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Alle lof is aan Allah. Moge Allah`s zegeningen en vrede op Muḥammad  zijn 

familie, en al zijn metgezellen zijn. 
Allah  zegt: 

"Vandaag heb Ik jullie religie voor jullie vervolmaakt en Mijn Gunst voor jullie volledig 

gemaakt en de Islam voor jullie als religie gekozen." [Al-Māʾida (5):3] 

En Allah  zegt: 

"Waarlijk, de religie bij Allah is de Islam." [Āl-ʿImrān (3):19] 

En Allah  zegt: 

"En wie er een andere religie dan de islam zoekt, het zal niet van hem aanvaard worden 
en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers." [Āl-ʿImrān (3):85] 

En Allah  zegt: 

"Zouden zij een andere religie dan die van Allah wensen, terwijl allen in de hemelen en op 
de aarde zich gewillig en ongewillig aan Hem hebben onderworpen? En tot Hem zullen zij 
terugkeren." [Āl-ʿImrān (3):83] 

De religie dat is dus de islam waar Allah Zijn boodschapper Muḥammad  mee 

heeft gestuurd.  De islam is een universele religie voor de gehele mensheid en universeel 
voor iedere tijdsperk sinds de zending van de boodschapper totdat het Uur aanbreekt. 

De religies die voor de islam zijn gekomen waarmee de boodschappers zijn gestuurd zijn 

correcte religies en vallen onder de religie van Allah . De islam heeft deze religies 

echter opgeheven en het is een plicht voor ieder aardbewoner om de islam te omarmen en 
erin binnen te treden. Want dit is de overgebleven religie! 

Wat betreft de voorgaande religies die zijn opgeheven door deze religie (de islam). Degene 
die dus nog vasthoudt aan de voorgaande religies is geen gelovige in Allah noch in Zijn 
boodschappers en bevindt zich hierdoor op geen enkele religie. Omdat hij zich op een religie 
bevindt die reeds is opgeheven.  

De religie die is opgeheven daarvan is het niet toegestaan om eraan vast te blijven houden. 
Ook is dit geen gehoorzaamheid aan Allah nadat deze is opgeheven. Het gehoorzamen van 
Allah vindt echter plaats voor de opheffing. Wanneer deze echter is opgeheven vervalt het 
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handelen ernaar en wordt het een verplichting om terug te keren naar de religie die de 
voorgaande heeft opgeheven en dat is (in dit geval) de islam.  

Dit geldt voor de Joden, Christenen, andere ongelovigen en de rest van de aardbewoners. Zij 
hebben geen keus behalve om deze religie (de islam) binnen te treden waar de 

boodschapper  het volgende over zei toen Jibrīl tegen hem zei: 

"O Muḥammad bericht mij over de islam."  

De profeet  antwoordde hierop:  

"Islam is dat je getuigt dat er geen (enkele) god is (die het recht heeft om aanbeden te 

worden) dan Allah, dat Mohammed de boodschapper van Allah is, dat je het gebed 

onderhoudt, de zakāt geeft, tijdens de Ramadan vast en de bedevaart naar het Huis (de 

Kaʿba) verricht, als je daartoe in staat bent."1 

Deze vijf zaken:  

De twee getuigenissen, het onderhouden van het gebed, het geven van zakāt, het vasten 
van ramadan en het verrichten van de bedevaart naar het huis van Allah zijn de pilaren van 
islam waar het op steunt. Zoals de boodschapper  heeft gezegd: 

 
"De islam is gebouwd op vijf; de getuigenis dat er geen ware god is (die het waardig is om 
aanbeden te worden) behalve Allah, dat Muḥammad de boodschapper van Allah is, het 
verrichten van het gebed, het geven van zakāt, het vasten van Ramadan en het verrichten 
van de bedevaart (hadj) naar het huis van Allah."2 
 
Daarnaast zijn er  verplichtingen en aanbiddingen die deze vijf (pilaren) vervolmaken. Deze 
vijf zijn de pilaren waar de islam op rust. De resterende verplichte en aanbevolen 
aanbiddingen zijn enkel een vervolmaking van deze religie. Deze religie is in zijn geheel goed 
en in zijn geheel een gunst. Want Allah heeft deze religie een gunst genoemd. 
 
