
KIJK UIT VOOR HIZB-UT-TAHRIR!!
Alle lofprijzingen komen Allaah toe en Allaah’s Salaah en Salaam zij met de Profeet. Nu wat volgt: 
Bescherm julliezelf en jullie kinderen tegen de afdwalingen van deze groepering, die eigenzinnige 
interpretaties hebben van de Qur'aan en de Sunnah. Niet zoals de Profeet dit heeft bedoeld en niet zoals 
zijn Metgezellen en de andere vrome voorgangers dit hebben begrepen.

Wie zijn Hizb-ut-Tahrir?
Hizb-ut-Tahrir is een politiekgerichte partij, wiens doel het is om de Khilafah (Islamitische Staat) te 
herstellen, welke was verloren gegaan in 1924, toen het Ottomaanse Khalifaat ten onder was gegaan.
Enkele van hun vele afdwalingen:
Deze mensen interpreteren alles in het licht van het oprichten van de moslimstaat (Khilaafah), zo 
verdraaiien ze allerlei ahadieth en verzen uit de Qur'aan die dit tegenspreken (dus duidelijk maken dat het 
oproepen tot Tawheed en het verbieden van Shirk het belangrijkste is) en misbruiken ze andere verzen en 
ahadieth om hun mening kracht bij te zetten. Voor hun is de Tawheed (Islamitische Monotheïsme) en de 
Aqeedah (het geloofsleer) niet het belangrijkste, ze zijn erop gericht om zoveel mogelijk mensen te 
verzamelen voor hun politieke Hizb (partij), om zo hun doelen te bereiken. Zo zie je dus mensen met 
verschillende Aqeedah's onder hen. Wanneer je hen bijvoorbeeld vraagt waar Allaah is, dan zegt de een 
dat Allaah overal is (Wahdatul Wujjud) en de andere dat Hij boven de Troon is. Zo zie je dus dat ze er niet 
op zijn gericht om de moslims te verenigen op de Waarheid en het Geloof, maar op de Dwaling. 
Allaah de Verhevene zegt: En voorzeker, Wij hebben aan iedere gemeenschap een Boodschapper 
gezonden (die zei:)“Aanbidt Allaah en houdt afstand van de Thaghoet (Satan, Afgodsbeelden) (16:36)

En  toen de Profeet Mu'aadh naar Yemen stuurde, zei hij tegen hem, "Voorwaar, je gaat naar naar een 
volk van de mensen van het boek - dus laat het eerste waar je hen naar oproept zijn; de getuigenis dat 
niets (of niemand) het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah. Als zij dat accepteren, 
informeer hen dan, dat Allaah vijf gebeden heeft verplicht gesteld gedurende iedere dag en nacht.."

Het eerste waarnaar wij dus dienen op te roepen (da’wah) is de Tawheed. Wij dienen er dus eerst voor te 
zorgen dat mensen Allaah aanbidden, zonder deelgenoten aan Hem toe te kennen. Wij dienen er eerst 
voor te zorgen dat deze mensen de juiste geloofsleer hebben, alvorens wij een volgende stap willen 
nemen (zoals ook alle geleerden aangeven; dat Aqeedah op de eerste plaats komt). Zij wuiven dit 
argument weg, met het idee, dat enkel het zeggen van “laa ilaaha ilaa Allaah” voldoende is. Hoe kan dit 
voldoende zijn O Broeder! Hoe kan dit voldoende zijn, terwijl de Ummah is vervallen in afgoderij, door de 
graven te aanbidden en anderen aan te roepen dan Allaah, zoals Abdulqadir Jilaani, Al Badawi, Ibn 'Isa 
etc., hen smekende om hulp (isti'ana) en bescherming (isti’ada) (en deze zaken behoren tot aanbidding), 
terwijl deze mensen al honderden jaren in hun graven liggen en wellicht al zijn verworden tot stof. Allaah 
zegt: ... En degenen die jullie naast Hem aanroepen,  hebben over een dadelvliesje nog geen 
macht. (35:13) De Profeet heeft gezegd: “Het aanroepen is de Aanbidding”. En de Profeet zei tegen Ibn 
‘Abbaas: “..Als je vraagt, vraag dan aan Allaah en als je hulp zoekt, zoek deze dan bij Allaah”.

“Het beste voorbeeld van het geven van da'wah wordt gevonden in de methodiek van de Profeet - het is 
de meest perfecte en meest complete methodiek - dat hij 13 jaar verbleef in Mekka, terwijl hij de mensen 
opriep naar tawheed, en hen Shirk verbood. Dit deed hij, voordat hij hen beval te Bidden, de Zakaat te 
betalen, te Vasten, de Hajj te doen, en voordat hij hen verbood om aan rente, ontucht, diefstal en moord 
te doen.” [ref.: Manhadjoel Anbiyaa fied-da`wah ila Allaah, van de geleerde Sheikh Rabee ibn Hadee al 
Madkhalee, in het engels: The methodology of the Prophets in Calling to Allaah]. Het stichten van de 
moslimstaat kwam pas na deze 13 jaar (dus na zijn verblijf in Mekka), nadat de metgezellen waren 
onderwezen in de leer van Tawheed en Aqeedah. 

Dit is wat wij leren van de Qur’aan en de Sunnah van de Profeet, maar Hizb-ut-Tahreer wuift dit allemaal 
weg en reizen van moskee naar moskee, om da’wah te doen voor hun doel en mensen te ronselen voor 
de genoemde zaak. En dit doen zij, door de Qur'aan en de Sunnah van de Profeet zo te verdraaiien, dat 
het bij hen past. En wij zoeken onze toevlucht bij Allaah tegen dit soort afdwalingen. Het herstellen van de 
Khilafah is zeker iets goeds, maar dit vereist een methodiek, de methodiek van de Profeet. Wij dienen dit 
dus te doen zoals de Profeet dit heeft duidelijk gemaakt en zoals zijn Metgezellen dat hadden begrepen.


