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De Glorieuze Qor’aan 

 
Soennieten Shi’ieten 

 
Er is een unanieme overeenstemming 
onder hen betreffende zijn authenticiteit, 
en dat zijn tekst beschermd is van 
enigerlei toevoegingen of schrappingen. 
De Qor’aan behoort begrepen te worden 
in overeenstemming met de regels en 
basisprincipes van de Arabische taal. Zij 
geloven in elke afzonderlijke letter ervan, 
zijnde het Woord van Allaah de 
Verhevene. De Qor’aan is niet tijdelijk, 
noch is het in bestaan gebracht, eerder is 
het eeuwig. Valsheid nadert het er niet 
voor noch erna. Het is de hoofdzakelijke 
bron van de geloofsovertuigingen, rituelen 
en gedragsregels van de Moslims. 
                                                                                                             
 

Voor sommigen van hen, is de 
authenticiteit van de Qor’aan twijfelachtig 
(1). En als het blijkt dat het één van hun 
sektarische geloofsovertuigingen of 
leerstellingen tegenstrijdig is, geven zij 
vergezochte interpretaties die in 
overeenstemming zijn met hun sektarische 
overtuigingen. Deswege worden zij ook 
‘Al-Moeta-Awwilah’ (degenen die hun 
eigen interpretaties aan de geopenbaarde 
teksten geven) genoemd. Zij houden er 
van om aandacht te schenken aan de 
onenigheden in de tijd dat de Qor’aan 
voor het eerst samengebundeld werd. De 
overtuigingen en meningen van hun 
Iemaams zijn de hoofdzakelijke bron voor 
hun wetgeving. 

 
(1) Velen van hen ontkennen hun twijfel betreffende de authenticiteit van de Qor’aan; het is niet 
mogelijk een oordeel over hen en hun overtuigingen te geven omdat zij vurig in Taqiyyah geloven en 
het ten uitvoer brengen. Desondanks weten wij het zeker, dat zij claimen dat gedeelten van de 
Qor’aan geschrapt zijn, en dat is op zich al voldoende bewijs voor hun twijfel in de Qor’aan, want elke 
twijfel betreffende een gedeelte ervan bevat twijfel over, en verwerping van het geheel.   
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Ahadieth (De Profetische Overleveringen) 

 
Soennieten Shi’ieten

 
Wat de Soennieten betreft, is het de 
tweede bron van geopenbaarde Wet, 
complementair aan de nobele Qor’aan. 
Het is niet toegestaan om de 
regelgevingen en richtlijnen die in de 
ahadieth staan welke authentiek worden 
toegeschreven aan de Profeet (salallaahoe 
'alayhie was sallem), tegenstrijdig te zijn of 
ze te verwerpen. De methodologie die 
toegepast wordt in het bepalen van de 
authenticiteit van deze overleveringen 
benodigd een aantal strenge regels, welke 
de overeenstemming hebben van de 
geleerden die gespecialiseerd zijn in het 
vakgebied, en het brengt een gedetailleerd 
onderzoek van de ketting van 
overleveraars van de gegeven 
overleveringen met zich mee. Er wordt 
geen verschil gemaakt tussen mannelijke 
en vrouwelijke overleveraars; oordeel 
wordt puur en alleen gegeven op basis 
van de individuele betrouwbaarheid en 
technisch vermogen in het overleveren 
van de overleveringen, en de geschiedenis 
van elke overleveraar wordt vastgelegd. 
Overleveringen worden niet geaccepteerd 
van een bekende leugenaar, noch van 
degene wiens moraal of wetenschappelijk 
vermogen niet bekrachtigd kan worden, 
noch van wie dan ook, louter op basis van 
zijn familieband of afkomst. Het 
samenstellen van de Profetische 
Overleveringen wordt als een heilig 
vertrouwen genomen, en de vervulling 
ervan overheerst alle andere 
overwegingen. 

Shi’ieten verwerpen alle Profetische 
Overleveringen die niet overgeleverd zijn 
door leden van Ahloel-Bait, of hun 
nakomelingen. De enige uitzondering op 
de regel is een aantal ahadieth die 
overgeleverd zijn door degenen die de 
kant kozen van ‘Alie (radiallaahoe 'anhoe) 
tijdens de politieke oorlogen. Zij houden 
zich niet bezig met de authenticiteit en 
degelijkheid van de ketting van 
overleveraars, noch naderen zij de studie 
van de Profetische Overleveringen met 
een wetenschappelijke, kritische houding. 
Hun overleveringen verschijnen vaak in 
een vorm zoals die van het volgende 
voorbeeld: “Het is overgeleverd 
betreffende Mohammed bin Isma’iel via 
enkele van onze vrienden door een man 
die het van hem (‘Alie) overleverde, dat hij 
heeft gezegd…” (2) Hun boeken zijn 
gevuld met honderdduizenden 
overleveringen wiens authenticiteit niet 
bevestigd kunnen worden. Zij hebben hun 
religie met name op deze valse teksten 
gebaseerd, en tegelijkertijd verwerpen ze 
meer dan drievierde van de Profetische 
Overleveringen! Dit is één van de 
voornaamste verschillen tussen de 
Shi’ieten en de Soennieten. 
 
