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Wat Weet U? 

OPINIE: 

FARID ISHAK 



Er zijn jongelingen en jonge volwassenen die geloven dat ISIS vecht voor een goede zaak. Zij vinden het 
een noodzaak om zich aan te sluiten voor de zaak van ISIS, omdat men vindt dat dit de Islam is, dit is wat 
Moslims doen. 
  
 

ebruik makend van de lange schaalverdeling zijn er ongeveer 1 miljard en 700 miljoen Moslims op 
de wereld. Er zijn nieuwsberichten waarin staat dat er tussen de 32,000-100,000 actieve 
vechtende ISIS leden zijn (op dit moment afnemend) en er is een onbekend aantal over de hele 

wereld die in de idealen van ISIS geloven. 
Hypothetische bewering; zelfs als er 10 miljoen aanhangers van ISIS zouden zijn, zou er nog steeds 99,41% 

van alle Moslims zijn, die niet in de idealen van ISIS geloven. 
  
  

Voor degenen die afvragen; 
'Hoe heb je de hypothetische bewering berekend?'  
Berekening Lees 

10.000.000 / 1.700.000.000 x 100 = 0,59% 
 

10 miljoen supporters van ISIS van de 1 miljard 700 
miljoen Moslims maal 100 = 0,59% ISIS-supporters. 

Dus 

100% - 0,59% = 99,41% 
 

Alle Moslims 100% minus ISIS-supporters 0,59% = 
99,41% NON ISIS supporters. 

 
 
 
Reuters, Elsevier, The Huffington Post 
In 2014 stuurden 126 vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap (de 1,7 miljard) een 22 pagina 
tellende open brief, naar de zelfuitgeroepen leider Abu Bakr Al Baghdadi en de strijders en aanhangers 
van de zelfverklaarde "Islamitische Staat" (Zie aan het einde van de opinie, de samenvatting van de brief en de lijst van 

vertegenwoordigers die de brief ondertekend hebben). 

  
De brief hekelt de "Islamitische Staat" militanten en weerlegt de religieuze argumenten die zij aanvoeren. 

Gezien degene die de brief hebben ondertekend, geeft men een "afwijzend vinger" namens de resterende 
plus één en meer dan een half miljard Moslims in de wereld. 
   
Het is een belangrijke brief, 
Onder de 126 vertegenwoordigers uit verschillende landen die de brief hebben ondertekend, zijn er 5 
voormalige en huidige Grand moefti's (hoogste ambtenaar van het religieuze recht in een islamitisch land) 
en 8 Geleerden van Cairo Al-Azhar Universiteit (de hoogste zetel van het soennitische leren). Momenteel 
zijn er meer vertegenwoordigers die hun namen hebben toegevoegd ter ondersteuning van de brief op de 
'letter to Baghdadi' website  
  
Als u geïnteresseerd bent, lees de brief, maar wees ervan bewust dat de brief niet is bedoeld voor een 

liberaal publiek. 'Zelfs mainstream Moslims vinden het misschien moeilijk om het te lezen', 'het heeft als 
doel om een uitgebreide islamitische weerlegging te bieden, punt voor punt,’ zei Nihad Awad, directeur 
van de Raad van de American-Islamic Relations (citaten uit 'The Huffington Post'). Alhoewel ‘de 
samenvatting', aan het eind van deze opinie, maakt de inhoud van de brief het een en ander duidelijk. 
  
Zoals we weten, heeft Al Baghdadi helaas niet geluisterd naar de 126 Geleerden en voor zover wij weten, 
blijft hij doorgaan met het indoctrineren van zijn overtuiging. 
Maar in ieder geval is er in 2014 een bericht de wereld ingestuurd, dat 99,99% van de Moslims tegen ISIS 
zijn, ... toch? 
 
  

 

 
 

G 

http://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-islam-scholars-idUSKCN0HK23120140925
http://www.elsevier.nl/buitenland/article/2014/09/moslimgeleerden-lezen-is-leider-al-baghdadi-de-les-1607798W/
http://www.huffingtonpost.com/2014/09/24/muslim-scholars-islamic-state_n_5878038.html
http://www.lettertobaghdadi.com/
http://lettertobaghdadi.com/14/english-v14.pdf


Dus 99,99% Van De Moslims In De Wereld Zijn Tegen Isis En Hun Idealen? 
  

