “De vijand van dit land is de vijand 
van de waarheid en het monotheïsme. Want welk land 
nodigt tegenwoordig uit naar het monotheïsme.”
Shaig bin Uthaimin (moge Allaah hem genadig zijn) 
heeft gezegd: “Dit land is, zoals jullie weten, een land 
wat de Islamitische wetgeving praktiseert.”

Shaig Alfawzaan heeft over dit land (Saoedi Arabië) 
gezegd: “Dit is het land wat uitnodigt naar de Selefia38. 
Dit land is al meer dan 200 jaar succesvol, en niemand 
verschilt daarover van mening. Het (Saoedi Arabië) 
bewandelt het juiste pad. Het land is gegrondvest op 
het Boek van Allaah en de Soennah van de Profeet.”

38 Dit is de groep van de Profeet (Allaah Zijn Salaah en Salaam zij met hem).



De grote Geleerde Mohammed Naasiredien Alalbaani 
(moge Allaah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Moge 
Allaah het land, Saoedi Arabië, blijven begunstigen, en 
ook alle andere Islamitische landen. Moge Allaah het 
monotheïstische land (Saoedi Arabië) beschermen met 
behulp van Koning Fahd. En moge Allaah hem langer 
laten leven in de gehoorzaamheid van Allaah.”

De Geleerde van Jemen, Moqbil bin Haadi Alwadie’i 
(moge Allaah hem genadig zijn), heeft gezegd: “Het is 
een verplichting voor iedere Moslim, in alle 
Islamitische landen, om dit land (Saoedi Arabië) te 
steunen. Al is het met een goed woordje. Want haar 
vijanden zijn met z'n velen, zowel (daar) binnen (het 
land) als daarbuiten. De slechte geleerden spreken 
(slecht) over deze staat (Saoedi Arabië). En sommigen 
hebben haar ongelovig verklaard. Deze groeperingen 
zijn slecht, ze bereiden zich voor op een aanval op de 
regering, zodat ze deze kunnen aanvallen, zodra ze er 
klaar voor zijn. Zij (deze groeperingen) dienen 
tegengehouden te worden, zodat zij de kans niet krijgen 
om de regering aan te vallen.”

Shaig Hamaad Al-Ansaari (moge Allaah hem genadig 
zijn) heeft gezegd: “Vanaf het einde van het 
Abassidische tijdperk, tot vlak voor onze tijd, zaten alle 
Islamitische landen op de geloofsleer van de Ashaiera 
en de Mu'tazila. En daarom geloven wij, dat Saoedi 
Arabië het land is, dat de geloofsleer van de Vrome 
Voorgangers (Selef Saalih) heeft verspreid. Dit, nadat 
de mensen een hele lange tijd, waren weggehouden van 
deze geloofsleer, met uitzondering van een kleine 
groep mensen. 



Er werd aan Shaig Abdolaziz bin Baaz (moge Allaah 
hem genadig zijn) gevraagd, hoe het zit het met 
degene, die het niet verplicht acht om trouw te zijn aan 
de leider van dit land, Saoedi Arabië. Hij (moge Allaah 
hem genadig zijn) antwoordde daarop: “Dit is de 
Godsdienst van de Gawaaridj en de Mu'tazila. Zij 
achten het niet verplicht, om trouw te zijn en 
gehoorzaam te zijn aan de leiders, wanneer deze 
zondigen. Het is voor niemand toegestaan, om het 
zwaard op te heffen tegen de regeringsleiders, je aan 
hun heerschappij te onttrekken, en hiernaar uit te 
nodigen. Het uitnodigen naar deze genoemde zaken, is 
één van de grootste redenen voor het ontstaan van fitna 
en onenigheid. Wie hiernaar uitnodigt; waarlijk, dat is 
de Godsdienst van de Gawaaridj. Degene die zich 
hiermee bezig houdt, dient geëxecuteerd te worden39, 
omdat hij de Djamaa’ah (Islamitische gemeenschap40) 
hiermee opsplitst en het zwaard opheft tegen de 
regering. Men dient heel erg op te passen voor deze 
mensen! Indien er mensen zijn, die hiernaar uitnodigen 
(rebelleren), dan is het een verplichting voor de 
regeringsleiders, om deze mensen hard aan te pakken, 
zodat er geen fitna ontstaat onder de Moslims.”

