
Hieronder een kort overzicht van de qawaa'id (stelregels) over al-djarh wa at-t'adiel in 4 
scenario's*: 
 

1- "De uitgebreide weerlegging heeft voorrang op de niet-uitgebreide aanprijzing" 

2- "De uitgebreide aanprijzing heeft voorrang op de niet-uitgebreide weerlegging" 

3- "Als een niet-uitgebreide weerlegging samen komt met een niet-uitgebreide 
aanprijzing, dan wordt er gekeken waarop meestal de aanprijzing wordt aangenomen"  

4- "Als een uitgebreide weerlegging samen komt met een uitgebreide aanprijzing, wordt 
het van de persoon die weerlegt vereist dat hij bewijzen heeft en verduidelijking biedt 
van zijn weerlegging. Als het geaccepteerd wordt dan wordt de weerlegging 
aangenomen, en als het niet wordt geaccepteerd dan wordt de aanprijzing 
aangenomen" 
 

*Deze stelregels zijn verzameld uit de boeken van Mustalih al-Hadieth (die hieronder als 
bronnen worden aangegeven) en uit de fatawa en uitspraken van shaykh Rabee bin 
Haadie en shaykh Ubaid al-Jaabirie - هللا  حفظهما - 

 
 

Er zijn ook andere redenen waarom een weerlegging niet geaccepteerd wordt, zelfs als 
dit een uitgebreide weerlegging betreft: 

 

1- Wanneer een weerlegging in boosheid wordt gezegd, zoals in het geval van Imam 
Maalik toen hij over Muhammed bin Ishaaq zei: "Dadjaal van de Dadjaalah" (dit is een 
uitgebreide weerlegging) en hierop zei Sh'ubah over ibn Ishaaq: "Amier al-mu'minien in 
Hadieth" (dit is een uitgebreide aanprijzing). Op basis hiervan hebben de geleerden uit 
deze tijd de aanprijzing voorop gesteld. 

Bron: Irshaad an-Nuqaad blz: 108 -112 

 

2- Wanneer een aanprijzer bevestigd wat de weerlegger heeft gezegd met betrekking 
tot zijn weerlegging, daarop weer bevestigd dat de persoon die weerlegd is hiervoor 
berouw heeft getoond en vervolgens afstand heeft genomen van hetgeen hij over 
veroordeeld was. 

Bron: An-Nuket 'ala muqaddimeh ibn as-Salaah li ibn Hadjr: 3e deel, blz: 359 



3- Wanneer de aanprijzer het tegendeel met duidelijk bewijs kan aantonen tegen 
hetgeen de weerlegger beweert. 

Bron: An-Nuket: 3e deel, blz: 359 en ook in Fath al-Mughieth: 2e deel: blz 35 

 

4- Wanneer de weerlegging van iemand komt die geen grote geleerde is. 

Bron: Nuzhat an-Nadhr tawdieh Nugbat al-Fikr li ibn Hadjr blz: 179 

 

5- Wanneer de aanprijzer bekend staat om zijn rechtvaardigheid en betrouwbaarheid, 
dan is het noodzakelijk dat de weerlegger de bewijzen voorlegt en verduidelijking geeft 
over de reden van zijn weerlegging. Als hij dat niet doet wordt zijn weerlegging teniet 
verklaard en wordt de aanprijzing voorop gesteld. 

Bron: Tabaqaat ash-Shaafi'iyeh li as-Sabkie. 2e deel, blz: 12 en zo ook in Fath al-
Mughieth. 2e deel. Blz: 32 
 

6- Wanneer de weerlegger zelf ook is weerlegd, wordt zijn weerlegging niet 
geaccepteerd, ook al betreft dit een uitgebreide weerlegging. 

Bron: Ar-Raf3 wa at-Takmiel fi al-Djarh wa at-T'adiel li al-Laknawie. 1e deel. Blz: 368 

 
 

Vertaald en samengesteld: Abu Muhammed Abdullah as-Surinamie 

Gecontroleerd door shaykh Zakaria al-Adeni - هللا حفظه - 

 
 

Hierboven de qawaa'id die bekend zijn onder de salaf en galaf die ook werden 
toegepast op alle vorige fitan zoals; fitnah abu Hasan al-Maribie, Yahya al-Hajoerie en 
anderen. 

De aanhangers van abu Hasan al-Maribie en al-Hajoerie probeerden toen ook de grote 
geleerde shaykh Rabee bin Haadie in het begin van hun fitnah te kleineren door te 
zeggen dat hij niet goed weet wat er werkelijk aan de hand is etc. En zogenaamd waren 
zij in het begin van hun fitnah met shaykh Rabee of ze deden alsof shaykh Rabee met 
hun was.. echter later toen shaykh Rabee openlijk tegen hun was en dat openbaar 



maakte toen keerden zij zich fel tegen hem. Deze politieke stap om zo te werk te gaan 
was slechts om zoveel mogelijk aanhangers te houden. 

Ook bepaalde bekende du'aat (Uitnodigers) van Nederland hanteerden dus toen deze 
qawaa'id op abu Hasan al-Maribie en al-Hajoerie.. en zagen toen wel in dat de 
kleineringen jegens shaykh Rabee (dat hij de werkelijke situatie niet weet) een laster op 
de shaykh was en uitten dat ook tegen de aanhangers van al-Maribie en al-Hajoerie in 
schriftelijke weerleggingen en in hun uitspraken. 

Alleen nu in deze fitnah met Muhammed bin Haadie laten ze deze welbekende qawaa'id 
achterwege (voor hun aangangers in NL) en doen ze precies hetzelfde als wat de 
aanhangers van al-Maribie en al-Hajoerie deden; het kleineren van shaykh Rabee door 
te zeggen dat hij oud is en niet goed van de werkelijke situatie afweet en doen ze alsof 
ze (nu nog) met shaykh Rabee zijn of alsof ze niet tegen shaykh Rabee zijn! Daarnaast 
verklaren ze iedereen die shaykh Rabee verdedigd als afgedwaald maar niet shaykh 
Rabee zelf! 

De aanhangers van deze du'aat in NL die de Arabische taal niet machtig zijn, 
afhankelijk zijn van deze du'aat en denken omdat de meerderheid in NL met hun zijn 
dat dat de waarheid is, zijn slechts een prooi van hen die spelletjes spelen (متالعبون) 
zoals shaykh Rabee hen (die bepaalde bekende du'aat in NL) zelf noemt. 

 

Abu Muhammed Abdullah as-Surinamie 

 