De twee grootste takken binnen de moslimgemeenschap (de 1,7 miljard) zijn Sunni (85% -90%) en Shia 
(10% -15%). 
En binnen deze branches is er een onbekend percentage liberaal, conservatisme en ultra conservatisme. 

 Het verschil tussen Sunni en Shia vloeide aanvankelijk voort uit politieke opvattingen en later ook 

uit opvattingen en de leer van de Hadith (wordt zo meteen uitgelegd).  
 ISIS kwam met eigen unieke inzicht en interpretaties. Het vragen van waarom, is een goede start. 

 

Waar Krijgen Moslims Mee Te Maken? 
  
Koran - 'woord van God geleverd aan Muhammad(S) via de engel Gabriël ' 

Zeer gerespecteerde geschrift in de islamitische gemeenschap, sinds het is geleverd aan Muhammad(S) is 
het verboden om het te wijzigen of woorden toe te voegen. 
Sunni: Muhammad(S) ontving de woorden van God via de engel Gabriël in de loop van 23 jaar en 

reciteerde de verzen aan zijn metgezellen.  
Shia: Muhammad(S) ontving de woorden van God via de engel Gabriël in 1 nacht en reciteerde de verzen, 
in de loop van 23 jaar, aan zijn metgezellen. 
Na de dood van Muhammad(S), beval de eerste kalief ‘Abu Bakr’ in de moslimgemeenschap, de 
metgezellen om alle Koranverzen te verzamelen.  
De derde kalief 'Oethman', beval om de Koran in de juiste volgorde te bundelen en te distribueren naar de 
islamitische landen. 
De Koran is de reden waarom Moslims het gevoel van eenheid hebben, elke Moslim kan minstens één vers 
of hoofdstuk reciteren uit de Koran en het wordt geacht het enige religieuze geschrift te zijn dat niet is 
veranderd in 1400 jaar. 
  

Koranisme - 'verwerpt Hadith literatuur'. 
Beschrijft elke vorm van de islam dat de Koran aanvaardt als openbaring, maar verwerpt de religieuze 

autoriteit en of de authenticiteit van de Hadith collecties.  
Koranisten volgen alleen de Koran  
Momenteel gaat men ervan uit dat dit een klein, maar onbekend, percentage van de Moslims zijn. 
 
Hadith - 'verslagen, die de uitspraken, acties of stilzwijgende goedkeuringen, geldig of ongeldig, 

toegewezen aan Muhammad(S)' beschrijven. 
De letterlijke betekenis is 'verklaring' of 'praten', meervoud is ahaadith. 
Geschreven 200/250 jaar na het overlijden van Muhammad(S). 
Binnen de Sunni, zijn er 6 boeken geschreven door 6 verschillende Geleerden, 
Binnen de Shia zijn er 4 boeken geschreven door 4 verschillende Geleerden, 
De Geleerden ontvingen de verslagen uit verschillende lagen van autoriteit in diverse stammen, stammen 
met verschillende (politieke) standpunten. 
 

Een indicatie van de hoeveelheid ahaadith (verslagen): 

  
Al Bukhari (die het eerste boek schreef) kreeg tot 600.000 ahaadith waarvan 7397 ahaadith met herhaling en 2602 
ahaadith zonder herhaling overbleven. De resterende +/- 592,000 ahaadith die weggelaten waren, werden geacht niet 
authentiek te zijn, wat betekend dat er getwijfeld werd aan het gezag van de degene die gemeld had, ongeacht of het 
onderwerp zelf al dan niet vals of waar zou zijn. 

Het moet duidelijk zijn, dat wanneer men spreekt van 600.000 ahaadith, dat dit niet het aantal afzonderlijke onderdelen 
van informatie betekend. Elke hadith bestaat uit twee delen, de isnad (keten van vertellers) en de matn (tekst). Als men dezelfde 
tekst met bijvoorbeeld drie verschillende isnads zou vinden, zou dit worden beschouwd als vertegenwoordiging van drie 

tradities. 
 