 
 
 
 
 

 
(2) Het zal overduidelijk zijn voor een kritische hadiethgeleerde, dat een ketting van overlevering 
zoals degene die boven vermeld staat, een aantal ‘ilal (onvolmaaktheden) heeft, welke het da’ief 
(zwak) maken, of zelfs mardoed (verwerpelijk). Bijvoorbeeld, het gebruik van de termen ‘an en anna 
in het overleveren van de hadieth duidt een breuk aan in de ketting van overleveraars. Deze missende 
verbindingen in de ketting kunnen personen zijn die om de een of andere reden onbetrouwbaar 
beschouwd worden, waarbij vervolgens de authenticiteit van de hadieth ter vraag gesteld zou 
worden. Tevens, worden er op twee plaatsen madjhoel (onbekende) personen genoemd (er staat: “een 
man” en “enkele van onze vrienden”), hetgeen wat de hadieth onacceptabel maakt.     
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De Metgezellen van de Profeet 

 
Soennieten Shi’ieten 

 
Er is unanieme overeenstemming over dat 
de nobele metgezellen onze uiterste 
respect verdienen, en (dat zij) absoluut 
betrouwbaar zijn. Wat de onenigheid 
betreft die tussen hen is voorgekomen; het 
wordt beschouwd als zijnde het gevolg 
van een oprechte uitvoering van 
persoonlijke overtuiging en mening. De 
onenigheid werd opgelost en is een zaak 
van het verleden. Het is niet toegestaan 
voor ons om wrok en kwaadwilligheid te 
blijven houden, op basis van vroeger 
gebeurde geschillen onder de Metgezellen, 
welke (vervolgens) door blijven gaan voor 
generaties lang. De Metgezellen zijn 
degenen die door Allaah met de beste 
termen worden omschreven; Hij prees hen 
op vele gelegenheden. Het is niet 
toegestaan voor iemand om enigerlei 
beschuldiging jegens hen te uiten of hen 
wantrouwig te zijn, en er is geen enkel 
voordeel dat hieruit opgedaan kan 
worden. 
 
 
 
 

Zij beweren dat allen behalve enkele van 
de Metgezellen ongelovigen werden na de 
dood van de Profeet (salallaahoe 'alayhie 
was sallem). Aan de andere zijde, wezen 
zij ‘Alie ibn Abie Taalib een hele speciale 
status toe; enkelen van hen beschouwen 
hem als plaatsvervanger (van de Profeet 
(salallaahoe 'alayhie was sallem), en 
enkelen beschouwden hem als een Profeet, 
terwijl anderen hem als god 
beschouwden! Shi’ieten beoordelen 
Moslims naar gelang van hun positie 
tegenover ‘Alie. Eenieder die tot Khalief 
verkozen was vóór ‘Alie wordt door hen 
beschouwd als een tiran, een ongelovige of 
een zondaar. Hetzelfde oordeel wordt 
geveld over elke Moslim heerser die niet 
aftrad omwille van de nakomelingen van 
‘Alie en zijn vrouw Fatimah (radiallaahoe 
'anhoem). De Shi’ieten creëerden daarmee 
een atmosfeer van vijandigheid door de 
geschiedenis van de Islaam heen, en het 
vraagstuk van partijgeest voor Ahloel-
Bait ontwikkelde zich tot een (aparte) leer, 
hetgeen zulke schadelijke leerstellingen 
door de generaties heen predikten en in 
stand hielden. 
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Het Geloof in de Eénheid van Allaah 

