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Ten eerste: Het past de beginnende studenten van kennis, en anderen naast hen van onder de 
gewone mensen niet, dat ze zich bezig houden met het tot innoveerders verklaren (Tabdee') en 
het tot immorele zondaars (Tafseeq) verklaren van mensen. Dit, omdat het een gevaarlijke zaak 
is, en zij hebben niet de kennis noch het inzicht in deze zaak. Ook veroorzaakt dit haat en 
vijandschap tussen hen. Het is daarom verplicht voor hen, om zich bezig te houden met het 
opdoen van kennis, en hun tongen in bedwang te houden betreffende datgene wat geen 
voordeel brengt - het is echter schadelijk voor hen, en daarnaast ook voor anderen. 

Ten tweede: innovatie (al-bid'ah) is datgene wat is geintroduceerd in de religie, wat er niet toe 
behoorde. Dit vanwege de uitspraak van de Profeet (salallaahoe alayhi wassalam - Allaah Zijn 
Salaah en Salaam zij met hem):

 من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

"Wie iets aan deze zaak van ons (de Islaam) toevoegt, wat er niet toe behoort, het zal 
worden verworpen." [Overgeleverd door al-Imaam al-Bukhaari in zijn Saheeh (3/167) van een 
overlevering op gezag van 'Aa'ishah - moge Allaah tevreden zijn met haar]. 

En indien een persoon iets deed wat in tegenstrijd is met de religie - uit onwetendheid (hij 
wist het dus gewoonweg niet) - dan dient hij te worden geexcuseerd vanwege zijn 
onwetendheid, en wordt hij niet bestempeld alszijnde een innoveerder (Mubtadi'). Echter 
wordt zijn daad (nog steeds) beschouwt alszijnde een innovatie (in de religie).

Ten derde: wie een aantal fouten heeft in zaken met betrekking tot Ijtihaad (de inspanning die 
geleerden doen om tot een oordeel te komen) - zoals ibn Hajr en An-Nawawi, en wat zich 
heeft voorgedaan aangaande de interpretatie van een aantal van de Eigenschappen van 
Allaah - dan wordt deze persoon niet bestempeld alszijnde een innoveerder. Echter zou er 
moeten worden gezegd: Dit wat bij hen vandaan is gekomen, is fout, en het wordt gehoopt, 
dat zij worden vergeven vanwege hetgeen zij hebben voortgebracht aan geweldige inzet voor 
de Sunnah van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe alayhi wassalam). Het zijn dus twee 
grote Imaams, die betrouwbaar zijn volgens de Mensen van Kennis (i.e. de geleerden) [1].

[1] [Noot van de vertaler: Een aantal dwaallichten van ahlul ahwaa (de mensen der begeerten 
en innovatie)  van deze tijd, proberen zich te verbergen achter deze en andere grote imaams 
die bepaalde fouten hebben gemaakt in het verleden. Echter is het grote verschil tussen deze 
grote geleerden en hen, dat deze geleerden hun ijtihaad op de correcte manier verrichtten, 
waarbij zij hun mening vormden aan de hand van de bewijzen die zij hadden bijeengebracht. 
Wat ahlul ahwaa echter doen, is het tegengestelde daarvan. Zij hebben op voorhand al een 
bepaalde visie, waarna ze vervolgens proberen bewijzen te produceren vanuit de Qur'aan en 



de Ahadieth, door allerlei verzen en profetische overleveringen uit hun verband te rukken, 
zwakke en valse overleveringen te gebruiken, hun eigen interpretatie en begrip te volgen en 
dit vervolgens te koppelen aan hun visie. Dit behoort uiteraard tot de dwaling en is het niet 
van de methodiek van de Profeet en de Vrome voorgangers. Op deze manier proberen ze 
allerlei leringen, stelregels en daden te innoveren in de religie. En wij zoeken onze toevlucht 
bij Allaah.]
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