 

  
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Quran
https://en.wikipedia.org/wiki/Quranism
https://en.wikipedia.org/wiki/Hadith


Kennis: 
De moslimgemeenschap verwacht dat men de diverse vormen van Geleerden kan raadplegen als er 
vragen zijn over de religie. 
 
Verleden en Huidige situatie, Meningen van Geleerden (Shia & Sunni): 

 De Hadith is niet verplicht. 

 De Hadith is verplicht. 
 Niet alle ahaadith zijn 200/250 jaar na de dood van Muhammad(S) geschreven. 

 De Hadith werd door Muhammad(S) verboden. 

 De Hadith werd door Muhammad(S) nooit verboden. 

 Muhammad(S) had de Hadith toegestaan, nadat de Koran klaar was. 

 Sinds de Hadith is geschreven zijn er debatten over de authenticiteit van bepaalde ahaadith. 

 De Koran boodschap is duidelijk en volledig, het kan dan ook volledig worden begrepen zonder te 
verwijzen naar de Hadith. 

 Het is niet mogelijk om de Koran te volgen zonder de Hadith, omdat het concept van de vijf zuilen 
van de islam voortkomen uit de Hadith en op geen enkele manier worden beschreven of 
gedefinieerd in de Koran. 

 Op Individuele ahaadith wordt isnad uitgeoefend in de vorm van sahih ('authentieke'), Hasan 
("goed") of da'if ("zwakke"). Echter, is er geen algemene overeenkomst: Elk Geleerde kan een 
hadith anders classificeren.  

 Bij Shia wordt geen isnad uitgeoefend, men heeft de opvatting dat alle ahaadith authentiek zijn.  
 Mohammad had een opvolger aangewezen (Ali, Shia).  

 Mohammad had geen opvolger aangewezen (Sunni).   
 (De punten zijn een aantal van de (vele?) oorzaken van de (grote) verschillen in de geschiedenis over Mohammads(S) leven en 
uitspraken) 

 
Het Onderzoek en Analyse Van een Geleerde: 

Er zijn vier bronnen waaruit Moslim Geleerden een religieuze wet of uitspraak halen en waarop zij een 
*fatwa baseren (*het woord zal later worden uitgelegd).  

1. De Koran 
2. De Sunnah, bevat alles wat de Profeet Muhammad(S) zei, deed of goedkeurde (de Hadith). 
3. De consensus van de Geleerden, wat betekent dat als de Geleerden van een vorige generatie 

een overeenstemming hebben bereikt over een bepaald onderwerp, dan wordt deze consensus 
beschouwd als vertegenwoordiging van de islam. 

4. Als er geen Schrift is gevonden met betrekking tot een specifieke vraag met behulp van de eerste 
drie bronnen, dan kan een islamitische Geleerde doen wat bekend staat als Ijtihad. 
Ijtihad betekent dat de Geleerde gebruik maakt van de eigen logica en redeneren om tot het 
beste antwoord te komen op basis van het beste van het eigen vermogen. Een geleerde die 
gekwalificeerd is om Ijtihad te doen wordt Mujtahid genoemd.   

  
Historisch Sunni en Shia: 
Abu Bakr as-Siddiq (Senior metgezel, vriend en schoonvader van Muhammad(S)). 
Ali ibn Abi Talib (de neef en schoonzoon van Muhammad(S)). 
Het woord 'Sunni':  
Komt van een woord dat 'iemand die de overleveringen van de profeet volgt' betekent. 
Het woord 'Shia':  
Betekend een groep of ondersteunende groep mensen. De algemeen bekende term werd verkort van 

'Shia-t-Ali,' of 'de partij van Ali'. 
 