"Vandaag heb Ik jullie religie voor jullie vervolmaakt en Mijn Gunst voor jullie volledig 
gemaakt." [Al-Māʾida (5): 3] 
 
Allah getuigd dat deze religie compleet is. Met andere woorden: het kent geen 
tekortkomingen. Het is volledig toereikend in al hetgeen een dienaar behoeftig aan is met 
betrekking tot zijn religie en hiernamaals in datgene waar rectificatie, het goede, redding en 
geluk in zit bij Allah . Deze religie staat garant voor degene die eraan vasthoudt. 

Garant voor geluk in deze wereld en het hiernamaals. 
 
Wat betreft degene die zich afkeert en deze religie niet binnen treedt is een ongelovige en 
zal eeuwig in het hellevuur verblijven. Wat betreft degene die deze religie is binnen 
getreden en zich alleen aan sommige dingen vasthoudt en tekortschiet, zijn religie is 

 
1 Muslim (1/36,37) & Al-Bukhārī (1/8). 
2 Al-Bukhārī (1/8). 
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gebrekkig naar gelang zijn gebreken (in zijn religie).  Het kan zijn dat hij helemaal geen 
religie heeft wanneer zijn gebreken tegenstrijdig zijn aan de fundamenten van de religie. 
 
Degene die bijvoorbeeld niet bidt, die heeft geen religie omdat hij de steunpilaar van de 
islam heeft verlaten. Zo ook degene die afgoderij (shirk) pleegt heeft geen religie omdat 
afgoderij tegenstrijdig is aan de islam en deze teniet doet. Zo ook één ieder die een 
tenietdoener van de islam begaat of in een reden van afvalligheid vervalt, die treedt 
daarmee uit deze religie en is een afvallige ongelovige. Ook al bidt, vast en verricht hij de 
bedevaart. Zolang hij geen vergiffenis vraagt van deze tenietdoener die hij begaat blijft hij 
ongelovig. Want deze tenietdoener (van islam) maakt zijn religie corrupt waardoor hij 
handelt naar iets wat niet van de religie en leiding is. 
 
Degene die echter een fout of tekortkoming begaat in zijn religie wat niet het niveau van 
afvalligheid bereikt, zoals de zondaars bijvoorbeeld, die treedt hiermee niet uit de religie. 
Zijn religie schiet echter tekort en deze persoon wordt blootgesteld aan de bestraffing en 
het binnen treden van het hellevuur. Dit is dus een groot gevaar!  
 
Wanneer de overtreding echter iets is wat iemand uit de religie zet dan staat het gevaar 
vast. Een persoon kan handelingen van gehoorzaamheid verrichten terwijl hij denkt dat hij 
zich op de religie bevindt, terwijl dit niet zo is. Omdat hij zich op een tenietdoener van islam 
begeeft waar hij geen vergiffenis voor heeft gevraagd. Van deze tenietdoeners is het 
spotten met de religie. 
 
Ook al bidt een persoon, vast hij en verricht hij vrome handelingen, als hij met de religie 
spot (al is het met één woordje of één keer) dan treedt hij daarmee uit de religie en wordt 
hij een afvallige. Hij dient dan verplicht vergiffenis te vragen aan Allah en opnieuw de religie 
binnen te treden. Wanneer hij doorgaat en geen vergiffenis vraagt dan bevindt hij zich niet 
op de religie! 
 

Het bewijs hiervoor is de uitspraak van Allah :  

 
"Zeg: waren jullie Allah, Zijn Tekenen en Zijn Boodschappers aan het bespotten? 
Verontschuldig julliezelf niet. Voorzeker, jullie zijn ongelovig geworden, nadat jullie 
gelovig waren." [At-Tawba (9):65] 

 
Zij (waarnaar verwezen wordt in bovengenoemde vers) waren een groep gelovigen die de 

boodschapper  en zijn metgezellen bespotte en (hiermee) de religie bespotte. 

