
 Internationale conferentie  

Wie zijn de Ahl al-Sunnah?  
Een verduidelijking van de methodologie van de Ahl al-Sunna wa'l-Jama'ah met betrekking tot de 

geloofsovertuigingen, jurisprudentie en spiritualiteit en de gevolgen die het afwijken ervan heeft op 

wereldlijke aangelegenheden.  

  

     ﷽ 

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden  

Vrede en zegeningen van Allah zijn met onze Meester Mohammed, zijn Familie en Metgezellen   

  

De Internationale Conferentie over Wie de Ahl al-Sunnah zijn, gehouden op 25-27 augustus 2016 (21 

Dhu'l-Qa'dah 1437), in Grozny, Tsjetsjenië, maakt deel uit van een tweejaarlijkse reeks 

wetenschappelijke conferenties die in de maand augustus in de Tsjetsjeense Republiek gehouden 

worden. De conferentie werd georganiseerd door het Shaykh Ahmad Kadyrov Regional Charitable 

Fund, de Foundation for Chechen Islamic Culture and Education en de Tabah Foundation, en verzorgd 

door het Presidentiële Bureau van de Tsjetsjeense Republiek.   

  

Te midden van pogingen van extremistische Kharijitische facties om de titel van Ahl al-Sunnah te kapen 

en deze te definiëren volgens hun onjuiste en vervormde begrip en toepassing van het geloof, was de 

conferentie erop gericht om de scholastieke methodologie van de normatieve Soennitische islam, Ahl al-

Sunnah wa'l-Jama'ah, te verduidelijken in relatie tot doctrine, jurisprudentie en spiritualiteit, zoals deze 

al meer dan een millenium door generaties moslimgeleerden wordt begrepen en geïmplementeerd. 

Speciale aandacht werd ook besteed aan het onderzoeken van de gevolgen van het verlaten van het 

normatieve pad in de huidige wereld.   

  

De conferentie bracht meer dan 200 geleerden van de hele wereld samen. De Groot-Imam van Al-Azhar 

opende de conferentie met een inleidende toespraak die het kader vormde voor de resterende symposia. 

De conferentie van dit jaar werd gehouden ter nagedachtenis van Shaykh Ahmad Kadyrov, de overleden 

moefti en president van Tsjetsjenië, die in 2004 werd vermoord door aan Al-Qaeda gelieerde 

extremisten.   

  

De conclusies van de aanwezige geleerden zijn als volgt:  

  

• De openingstoespraak van de Groot-Imam van Al-Azhar vormt het fundamentele document 

waarop de conferentie is gebaseerd.  

• De Ahl al-Sunnah wa'l-Jama'ah zijn degenen die:  

- De Ash'ari of Maturidi scholen qua doctrine volgen, inclusief de Ahl al-Hadith die het principe 

van tafwid (delegatie/toeschrijving) aannamen1.   

 
1 De geleerden die tot de Ahl al-Hadith behoorden, namen ofwel het standpunt in van tafwīd met betrekking tot de kwestie 

van Gods eigenschappen ofwel de positie van ta'wīl (interpretatie), waarbij tafwīd vaker werd aangenomen. Beide posities 

worden gevalideerd door de Ash'ari en Maturidi scholen. De antropomorfisten (mushabbihah) en de lichamelijken 



- De Hanafi, Maliki, Shafi’i of Hanbali scholen inzake islamitisch recht en jurisprudentie.   

- Het pad van spiritualiteit in zijn manifestatie als wetenschap en toepassing, namelijk het sieren 

met nobel karakter en zuivering van het hart, zoals geïllustreerd in de orde van al-Junayd en de 

imams die zijn weg volgden.   

• De methodologie van Ahl al-Sunnah eert alle verschillende wetenschappen die de Koranische 

openbaring dienen en identificeert de kenmerken en hogere doelen van deze religie, namelijk het 

behoud van het menselijk leven, het beschermen van het verstand, het beschermen van de religie 

tegen vervorming, het beschermen van de eigendom en eer van mensen en het hooghouden van  

nobel karakter.   

• De Koran kan worden vergeleken met een heilig gebied, omringd door wetenschappen die hem 

dienen. Ze helpen om de betekenissen ervan af te leiden, de kennis die erin vervat zit te onttrekken 

en de hogere doelen en uiteindelijke doeleinden ervan te begrijpen, die mensen in staat stellen 

Allah’s nabijheid te verkrijgen. Ze helpen zijn verzen te vertalen naar een levende beschaving en 

zijn een middel om vrede en veiligheid in de wereld te verspreiden. Zijn verzen manifesteren zich 

in de vorm van de kunsten, nobel karakter, genade, gemak, geloof en welvarende ontwikkeling. De 

verschillende volkeren, culturen en beschavingen van de wereld zullen dan met eigen ogen zien 

dat deze religie een bron van genade is voor de gehele schepping en een middel om geluk in dit 

leven en het volgende te bereiken.  

• De scholastieke methodologie van de Ahl al-Sunnah wa'l-Jama'ah is de omvangrijkste en meest 

precieze van alle islamitische methodologieën en de meest ontwikkelde op het gebied van selectie 

van wetenschappelijke werken en curricula. Ze bieden de beste en degelijkste methode waarmee 

het islamitische intellect in staat is om de Heilige Wet te begrijpen en wereldlijke 

aangelegenheden in al hun complexiteit te begrijpen en deze twee te verenigen.  