Na het overlijden van Muhammad(S), werd Abu Bakr benoemd tot de eerste moslim Kalief van de 
moslimgemeenschap, maar de aanhangers van Ali waren het niet eens met de aanstelling van Abu Bakr. 
Zij waren van mening dat de Kalief van de moslimgemeenschap niet moest worden gekozen, maar dat de 
leiding moest worden overgenomen door familie van Muhammad(S), zie ook fatwa, Shia 10-15%.  
De Sunni Moslims verwierpen deze theologie en zijn van mening dat ‘Het Geloof in God en Zijn 
Boodschapper(s)’ niet zijn gerelateerd aan familie of bloedbanden.  
Dit brengt grote verschillen met zich mee in de wijze hoe Sunni en Shia de Islam bestuderen en beleven.   

https://en.wikipedia.org/wiki/Sunnah
https://en.wikipedia.org/wiki/Ijtihad


Wat Betekent Dit In De Praktijk? 
 

etende uit ervaring, lezen niet alle westerse Moslims, de Koran of word de Sunni 6 of Shia 4 
boeken met ahaadith geraadpleegd. Meeste Moslims, van kind tot oudere mensen, leren over 
de religie via de ouders, grootouders, broers en zussen, vrienden of gaan op internet en vragen 

rond. Als er ontwikkelingen zijn of de samenleving heeft vragen die men beantwoord wil zien, is er de 
Geleerde die deze beantwoord. De kwaliteit van de antwoorden hangt af van, of de Geleerde de huidige 
status quo kent en een gedegen onderzoek doet, contacten onderhoud met meerdere Geleerden en hoe 
een Geleerde de band tussen mens en religie ziet.   
  
Dit is natuurlijk een manier voor een persoon om religie te ervaren, er is niets mis met het luisteren naar 
ouders, familieleden, vrienden of de diverse typen van de Geleerden, maar het betekent wel dat men een 
zekere mate van verstandigheid moet toepassen als men nooit de Koran leest of de Hadith raadpleegt. 
Daarbij speelt kennis een heel belangrijk rol.  
  
Een voorbeeld van, hoe sommige Moslims met “beperkte kennis” worden beïnvloed. 
In de afgelopen jaren (misschien sinds 1989 - Salman Rushdie), is het woord * fatwa gebruikt in de media 

om de doodstraf aan te geven.  
  
* Fatwa, Sunni 85%-90%: 
Het Arabische woord Fatwa betekent letterlijk mening, 
Een fatwa is een islamitisch rechterlijke uitspraak, gegeven door een expert in de religieuze wet (Moefti), 
met betrekking tot een specifiek probleem, meestal op verzoek van een individu of Qadi (rechter) om een 
probleem op te lossen, waar de islamitische jurisprudentie (fiqh), onduidelijk is. 
De fatwa is juridisch niet bindend en of definitief, het is een gerespecteerd interpretatie door een Moefti 
op een bepaald geval.  
Als de individu twijfels heeft over de fatwa kan hij/zij op zoek gaan naar een andere Geleerde voor een 
second opinion (waarom? zie 'Het Onderzoek en Analyse van een Geleerde' en 'Verleden en Huidige 

Situatie, Meningen van Geleerden'). Als een fatwa geen nieuw perspectief biedt, dan wordt het eenvoudig 
een uitspraak genoemd. Voorbeeld: 
Als een Qadi (rechter), of individueel of een groep geadviseerd willen worden of een vraag heeft over een 
nieuw onderwerp (bijv. Is Pokemon Go gokken / godslastering?), Dan vraagt men  misschien een Moefti 
om een fatwa. 
  
Bovenstaande definitie is niet per se een formeel standpunt, aangezien er vele Sunni Moslims zijn die 
beargumenteren dat iedereen die geleerd is in het islamitische recht een fatwa over de leer kan geven. 
 
In Saoedi-Arabië zijn slechts een geselecteerd aantal Geleerden bevoegd om fatwa uit te geven, omdat er 
tegenstrijdige verklaringen en fatwa’s waren uitgevaardigd door verschillende Geleerden waaronder 

Sunni imams.  
De website IslamQA.info, die antwoord geeft op vragen in lijn met de salafistische stroming (ultra 
conservatisme, een voorbeeld hiervan is de boerka) werd verboden in Saoedi-Arabië, omdat ze fatwa’s 
uitvaardigden terwijl ze, toen en nu nog steeds, daartoe niet bevoegd zijn. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

W 

http://money.cnn.com/2016/07/21/news/pokemon-go-saudi-arabia/
https://en.wikipedia.org/wiki/Salafi


* Fatwa, Shia 10%-15%: Om de Shia fatwa te begrijpen moet men een beetje voorgeschiedenis kennen.  
 
