
 

 

 

Is het uitvoeren van de daad door veel mensen een bewijs  

voor de correctheid van de daad? 

Door de nobele shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Othaymeen 

Bron:  Tamasoek bi sunnatie nabawieya wa athaaroeha, pagina 43. 

 

 

Vraag: 

Sommige mensen beargumenteren dat wanneer een daad door de meeste mensen wordt 

uitgevoerd, dit een bewijs is voor de authenticiteit van de daad. En zij gebruiken hiervoor als 

bewijs de overlevering Houd jullie vast aan de sawaad al a'dham.  

Wat is uw eminente visie hierover? 

 

Antwoord: 

Dit argument is niet correct. Want Allaah de meest Verhevene heeft gezegd: 

  

Als jullie van mening verschillen keer dan terug... Naar wie? ..Naar Allaah en Zijn 

Boodschapper en Hij heeft niet gezegd keer terug naar de meerderheid. 

 

Het gaat hier niet over het onderwerp stemmen in een parlement. Het onderwerp gaat over de 

bewijsvoering vanuit het boek van Allaah en de Soennaah van Zijn Boodschapper -Moge 

Allaah's vrede en zegeningen over hem zijn-. De verplichting is om terug te keren naar dat 

waar de Kitaab en Soennaah op duiden. Zelfs als zich maar één persoon op dat onderwerp 

bevindt. 

 

Maar wat betreft Houd jullie vast aan de sawaad al a'dham
1
, als dit [tenminste] authentiek 

overgeleverd is van de Profeet -Moge Allaah's vrede en zegeningen over hem zijn -, deze groep 

zijn de moslims die zich stevig vasthouden aan de waarheid, want het woord is "A'dham" 

(groot in kracht en macht) en niet "akthar" (meeste). [Het betekent] wel de grote qua positie, en 

de grote in positie zijn zij wiens uitspraak overeenkomen met het Boek van Allaah en de 

Soennaah van zijn boodschapper -Moge Allaah's vrede en zegeningen over hem zijn-. 

 

Dit wanneer de overlevering authentiek is, want ik vermoed dat het een athaar is van ibn 

mas'oed of anderen. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 [VT]: zwak verklaard door shaykh al-Albaanie in silsilah da’iefah #2896. 


