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Degene die ongelovig is in Allaah (Ta’aalaa),
kunnen we onderverdelen in één van de volgende
twee situaties:

De eerste situatie: Hij is een oorspronkelijke
Kaafir, net zoals een jood, een christen, een
boeddhist of dergelijke. Het ongeloof van zo een
persoon is helder en duidelijk, wanneer men zo
iemand niet ongelovig beschouwt, of twijfelt aan
zijn ongeloof, of zijn levenswijze correct
beschouwt; dan vervalt hijzelf in ongeloof en
geraakt hij hierdoor buiten de oevers van de
Islaam.

De tweede situatie: Hij is een Moslim die een
tenietdoener begaat waardoor hij buiten de oevers
van de Islaam geraakt, maar hij beweert van
zichzelf dat hij nog moslim is. Als hetgeen
waarin hij vervalt een duidelijke tenietdoener is
waar de geleerden van de Islaam een consensus
over hebben dat het een tenietdoener is, zoals het
spotten met de Profeet (Sallallaahoe ‘alaihi wa
Sallam), hem uitschelden, of iets ontkennen wat
valt onder Ma’loem min Dien al-Islaam bid-
Dharoerah[1]; Iemand die geen Takfier doet op
zo een persoon kunnen we onderverdelen in de
volgende twee situaties:

De eerste situatie: Hij ontkent dat hetgeen waar
de persoon hierboven in vervallen is (zoals het
spotten met de Profeet, hem uitschelden, of iets
ontkennen wat valt onder Ma’loem min dien al-
Islaam bi ad-Daroerah), een tenietdoener van de
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tenietdoeners van de Islaam is. Deze persoon
krijgt hetzelfde oordeel als degene waar hij geen
Takfier op doet (hij geraakt dus zelf ook Kaafir),
nadat het bewijs op hem gevestigd is.

De tweede situatie: Hij bevestigt dat hetgeen
waar de persoon hierboven in vervallen is, een
tenietdoener van de tenietdoeners van de Islaam
is. Hij is echter terughoudend in hem ongelovig
beschouwen omdat hij een mogelijke excuus ziet
voor deze persoon. Zo iemand (die onder deze
tweede situatie valt) wordt geen ongelovige
verklaard.

En als een persoon vervalt in een tenietdoener
waar meningsverschil over is onder de geleerden
van de Islaam zoals het verlaten van het gebed,
het nalaten van de Zakaat, het nalaten van het
vasten (in de Ramadaan) of het nalaten van de
Hadj, degene die zo een persoon niet ongelovig
beschouwt, ook daarop wordt geen Takfier
gedaan.

En Allaah weet het best.

[1] Ma’loem min Dien al-Islaam bid-
Dharoerah; Dit zijn zaken welke verplicht
gekend dienen te worden door de moslims en
waarvan het ongeloof is wanneer een persoon het
ontkent of er onwetend over is. Voorbeelden
hiervan zijn: Het feit dat er dagelijks 5 verplichte
gebeden zijn, of het verbod op alcohol. Iemand
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die dus ontkent of onwetend is over het feit dat
moslims 5 maal per dag moeten bidden of over
het verbod op alcohol; hij vervalt in ongeloof.

Lees ook: Uitleg vd stelregel “Degene die een
Kaafir niet als Kaafir beschouwt, is dan zelf ook
een Kaafir” – Shaykh Naasir al-Fahd, klik hier.
Lees ook: Takfier op degenen die al-‘Oedhr bil-
Djahl [excuus van onwetendheid] geven bij Shirk
al-Akbar? – Shaykh Soelaymaan al-‘Alwaan, klik
hier.
Lees ook: Al-‘Oedhr bil-Djahl en Takfier op
degenen die Moeshrikien excuseren? – Shaykh
‘Abdoellaah as-Sa’d, klik hier.

Vertaald door: Aboe Moeraarah
Bron: Al-I’laam bi-Tawdieh Nawaaqidh al-
Islaam, pagina 38 en 39.
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