Vervolgens kreeg de boodschapper van Allah  openbaring waarin hij bericht kreeg 

dat zij hiermee afvallig waren geworden vanwege hetgeen zij zeiden. Zij kwamen zichzelf 
excuseren bij de boodschapper  en zeiden:  

 
"Het waren slechts grapjes en wij wilde de religie niet bespotten. Het was slechts vermaak." 
 
Allah  zei: 
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"Zeg: waren jullie Allah, Zijn Tekenen en Zijn Boodschappers aan het bespotten? 
Verontschuldig julliezelf niet. Voorzeker, jullie zijn ongelovig geworden, nadat jullie 
gelovig waren." [At-Tawba (9):65] 
 
Zij begonnen zich te verontschuldigen en zeiden:  
 
"O boodschapper van Allah, wij spraken deze woorden uit ter vermaak en om de tijd door te 
brengen. Onze intentie was niet het bespotten van de religie." 
 
De boodschapper  accepteerde dit niet van hen en beantwoordde hen met 

datgene wat Allah hem had opgedragen (in dit geval het vers): 
 
"Zeg: waren jullie Allah, Zijn Tekenen en Zijn Boodschappers aan het bespotten? 
Verontschuldig julliezelf niet. Voorzeker, jullie zijn ongelovig geworden, nadat jullie 
gelovig waren." [At-Tawba (9):65] 
 
Hij de boodschapper  voegde hier verder niets aan toe en keek niet om naar 

degene die naar hem kwam om zich zelf bij hem te verontschuldigen. Hij (de profeet) bleef 
dit vers herhalen. Omdat Allah hem dit had opgedragen. 
 
"Zeg: waren jullie Allah, Zijn Tekenen en Zijn Boodschappers aan het bespotten? 
Verontschuldig julliezelf niet. Voorzeker, jullie zijn ongelovig geworden, nadat jullie 
gelovig waren." [At-Tawba (9):65] 
 
Dit is dus een groot gevaar! Want sommige mensen (vooral de onwetenden) daarbij kan het 
zijn dat ze grapjes maken onderling waarbij ze over deze religie spreken of over de 
praktiserende spreken met iets van spotternij. Of zij zeggen:  
 
"Deze religie heeft shidda (overdrevenheid). Of deze religie is hard." 
 
En dergelijke woorden. Degene die deze woorden of soortgelijke woorden uit die is een 
afvallige (en treedt daarmee uit de islam). Ook al bidt hij dag en nacht en vast hij het hele 
jaar! Hij is dus een ongelovige afvallige als hij geen correcte vergiffenis vraagt bij Allah en 
(deze persoon) leeft dan op een andere religie dan de islam. 
 
Wat hier ook onder valt is het spotten met de Namen of Eigenschappen van Allah . Of 

het spotten met het gebed, zakāt, vasten, ḥaij of de sunna van de profeet . Zoals 

het spotten met iets wat is bevestigd door de sunna van de boodschapper  zoals 

de siwāk, het laten groeien van de baard en het inkorten van de snor of andere 
aanbiddingen. Ook al vallen deze aanbiddingen onder de aanbevolen handelingen en niet de 
verplichte handelingen. Wanneer een persoon hiermee spot dan wordt hij een ongelovige 
omdat hij met de religie van Allah heeft gespot.  
 
Allah heeft over de hypocrieten vermeldt dat zij gewoon waren met het bespotten. Zoals 

Allah  zegt: 

 
"En wanneer zij zich afzonderen met hun satans." [Al-Baqara (2):14] 
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Met andere woorden: wanneer de hypocrieten die islam claimen (en dan) terugkeren naar 
de ongelovigen, joden en anderen, zeiden zij: 
 
"Waarlijk, wij zijn met jullie met jullie, wij zijn slechts bespotters." [Al-Baqara (2):14] 
 
Zij zeggen: Wij zijn de islam slechts binnen getreden omwille van het spotten en niet 
omwille van zijn werkelijkheid. Wij zijn met jullie o ongelovigen, wij zijn met jullie in jullie 
religie maar wij houden Muḥammad en zijn metgezellen voor de gek. Wij vertonen valselijk 
de islam om hen voor de gek te houden. 
 