• De kennisinstituten die de Ahl al-Sunnah wa'l-Jama'ah vertegenwoordigen, hebben door de 

eeuwen heen honderdduizenden geleerden en afgestudeerden voortgebracht die zich over de hele 

wereld hebben verspreid van Siberië tot Nigeria en van Tanger tot Jakarta. Ze bekleedden 

verschillende functies: sommigen vaardigden juridische antwoorden (fatawa) uit, sommigen waren 

rechters, sommigen waren leraren en sommigen waren predikers. Ze doofden de vuren van conflict 

en onenigheid, brachten veiligheid en stabiliteit in de samenleving en verspreidden kennis en 

bewustzijn.  

• Gedurende de geschiedenis hebben de geleerden van de Ahl al-Sunnah wa'l-Jama'ah de opkomst 

van elke afwijkende sekte, factie en groep gevolgd, de theologische beweringen en uitspraken 

ervan gedocumenteerd en wetenschappelijke criteria gebruikt om deze beweringen te bekritiseren 

en weerleggen. Ze waren daadkrachtig inzake het confronteren van verkeerd denken als het 

 
(mujassimah) zijn degenen die de dubbelzinnige verzen van de Koran hebben geïnterpreteerd (mutashābih) in letterlijke zin 

en een fysieke vorm aan God toekenden. De Ahl al-Hadith achtten het antropomorfisme en lichamelijkheid niet als een 

geldige doctrinaire posities. Gevallen waarin individuele hadith-geleerden deze posities innamen, zijn zeldzame 

uitzonderingen en niet representatief voor de Ahl al-Hadith als geheel.   



verscheen en gebruikten beproefde wetenschappelijke middelen om dwalingen te verduidelijken 

en corrigeren. Waar de scholastieke methodologie van de Ahl al-Sunnah wa'l Jama'ah aanwezig en 

actief was, werden golven van extremisme teruggedreven en waren de zaken van de 

Mohammedaanse gemeenschap op orde, waardoor ze hun toewijding konden richten op het 

opbouwen van de beschaving. Genieën onder de geleerden van de religie kwamen zo naar voren 

die bijdroegen aan de ontwikkeling van algebra, trigonometrie, meetkunde, algoritmen, 

geneeskunde, oogchirurgie, psychologie, oncologie, epidemiografie, embryologie, farmacologie, 

biologie, zwaartekracht, astronomie, het milieu, fonetiek en optica. Dit was het resultaat van de 

methodologie van de Ahl al-Sunnah wa'l-Jama'ah.  

• Gedurende de geschiedenis zijn er onjuiste ideologieën verschenen die beweerden hun 

geloofsovertuigingen te ontlenen aan goddelijke openbaring. Ze kwamen in opstand tegen de 

correcte scholastieke methodologie van de Ahl al-Sunnah en probeerden deze te vernietigen. Ze  

veroorzaakten instabiliteit en bedreigden de veiligheid van mensen. De eerste van deze schadelijke 

golven was de Khawarij. Ze zijn in de moderne tijd opnieuw verschenen in de vorm van Salafi-

takfiris, Daesh (de zogenaamde 'Islamitische Staat') en soortgelijke extremistische groepen. Wat 

deze groepen gemeen hebben onder hun aanhangers zijn vervormingen van de overijverigen, 

vervalsingen van de verzinners en verkeerde interpretaties van de onwetenden. Dit heeft geleid tot 

tientallen valse concepten en onjuiste interpretaties, met als gevolg takfir, vernietiging, 

bloedvergieten en vervorming van het beeld van de islam, waardoor mensen vijandschap ten 

opzichte van de islam tonen en deze aanvallen. Als gevolg hiervan hebben de rechtschapen dragers 

van de religie het nodig geacht om te bewijzen dat de islam niet verantwoordelijk is voor deze 

misdaden. Daarmee bevestigen ze de uitspraak van de Profeet صلى هللا عليه وسلم in de correcte hadith: 

"Deze kennis zal in elke generatie gedragen worden door de rechtschapenen. Ze weren er de 

vervormingen van de overijverigen, de vervalsingen van de verzinners en de verkeerde 

interpretaties van de onwetenden mee af." 

• Deze conferentie komt in het kielzog van pogingen van extremisten om de nobele titel van Ahl al-

Sunnah wa'l-Jama'ah te kapen en deze uitsluitend op zichzelf toe te passen terwijl de ware 

aanhangers ervan worden uitgesloten. De conferentie zal, met de toestemming van Allah, een 

gezegend keerpunt zijn in de poging om deze ernstige en gevaarlijke afwijking te corrigeren en het 

concept van Ahl al-Sunnah wa'l Jama'ah te verduidelijken. Dit zal worden bereikt door de 

authentieke scholastieke methodologie nieuw leven in te blazen die de grote onderwijsinstellingen 

van de moslimwereld hebben aangenomen. Het is een veiligheidsklep waarmee takfir en 

extremisme kan worden ontmanteld. Het zal ook worden bereikt door boodschappen van 

veiligheid, vrede en genade naar de hele schepping te sturen, zodat onze landen opnieuw, met de 

toestemming van Allah, plaatsen van licht en leiding worden.    

  

De deelnemers aan de conferentie spraken hun dankbaarheid uit met betrekking tot de Tsjetsjeense 

Republiek voor haar gastvrije ontvangst en baden voor haar bescherming, veiligheid en welvaart.   

  

Uitgegeven in Grozny, de Tsjetsjeense Republiek, op 27 augustus 2016 (24e Dhu'l-Qa'dah 1437) 


