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Wanneer is iemand een Hizbie? 
 

Door Shaych Zayd ibn Haadie al-Madchaalie (hafidhahoellaah) 
 
Bron: al-'Aqd al-Moendid al-Djadied fiel-Idjaabah 'ala Masaa`il fiel-Fiqh wal-Manaahidj wat-
Tauwhied blz. 43-44 gedrukt door Daar al-Minhaadj. 
Vertaald door: Mohammed Aboe 'Oebaydillaah

 
 
Vraag:  
 
“Wanneer is iemand een Hizbie?” 
 
Antwoord:  
 
“Deze vraag heeft een grote uitleg nodig, maar daar heb ik nu geen tijd voor. 
Desondanks zal ik je op een aantal zaken attenderen. De tekenen waarmee je een 
hizbie kunt onderscheiden (herkennen), of hij nou een leider of een blinde opvolger 
is, zijn de volgende: 
 

1- Zijn associatie (lidmaatschap) met een bepaalde Djama'ah (groep) die een 
eigen manhadj heeft die tegenstrijdig is aan die van manhadj as-Selef, Ahloel-
Hadieth wal-Ather. Zoals Djama'atoel-Ichwaan al-Moeslimien en haar 
aftakkingen (Qoetbies, Soeroeries, Takfieries, Tahrieries etc), Djama'atoet-
Tabliegh en degenen die emotioneel verwant met hen zijn, en een ieder die 
'zijn eigen' partij of groep op waarheid en valsheid verdedigt! 

2- Zijn omgang en optrekken met één van de zojuist genoemde groepen, en 
andere (groepen) van de mensen van ontsporing in 'Aqiedah en handeling, of 
zij nou leiders, opvolgers of (degenen die) gevolgd worden zijn. 

3- Zijn bekritisering van Ahloes-Soennah en het veranderen van zijn gezicht, 
wanneer hij hoort dat één van de hedendaagse hizbies, de bezitters van 
geheime organisaties en verborgen kliekjes, weerlegd worden. 

4- Zijn schandalisering van de uitnodigers (doe'aat, geleerden) naar het 
vastklampen aan hetgeen Ahloel-Ather zich vasthouden betreffende het 
gehoorzamen van Allaah, Zijn Profeet en de moslim regeringsleiders die de 
weg van de Selef bewandelen. 

5- Zijn bekritisering van het gezaghebbende bewind (de regering) en zijn tonen 
van liefde voor degene die hen schandaliseren in hun boeken, op hun bandjes 
en tijdens hun bijeenkomsten. 

6- Zijn aanvallen van de geleerden, die niet (openlijk) rebelleren tegen de 
regeringsleiders wanneer deze fouten begaan, en hen voor hypocriet 
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uitmaken. En ander van zulk soort bekritiseringen die alleen door mensen met 
zieke harten en kwaadaardige ideeën over de opvoedkundige geleerden 
uitgesproken worden.  

7- Zijn (grote) liefde voor 'Anashied' en toneelspel en zijn felle verdediging 
hiervoor en voor degene die dit liefhebben. En dit soort (mensen) vind je 
veelal tussen de gelederen van al-Ichwaan al-Moeslimien, want dit is het 
plezier van hun leiders en van hun arme soldaten vanonder de voor de gek 
gehouden jeugdige mannen en vrouwen. Moge Allaah hen allen doen 
terugkeren naar de openlijke waarheid!”   

 