Notitie: De titels Ayatollah, Marja al-taqlid (Ayatollah Uzma, Grand Ayatollah) bestaan niet bij Sunni 
Moslims. 
 
De Marja al-taqlid geeft leiding aan de (Shia) Moslimgemeenschap *in afwezigheid van de Imam.  
* De Twelver Shia beweging is de grootste tak onder de Shia Moslims.  
Men gelooft in de twaalf Imams. Deze Imams waren afstammeling van Muhammad(S). Beginnend bij Ali 
en eindigend bij Imam Mahdi. De Imam had het centrale leergezag en werd geacht een nauwe relatie met 
God te hebben, God begeleide de Imam die op zijn beurt de mensen begeleide.  

Aangezien alle afstammelingen via Ali gestorven zijn, is er geen Imam meer. Echter wordt geacht dat 
Imam Mahdi, aan het eind der tijden terug zal keren. In de tussentijd heeft de Marja al-taqlid de leiding. 
 
Wanneer een Shia de leeftijd voor shar‘ī  (pubertijd) heeft bereikt kan men beginnen met de keuze te 
maken, wie voor hem of haar de Marja al-taqlid is. Men noemt dat taqlid (volgen) van een (rechtvaardige) 
Mujtahid (men is niet verplicht om één te volgen) die dan op een bepaald moment door gelijken Ayatollah 
kan worden genoemd, die dan gekozen kan worden tot Marja al-taqlid (Ayatollah Uzma, Grand Ayatollah) 
 
Mukallaf:  
Persoon die verplicht is te handelen naar God’s wil en God te aanbidden (religieus verantwoordelijk en 
aansprakelijk) 

 
Mujtahid,  
Een individu, die gekwalificeerd is in het uitoefenen van ijtihad bij het evalueren van de religieuze wet. 
De Shia voorwaarden om gekwalificeerd te worden verschild met de voorwaarden van de Sunni.  
 
Ayatollah (betekend ‘teken van God’),  
Er is geen officiële ceremonie om een Ayatollah te worden, als men de persoon waardig en geleerd genoeg 
vindt wordt deze, door gelijken, Ayatollah genoemd.  
 
Marja al-taqlid (Bron der navolging) ook wel Ayatollah Uzma (Groot teken van God) oftewel Grand Ayatollah genoemd. 
Een raad van Shia ouderen besluit of een Ayatollah kan beschouwd worden als Marja al-taqlid.  

 
Onder de voorwaarden die nodig zijn voor het aangaan van de positie van Marja al -taqlid, zijn er zes als onmisbaar beoordeeld: 
Volwassenheid (bulugh), Intelligentie (akl), Geloofsbelijdenis (iman), rechtvaardigheid (adalat), Van een Legitieme geboorte 
(taharat-i mawlid) en van het mannelijk geslacht (dhukurat).  

 
 Zij die de titel Ayatollah dragen zijn experts op het gebied van religieuze studies in rechtspraak, 

ethiek en filosofie in de Shia Islam. 
 Alleen de Ayatollah mag een fatwa geven.  

 Alleen een fatwa gegeven door de hoogste rang van Ayatollah’s, Marja al-taqlid, is bindend, deze 
kan alleen ontbonden worden door de Ayatollah zelf of door een Ayatollah met dezelfde rang.    

 Alleen Ayatollah’s komen in aanmerking om Marja al-taqlid te worden.  

 
Op de website van Grand Ayatollah Sayyid Ali Hosseini Khamenei (Iran) staat een Q&A gedeelte waarin de 
vraag wordt gesteld; 

Q. Is men verplicht om ook de opinie op het identificeren van een onderwerp, waarover een regel is 
ingesteld, op te volgen?  
A. De verantwoordelijkheid voor het identificeren van het onderwerp, waarover een regel is ingesteld, ligt 
bij de Mukallaf. Dientengevolge is men niet verplicht om de opinie over het identificeren van het 
onderwerp, als die erbij is gegeven, op te volgen.      
 