 
Soennieten Shi’ieten 

 
Soennieten geloven dat Allaah de Ene is, 
de Enige, God de Almachtige Heerser. Hij 
heeft geen deelgenoten noch concurrent, 
en Hij heeft geen gelijke. Er is geen 
tussenpersoon tussen Hem en Zijn 
aanbidders. Zij geloven in zijn 
eigenschappen zoals zij geopenbaard zijn 
in de Qor’aanische verzen, en zij 
verdoezelen hun klaarblijkelijke 
betekenissen niet met vergezochte 
interpretaties. Zij maken geen enkele 
vergelijking tussen de Goddelijke 
Eigenschappen met andere dingen, want 
zoals Allaah zegt in Zijn Boek: “Er is niets 
gelijk aan of vergelijkbaar met Hem.” Zij 
geloven dat Allaah de Profeten stuurde, en 
hen heeft opgedragen Zijn Boodschap en 
Leiding aan de mensheid over te brengen. 
Zij hebben Allaah’s Boodschap 
overgebracht en er geen enkel deel van 
verborgen gehouden. Zij geloven dat 
kennis van het Ongeziene aan Allaah 
alleen behoort. Bemiddeling wordt 
beperkt tot het Hiernamaals, en niemand 
mag bemiddelen behalve met Allaah’s 
toestemming. Alle smeekgebeden, eden, 
offerandes of (slachtingen van) offerdieren 
en verzoeken voor benodigdheden 
behoren gericht te worden aan Allaah 
alleen; zij behoren aan niemand gericht te 
worden of aan anderen naast Hem. Allaah 
alleen beheert goed en kwaad. Er is 
niemand, levend of dood, die in Zijn 
heerschappij deelt, of in Zijn beheren van 
de aangelegenheden. Alle schepsels zijn 
van Hem afhankelijk, en hebben Zijn 
gunsten en genade nodig. De kennis van 
Allaah wordt verkregen door kennis van 
de Goddelijk geopenbaarde wet, en dit 
heeft voorrang boven de uitoefening van 
denkvermogen, hetgeen iemand wellicht 
nooit naar de waarheid zou leiden, 
ondanks dat het geruststelling aan de 
gelovige kan geven, en hem helpen om 
rust te krijgen. 

De Shi’ieten geloven ook in Allaah de 
Verhevene en Zijn Eénheid, behalve dat zij 
dit geloof vervalsen met polytheïstische 
rituelen en voorschriften. Zij smeken en 
maken smeekgebeden naar Allaah’s 
dienaren en aanbidders in de plaats van 
Hem alleen, zeggende: “O ‘Alie!” en “O 
Hoessein!” en “O Zainab!” Insgelijks 
leggen zij eden af en offeren dieren in de 
naam van anderen dan Allaah. Zij 
verzoeken de doden om hen in hun 
behoeften te vervullen, zoals dat blijkt uit 
hun gebeden en hun gedichten. Zij 
beschouwen hun iemaams als onfeilbaar, 
en dat zij kennis bezitten van het 
Ongeziene, en deelnemen in het beheren 
van het universum. Het zijn de Shi’ieten 
die Soefisme (mysticisme) uit hebben 
gevonden om hun afgedwaalde 
leerstellingen in te wijden om zodoende 
(te proberen) hen een authentiek luchtje te 
geven. Zij beweren dat er speciale kracht 
en autoriteit in de ‘awliyaa’ (heiligen) 
gevestigd zijn, ‘aqtaab’(degenen die 
beschouwd worden als zijnde de spirituele 
assen van het universum, welke draaien 
door hun verheven status), en Ahloel-Bait. 
Shi’ietische geleerden en geestelijkheden 
prenten hun volgelingen het concept in 
van een erfelijke bevoorrechte klasse als 
zijnde een zaak van religie, ondanks dat 
dit totaal geen basis heeft in de Islaam. 
Kennis over Allaah, wordt volgens hen 
verkregen door het uitoefenen van het 
denkvermogen, en niet door kennis van de 
Goddelijk geopenbaarde wet. Hetgeen wat 
tot ons kwam door middel van 
openbaring in de Qor’aan, louter een 
bevestiging van het oordeel van het 
denkvermogen representeert; het wordt 
niet beschouwd als zijnde een bron die 
onafhankelijk is van, en buiten de grenzen 
van het denkvermogen ligt. 
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Het Zien van Allaah 

 
Soennieten Shi’ieten 

 
Soennieten geloven dat gelovigen 
gezegend zullen zijn met de Aanzicht van 
Allaah in het Hiernamaals, zoals vermeld 
staat in de Qor’aan: “Op die Dag zullen 
gezichten (van de gelovigen) schitteren, 
kijkend naar hun Heer.” 

De Shi’ieten geloven dat het Zien van 
Allaah niet mogelijk is in deze wereld, 
noch in het Hiernamaals. 
 
 
 

 
 

Het Ongeziene 
 

Soennieten Shi’ieten 
 
Allaah de Glorieuze, heeft kennis van het 
Ongeziene voor zichzelf gehouden; 
desalniettemin, heeft Hij aan Zijn Profeten 
enkele zaken en toestanden van het 
Ongeziene geopenbaard, voor bepaalde 
redenen. De Qor’aan zegt: “En zij 
bevatten niets van Allaah’s kennis, 
behalve van hetgeen wat Hij wil 
onthullen.” 