En tegen degene, die bomaanslagen pleegt en bloed 
vergiet, zeggen wij: “En vrees de Dag waarop jullie 
zullen worden teruggebracht naar Allaah. Dan zal 
iedere ziel verantwoording moeten afleggen voor 
datgene wat zij heeft gedaan. En er zal hen geen 
onrecht worden aangedaan.”

O jullie jongeren, die aanslagen hebben gepleegd in het 
land van de twee Heilige Moskeeën. Daarnaast hebben 
jullie onschuldige kinderen, vrouwen en ouderen 

39 Door de Staat
40 De groep van de Profeet (Allaah zijn Salaah en Salaam zij met hem)



vermoord. Wat hebben jullie hiermee bereikt? Hebben 
jullie de Godsdienst en haar volgelingen hiermee 
geholpen? Is de situatie van de Moslims hiermee 
verbeterd? Wie ondervindt hiermee schade, zijn het de 
ongelovigen of zijn wij het? Wie zijn degenen die 
worden beangstigd en bang gemaakt, wij of zij?

O jongeren! Toon berouw bij Allaah, vòòrdat jullie 
sterven! Waarlijk, Allaah is degene die jullie berouw 
aanvaardt, indien jullie terugkeren en berouw tonen. En 
denken jullie dat deze vermoorde mensen hun recht 
niet zullen opeisen bij Allaah op de Dag des Oordeels? 
Op het moment, dat de weegschalen worden opgesteld 
en er zal worden gezegd: “Vandaag is er geen onrecht.” 
En degene die onrecht is aangedaan, zal zijn recht 
krijgen. Het eerste waarmee de mensen zullen worden 
berecht, is het bloed. De vermoorde persoon zal zijn 
recht verkrijgen. En jouw Heer is niet onrechtvaardig 
tegenover Zijn dienaar.

O jongeren! Waarlijk, de Profeet Mohammed (Allaah 
Zijn Salaah en Salaam zij met hem) is een Profeet van 
Barmhartigheid. En deze natie is een natie van 
barmhartigheid. Allaah heeft gezegd:            

En wij hebben jou slechts gezonden als 
barmhartigheid voor de wereld.

Dus, waar is het mededogen en de barmhartigheid? En 
hebben jullie geen erbarmen met jullie vaders en 
moeders? En zij, bij Allaah, zitten tussen 2 vuren. 



Enerzijds zijn zij ongerust om jullie en anderzijds 
hebben zij angst voor jullie.

O jongeren! Toon berouw bij Allaah. Leg jullie wapens 
neer en houdt jullie verre van het vergieten van bloed. 
Gedenk het verhaal van de man, die 99 zielen had 
gedood. Hij vroeg een dienaar: “Is er voor mij nog een 
mogelijkheid om berouw te tonen?” De dienaar 
antwoordde: “Nee.” Hij doodde de dienaar en had 
hiermee de 100 bereikt. Daarna stelde hij zijn vraag 
aan een Geleerde. En het is tevens een verplichting, om 
een Geleerde te raadplegen, en geen dienaar die 
onwetend is omtrent het geloof. Hij vroeg de Geleerde: 
“Is er voor mij nog een mogelijkheid om berouw te 
tonen?” Hij zei: “Ja, niets kan jou ervan weerhouden 
om berouw te tonen.” Hij gaf hem het bevel om naar 
een land te gaan, waar Allaah werd aanbeden. Hij 
emigreerde naar dat land, en tijdens zijn reis stierf hij. 
Hij werd toen opgehaald door de Engelen der 
Barmhartigheid, omdat hij berouw had getoond bij 
Allaah. Allaah heeft gezegd: 

Zeg: “O mijn dienaren die buitensporig zijn 
tegenover zichzelf, wanhoopt niet aan de Genade 

van Allaah. Voorwaar, Allaah vergeeft alle zonden. 
Voorwaar, Hij is de Vergevensgezinde, de Meest 

Barmhartige. (Hoofdstuk 39, vers 53)