Bv. Als men de regel instelt:  
Alles wat staal is mag je niet aanraken. En daarbij de opinie geeft, men kan net zo goed alle staal 
vernietigen. Is men niet verplicht om de opinie op te volgen.  

http://www.leader.ir/en/book/23


In totaal zijn er op dit moment +/- 43 Marja al-taqlid (Ayatollah Uzma, Grand Ayatollahs) waarvan 22 in Iran, 10 in 
India, 5 in Iraq, 3 in Pakistan, 2 in Afghanistan, 1 in Canada.  
 
Onderstaand tabel is een schatting van de Shia populatie per land afgerond naar het hoogste aantal.  

Land Tota l  Populatie Shia Populatie Shia % in het land Shia % van alle Muslims wereldwijd 

Iran  80.043.146 70.000.000 87,45% 4,12% 

India  1.326.801.576 50.000.000 3,77% 2,94% 

Pakistan  192.826.502 40.000.000 20,74% 2,35% 

Nigeria  186.987.563 25.000.000 13,37% 1,47% 

Iraq  37.547.686 22.000.000 58,59% 1,29% 

Turkey  79.622.062 11.000.000 13,82% 0,65% 

Yemen  27.477.600 10.000.000 36,39% 0,59% 

Azerbaijan  9.868.447 7.000.000 70,93% 0,41% 

Afghanistan  33.369.945 4.000.000 11,99% 0,24% 

Saudi Arabia  32.157.974 4.000.000 12,44% 0,24% 

Syria   18.563.595 3.500.000 18,85% 0,21% 

Tanzania  55.155.473 2.000.000 3,63% 0,12% 

Lebanon  5.988.153 1.600.000 26,72% 0,09% 

Indonesia  260.581.100 1.000.000 0,38% 0,06% 

Bahrain  1.396.829 900.000 64,43% 0,05% 

Germany  80.682.351 600.000 0,74% 0,04% 

Kuwait  4.007.146 480.000 11,98% 0,03% 

Tajikistan  8.669.464 400.000 4,61% 0,02% 

United Arab Emirates  9.266.971 400.000 4,32% 0,02% 

United States  324.118.787 400.000 0,12% 0,02% 

United Kingdom  65.111.143 300.000 0,46% 0,02% 

Oman  4.654.471 300.000 6,45% 0,02% 

Qatar  2.291.368 100.000 4,36% 0,01% 

          

Tota le Shia Populatie   254.980.000   15,00% 

          

Mos l ims wereldwijd   1.700.000.000     

 
De Leider van ISIS: Abu Bakr al-Baghdadi 

Over de leider van ISIS is niet veel bekend, anders dan dat hij zijn naam heeft veranderd en beweert een 
directe afstammeling van Ali te zijn via Hosayn, Hosayn is de kleinzoon van Muhammad(S) en derde Imam 
van de twaalf Imams in de Shia Islam. Men is van mening dat hij hiermee probeert (mis/ge)bruik te maken 
van het religieuze leiderschap systeem van Shia Islam om aanhangers te werven buiten de Sunni Moslims. 
De journalisten Harald Doornbos en Jenan Moussa hebben een onderzoek rapportage over het ontstaan 
van ISIS gepubliceerd, die men kan lezen op de site van Foreign Policy (engels). Een fragment uit de 
rapportage waarin een ISIS-militant verteld; ‘Een staat zou een thuis aanbieden aan Moslims over de hele 
wereld. Omdat Al-Qaeda altijd vanuit de schaduwen heeft geopereerd, was het moeilijk voor de gewone 
Moslim om aan te schuiven. Maar een Islamitische Staat, beargumenteerde al-Baghdadi, zou duizenden af 
dan wel miljoenen gelijkgezinde jihadies aantrekken als een magneet’.  Door het aanhalen en uit context 
trekken van (aangepaste) Koranverzen en ahaadith en tevens door te beweren een afstammeling te zijn, is 

het hem gelukt om een aantal buitenlanders met weinig tot geen kennis over het geloof te werven. Deze 
buitenlanders zijn commandanten in zijn leger, deze werden de ‘crazies’ genoemd door de militanten.  

http://foreignpolicy.com/2016/08/16/present-at-the-creation/


Wat Gebeurt Er? 
mdat niet alle Moslims Geleerden zijn en Geleerden het niet altijd eens zijn met elkaar, is het niet 

zo verstandig om te veronderstellen dat alle (westerse) Moslims alles weten over hun religie, of 
zelfs met elkaar eens zijn.  