Allah  zegt: 

 
"Allah spot met hen en drijft hen verder in hun tirannie om hun verwarring groter te 
maken." [Al-Baqara (2):15] 
 
Dit is een bestraffing voor hen.  
 
"Allah spot met hen." 
 
Met andere woorden: Allah geeft hen wat hen toekomt voor hun gespot. Want waarlijk, 
Allah spot met hen, kleineert hen, vernedert hen en bestraft hen. Op de dag des oordeel 
wanneer zij naar redding verlangen omdat zij hier samen met de moslims iets van 

ontvangen, wordt dit plots van hen (de hypocrieten) ontnomen. Zoals Allah  zegt: 

 
"De dag waarop de mannelijke en vrouwelijke hypocrieten tegen degenen die geloven 
zullen zeggen: Wacht op ons, zodat we gebruik kunnen maken van jullie licht."  
[Al-Ḥadīd (57):13] 
 

De dag waarop de gelovigen in het licht zullen zijn zoals Allah  zegt: 

 
"Hun licht zal voor hen en aan hun rechterzijde voortbewegen (schijnen)."  
[At-Taḥrīm (66):8] 
 
De gelovigen zullen in het licht zijn en de ongelovigen in donkerte (en wij zoeken Allah`s 
toevlucht). Want de ongelovigen bezitten geen īmān. Zij zullen niet weten wat zich onder 
hun voeten bevindt. 
 
De hypocrieten zullen een klein beetje licht krijgen in het begin om hen belachelijk te 
maken. Zij zullen hier blij mee zijn en vervolgens zal het van hen worden weggenomen. Zij 
bevinden zich dan plots in donkerte in een staat van stunteling. Wanneer dit gebeurt zullen 
zij de gelovigen om hulp vragen: 
 
"Wacht op ons, zodat we gebruik kunnen maken van jullie licht." [Al-Ḥadīd (57):13] 
 
Met andere woorden: wacht op ons zodat wij ook wat licht krijgen door bij jullie te zijn. Zij 
zullen de moslims vragen om te stoppen zodat ook zij wat licht verkrijgen. 
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"Er zal gezegd worden: 'Keer terug naar achter jullie, en zoek dan licht.' Dan zal er een 
muur tussen hen worden geplaatst (met) daarin een poort. Aan de binnenkant daarvan is 
er Genade en aan de buitenkant, ervoor, is er de Bestraffing." [Al-Ḥadīd (57):13] 
 
Zo zal Allah zijn schepping op de dag des oordeel berechten. De mensen van īmān (geloof) 
zullen worden afgezonderd van de hypocrieten. De mensen van īmān zullen in het paradijs 
en licht zijn terwijl de hypocrieten en de mensen van ongeloof in het hellevuur en donkerte 
zullen zijn.  
 
De hypocrieten zullen naar de moslims roepen: "Waren wij niet met jullie (in de dunyā)?" 
Baden wij niet met jullie? Hebben wij het vasten niet met jullie verricht? Hebben we de ḥaij 
niet met jullie verricht? 
 
De gelovigen zullen hierop zeggen: 
 
"Welzeker! Maar jullie beproefden jezelf, en jullie wachtten (op onze ondergang), en jullie 
twijfelden (aan het geloof) en jullie werden misleid door valse verlangens, totdat het 
Bevel van Allah kwam. En de misleider (de satan) heeft jullie misleid ten opzichte van 
Allah." [Al-Ḥadīd (57):14] 
 
"Op deze dag zal er geen losgeld van jullie geaccepteerd worden."[Al-Hadied(57):15] 
 
Met andere woorden: niemand kan zichzelf vrijkopen. 
 
"Op deze dag zal er geen losgeld van jullie geaccepteerd worden, noch van de 
ongelovigen." [Al-Ḥadīd (57):15] 
 
Jullie (de hypocrieten) en de ongelovigen tezamen. Geld zal niet worden geaccepteerd 
behalve: 
 
"Jullie verblijfplaats is het hellevuur. Dat is jullie voornaamste plek en de slechtste 
eindbestemming." [Al-Ḥadīd (57):15] 
 
Het is dus een plicht voor de moslim om de islam en haar bevelen te respecteren en te 
vereren. Hij dient met niets van de islam te spotten, ook al is het iets wat valt onder de 

aanbevolen sunnan. Sterker nog, hij dient de religie te vereren! Allah  zegt: 

 
"Zo is het, en wie de rituelen van Allah eert, waarlijk, dat is dan door het vrees dat zich in 
de harten bevindt." [Al-Ḥaij (22):32] 
 

Allah  zegt ook: 

 
"En degene die de gewijde zaken van Allah eert, dat is beter voor hem bij zijn Heer."  
[Al-Ḥaij (22):30] 
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De verplichting is dat men de religie, de islamitisch vastgestelde wetten, de verboden en 
afkeurenswaardige zaken vereert. Zo ook dient men de gelovigen te vereren. Het is voor een 
moslim niet toegestaan om zijn moslimbroeders te bespotten. 
 
Wanneer de ongelovigen de moslims bespotten, dan zal dit op hen terugkeren op de dag 

des oordeel. Allah  zegt:  

 
"Voorwaar, de misdadigers waren gewoon om (in het wereldse leven) te lachen om 
degenen die geloofden." [Al-Muṭaffifīn (83):29] 
 
"En wanneer zij hen voorbijgingen, knipoogden zij (spottend naar elkaar)."  
[Al-Muṭaffifīn (83):30] 
 
Zij knipoogden naar elkaar om de moslims te bespotten en te kleineren. 
 
"En wanneer zij terugkeerden naar hun families, keerden zij verwaand terug."  
[Al-Muṭaffifīn (83):31] 
 
D.w.z. wanneer de ongelovigen terugkeerden naar hun huizen. 
 
"Keerden zij verwaand terug." 
 
Zij zeiden dan in hun huizen: "Wij hebben de moslims bespot en schade aangebracht." Zij 
zagen dit als zijnde iets om over op te scheppen. 
 
"En wanneer zij (de ongelovigen) hen zagen, zeiden zij: Waarlijk, deze (gelovigen) zijn 
zeker afgedwaald." [Al-Muṭaffifīn (83):32] 
 
Zij (de ongelovigen) zeiden dat de moslims fout waren in hun praktiseren, en dat zij (de 
moslims) zoals de andere mensen moeten zijn, zonder overdrijving. Want zij zien de religie 
als overdrijving. Zij willen dat de moslims vergevensgezind zijn met andere mensen, en dat 
zij met hen samen leven ook al bevinden deze mensen zich op ongeloof en verboden zaken. 
Zij zien de moslims als dwalend en fout omdat zij zich vast houden aan de religie. Allah 

 zegt: 

 
"Maar zij (de ongelovigen) zijn niet als wakers over hen (de gelovigen) gestuurd."  
[Al-Muṭaffifīn (83):33] 
 
Allah heeft de ongelovigen niet aangesteld om de moslims te bekritiseren, over hen te 
waken of om als adviseurs voor hen op te treden. 
 

Vervolgens maakt Allah  de eindbestemming van de gelovigen duidelijk: 

 
"Maar op deze dag zullen degenen die geloven lachen om de ongelovigen."  
[Al-Muṭaffifīn (83):34] 
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Op de Dag der Opstanding zullen de ongelovigen zich bevinden in bestraffing en vernedering 
en de moslims zullen zich bevinden in verering, verheffing en in het paradijs. 
 