En het is zelfs bewezen dat het gevaarlijk en gênant voor een moslim kan zijn om blindelings te geloven in 
(on)bekende diverse typen Geleerden, mensen of websites, zonder vragen te stellen of het doen van een 
gedegen onderzoek als men twijfelt aan de redenering achter een fatwa of een verklaring. 

 
Zolang de media en politici zich richten op een (unieke) tak van de Moslims, zal je misschien opmerken 
(helaas niet onwaarschijnlijk), dat naast niet Moslims, de westerse Moslims met beperkte kennis ook 
beginnen te geloven dat die (unieke) tak, de volledig Islam vertegenwoordigd. 
  
Maar men zou ook kunnen denken; de media kan toch ook een reactie of commentaar van de 
moslimgemeenschap te vragen? 
Wie zou de media moeten vragen, ... de vertegenwoordigers van Sunni? Shia? Of de ultraconservatieven 
van beide kanten? Waar zouden ze deze vertegenwoordigers moeten vinden? Welke organisatie spreekt 
voor allemaal? Of zou de media de mening van alle takken moeten vragen? Of zou men gewoon iemand 

van de straat moeten pakken? 
  
Hoe zit het met de Organization of Islamic Cooperation (OIC)? 
De positie van de OIC na de cartoons van Muhammad(S) in een Deense krant (2005) en de niet zo goed 
onderzocht woord 'fatwa' gebruikt door de media en het gebrek aan kennis van de relatief enkele 
westerse Moslims en meerdere andere factoren, heeft geleid tot gewelddadige demonstraties en doden. 
  
Het is dus niet vreemd dat we niet veel horen over OIC in de media. 
  
Naast het nieuws over de oorlog of de wreedheden zijn er ook opiniestukken geschreven.  De mening is 
dat, hoewel de algemene moslimgemeenschap zegt dat ISIS geen moslim zijn, ze wel Moslims zijn.  

Voor de moslimgemeenschap is het heel simpel; 
Men kan een Moslim zijn en daden, die niet moslim zijn, verrichten.  
Met andere woorden; men kan een Moslim zijn en iets stelen, maar stelen is niet datgene wat je Moslim 
maakt. Daarom worden de acties en geloof systeem van ISIS, niet moslim genoemd door de 
moslimgemeenschap.   
  
Iets vergelijkbaars om aan te geven hoe de meeste Moslims over ISIS denken, stel dat iemand beweerde 
dat de boeken van Harry Potter, hekserij en satanisme promoten. Ik ben er zeker van dat velen, zo niet, 
de meeste mensen die de boeken hebben gelezen of films hebben gezien, dat volstrekt belachelijk zouden 
vinden, omdat men weet waar het epische verhaal uiteindelijk over gaat (keuzes maken, vriendschap, 
liefde, avontuur, verlies, volwassen worden, jaloezie, opoffering, loyaliteit, goed tegen slecht, heroïsme). 

Maar er zullen toch altijd mensen zijn die zich in die stelling kunnen vinden. Zelfs zonder het lezen van de 
boeken of het zien van de films, alleen maar omdat iemand met een overtuiging, die zich volledig gefocust 
heeft op een paar momenten van de boeken, zegt dat het zo is. 
  
 

Wat Weet U? 
 

k denk dat u hebt begrepen, dat niet alles zo duidelijk is zoals sommigen beweren. Er is een mate van 
complexiteit die men moet overwegen alvorens te oordelen. Zolang niet-Moslims en westerse Moslims 
'met een beperkte kennis', niet weten hoe divers de moslimgemeenschap is. Zal er angst (verspreid 

worden?) zijn.  
 