Zij zullen vanuit het paradijs naar de ongelovigen kijken terwijl zij (de ongelovigen) zich 
bevinden in het hellevuur waarin zij gekweld worden. Zij zullen ter bestraffing en ter 
vergelding worden uitgelachen: 

"Maar op deze Dag zullen degenen die geloven lachen om de ongelovigen."  
[Al-Muṭaffifīn (83):34] 

Zoals de ongelovigen de moslims uitlachte in het wereldse leven, zo zullen de moslims op de 
Dag der Opstanding de ongelovigen uitlachen terwijl zij zich in het hellevuur bevinden. 

"Op rustbanken kijken zij toe." [Al-Muṭaffifīn (83):35] 

Zij (de moslims) zullen naar hen kijken vanuit hun verhoogde kamers in het paradijs op 
verhoogde zetels. Zij zullen kijken naar de ongelovigen en hun vijanden die hen in het 
wereldse leven hadden geschaad en hen lastig vielen. Zij kijken naar hen vanuit verhoogde 
kamers en vanuit schitterende zetels terwijl zij zich in het hellevuur bevinden waarin zij 
worden gekweld en vernederd, en lachen hen dan uit. 

"Worden de ongelovigen niet (volledig) vergolden vanwege dat wat zij deden?"  
[Al-Muṭaffifīn (83):36] 

Ja! De ongelovigen zijn reeds vergolden voor hun handelingen! 

Dit allen duidt erop dat het dus niet toegestaan is om de boodschapper  of de 

religie te bespotten. Zo ook niets van de Qurʾān of van de overleveringen van de 

boodschapper . Ook is het niet toegestaan om de moslims thye bespotten. 

Sterker nog, het is een plicht om de religie en haar mensen te respecteren! Want zij zijn 

dienaren van Allah, gelovigen. Zij zijn geliefd bij Allah . Allah heeft hen verheven 

met islam. Het is dus niet toegestaan om hen te kleineren en te bespotten! Want dit zal als 
een plaag op degene die dit doet terugkeren in deze wereld en het hiernamaals. 

Degene die spot, die zal dan degene zijn die in deze wereld en het hiernamaals vernederd 
wordt. Wat betreft degene waarmee gespot wordt, die zal niet geschaad worden aangezien 
hij zich op de waarheid en religie bevindt. Het zal hem niet schaden als iemand hem bespot. 
Want dit keert terug naar degene die spot! 

Kortom, het spotten met de religie van Allah, het bekritiseren van de religie of het 
bekritiseren van bevelen of handelingen van gehoorzaamheid, is afvalligheid van de religie 
van islam! Zo ook het bekritiseren van praktiserende moslims, de gelovigen, de geleerden 
en de mensen van het goede, dit allen valt onder dit gevaarlijk hoofdstuk (d.w.z. 
afvalligheid). 
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Een moslim dient zijn tong in bedwang te houden, zijn religie en de geleerden te 
respecteren. Zo ook dient hij de praktiserende mensen en ieder moslim op aarde te 

respecteren. Hij respecteert hen en houdt van hen omwille van Allah . Niets van de 

religie van Allah dient bekritiseerd te worden. Wanneer men hier toch iets van verricht, dan 

dient hij verplicht vergiffenis te vragen bij Allah . Om zich zelf te redden van het gevaar 

voor dat het voorbij is en hierdoor de deur naar vergiffenis voor hem gesloten wordt en 
zodoende tot de verliezers zal behoren. Dit is dus een ernstige zaak! 

Wij vragen Allah  om ons te beschermen tegen deze gevaarlijke zaken. En dat Hij ons en 

jullie van degene laat zijn die hun tongen bedwingen over zaken waarvan het spreken 
erover niet is toegestaan. Het spreken is zeer gevaarlijk! Een persoon kan gemakzuchtig 
omgaan met zijn woorden terwijl deze wel een effect kunnen hebben. Een goed effect 
wanneer het goede woorden zijn en een slecht effect wanneer het slechte woorden zijn.  

Allah  zegt:  

"Er is geen woord dat hij uit, of aan zijn zijnde bevindt zich een waker die gereed is." [Qāf 
(50):18] 

Moge Allah`s zegeningen en vrede op Mohammed , zijn familie, en al zijn 

metgezellen zijn.  
 