 

 
Bronnen: zie de laatste pagina’s 

O 

I 

http://www.ibtimes.com/does-harry-potter-promote-witchcraft-satanism-299707


Samenvatting van de brief: 

Fragment van ‘Het Onderzoek en Analyse Van een Geleerde’: 3. De consensus van de Geleerden, als de 
Geleerden van een vorige generatie een overeenstemming hebben bereikt over een bepaald onderwerp, dan wordt deze 
consensus beschouwd als vertegenwoordiging van de islam. 

1 

In de Islam is het verboden om fatwa’s uit te vaardigen zonder te beschikken over alle vereisten op het 

vlak van kennis. Bovendien moeten zelfs dan de fatwa’s voldoen aan een rechtstheorie zoals die werd 

vastgelegd in de klassieke teksten. Het is eveneens verboden een deel van een Quranvers – of een stuk 

ervan – aan te halen om op basis daarvan een oordeel te vellen zonder alles in aanmerking te nemen 

wat de Qur’an en de Hadith ons over dat onderwerp leren. Met andere woorden: er zijn strikte 

subjectieve en objectieve vereisten voor het uitvaardigen fatwa’s en men mag niet enkele Quranverzen 

uitzoeken voor wettelijke argumentatie zonder de hele Qur’an en Hadith erbij te betrekken.  

2 
Het is in de Islam verboden om gerechtelijke uitspraken te doen, over welk onderwerp dan ook, 

zonder de Arabische taal te beheersen.. 

3 
Het is in de Islam verboden om Shari’ah aangelegenheden al te zeer te simplificeren en daarbij de 

gevestigde Islamitische wetenschappen te negeren. 

4 
Het is in de Islam toegestaan (voor Geleerden) om van mening te verschillen, behalve over de 

fundamenten van de godsdienst die elke Moslim moet kennen. 

5 
Het is in de Islam verboden om de hedendaagse realiteit te negeren bij het uitvaardigen van 

rechtsuitspraken. 

6 Het is in de Islam verboden om onschuldigen te doden. 

7 
Het is in de Islam verboden om gezanten, ambassadeurs en diplomaten te vermoorden. Daarom is het 

ook verboden om journalisten en hulpverleners te doden. 

8 
In de Islam staat Jihad voor een defensieve oorlog. Jihad is niet geoorloofd zonder een juiste reden, 

zonder het juiste doel en zonder de correcte gedragsregels. 

9 
Het is in de Islam verboden om mensen te bestempelen als niet-Moslims, tenzij ze zelf openlijk van 

hun ongeloof getuigen. 

10 
Het is in de Islam verboden om – op welke manier dan ook – christenen of andere “Mensen van het 

Boek” schade toe te brengen of te mishandelen. 

11 Het is verplicht de Yazidis te beschouwen als “Mensen van het Boek”.  

12 De herinvoering van slavernij is verboden in de Islam. Ze werd met universele consensus afgeschaft.  

13 Het is in de Islam verboden mensen te dwingen zich te bekeren. 

14 Het is in de Islam verboden om vrouwen hun rechten te ontzeggen. 

15 Het is in de Islam verboden om kinderen hun rechten te ontzeggen. 

16 
Het is in de Islam verboden om gerechtelijke straffen (hudud) uit te voeren zonder daarbij de juiste 

procedures te volgen en gerechtigheid en barmhartigheid te garanderen. 

17 Het is in de Islam verboden mensen te martelen. 

18 Het is in de Islam verboden om doden te verminken. 

19 Het is in de Islam verboden om misdaden toe te schrijven aan God (de Verhevene, de Geprezene).  

20 Het is in de Islam verboden om de graven en gedenkplaatsen van Profeten en Gezellen te vernielen.  

21 
Gewapende opstand is verboden in de Islam, tenzij omwille van het duidelijke ongeloof van de 

heerser en wanneer hij het volk verbiedt te bidden. 

22 Het is in de Islam verboden een Kalifaat uit te roepen zonder de consensus van alle Moslims. 

23 Trouw aan iemands land of volk is toegestaan in de Islam. 

24 
Na de dood van de Profeet (vrede en zegeningen over hem) vereist de Islam van niemand nog dat hij 

ergens heen migreert. 
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