Zij beweren dat kennis van het Ongeziene 
uitsluitend aan hun iemaams behoort, en 
het is niet aan de Profeet (salallaahoe 
'alayhie was sallem) om ons te informeren 
over het Ongeziene. Sommige Shi’ieten 
gaan zelfs zo ver dat zij Goddelijkheid 
claimen voor deze iemaams. 
 

 
 

Aalur-Rasoel (De familie van de Boodschapper) 
(Moge Allaah tevreden zijn met hen allen) 

 
Soennieten Shi’ieten 

 
Aalur-Rasoel, heeft volgens de Soennieten 
verschillende betekenissen. De beste 
afzonderlijke definitie van deze term is: 
‘De volgelingen van de Profeet 
Mohammed (salallaahoe 'alayhie was 
sallem) in het geloof van Islaam.’ Het 
wordt tevens omschreven als: ‘De vrome 
en godvrezende mensen van de Oemmah 
van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was 
sallem).’ Het wordt tevens gezegd dat het 
duidt op de gelovige familieleden van 
Mohammed, van de stammen Haashim en 
‘Abdoel-Moetalieb. 

Volgens de Shi’ieten duidt de term Aalur-
Rasoel alleen op ‘Alie ibn Abie Taalib, 
enkele van zijn zonen, en op de 
nakomelingen van die zonen. 
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De Betekenis van Sharie’ah en Haqieqah 

 
Soennieten Shi’ieten 

 
De opvatting van de Soennieten 
betreffende de Sharie’ah (de Goddelijk 
geopenbaarde wet) is dat het zelf de 
Haqieqah (de essentiële kennis, de 
realiteit) is. Zij zijn van mening dat 
Mohammed, de Boodschapper van Allaah 
(salallaahoe 'alayhie was sallem), voor zijn 
natie geen enkel gedeelte verborgen heeft 
gehouden van de kennis die de 
geopenbaarde wetten bevatten. Er was 
geen enkel goed iets, behalve dat hij ons er 
naar toe leidde, en er was geen enkel 
slecht iets, behalve dat hij ons er tegen 
waarschuwde. Allaah zegt: “Op deze dag 
heb Ik uw religie voltooid.” Vandaar zijn 
de bronnen van de Islaamitische religie; 
Allaah’s Boek en de Soennah van de 
Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem), 
en er is geen enkele behoefte om daar iets 
aan toe te voegen. De verhouding van de 
gelovige met Allaah, en de weg tot het 
bereiken van goede werken en aanbidding 
zijn duidelijk en direct. De enige die de 
werkelijke toestand van de gelovige kent 
is Allaah, dus wij vaardigen geen oordeel 
uit over de prijzenswaardigheid of 
kuisheid van wie dan ook, opdat wij niet 
buiten onze grenzen treden. De 
opvattingen en meningen van eenieder 
kunnen geaccepteerd of verworpen 
worden, behalve die van de onfeilbare 
Profeet van Allaah (salallaahoe 'alayhie 
was sallem). 

De Shi’ieten zien de Sharie’ah als zijnde 
louter de verschillende regelgevingen en 
richtlijnen die door de Profeet (salallaahoe 
'alayhie was sallem) doorgevoerd zijn; en 
zij zijn alleen van toepassing op het 
gewone en oppervlakkige volk. Wat de 
Haqieqah betreft, niemand kent het 
behalve de iemaams van Ahloel-Bait. Deze 
iemaams verkrijgen de wetenschappen 
van haqieqah door erfenis, de ene 
generatie na de andere. Het blijft een 
geheim bezit onder hen. Tevens 
beschouwen de Shi’ieten hun iemaams als 
onfeilbaar; hun iedere daad en handeling 
is verplicht voor hun volgelingen. Zij 
geloven dat men mag communiceren met 
Allaah via tussenpersonen, en het is dan 
ook om deze reden dat hun religieuze 
leiders een dusdanig opgeblazen mening 
van zichzelf hebben, zoals dat blijkt uit de 
overdreven titels die zij voor zichzelf 
nemen zoals; Baaboellaah (de deur van 
Allaah), Walieyoellaah (de vriend van 
Allaah), Hoedjatoellaah (Allaah’s bewijs), 
Ayatoellaah (het teken van Allaah), Al-
Ma’soem (de onfeilbare), etc. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Selefie Publikaties – De voornaamste verschillen tussen de Soennieten en Shi`ieten, betreffende zaken 
in Geloofsovertuiging en Geloofsleer   

 

www.selefiepublikaties.com 

 
Islaamitische Jurisprudentie 

 
Soennieten Shi’ieten 

 
Ahloes-Soennah volgen strikt de wettelijke 
regelgevingen en richtlijnen van de 
Nobele Qor'aan, zoals dat verduidelijkt is 
door de uitspraken en handelingen van de 
Boodschapper (salallaahoe 'alayhie was 
sallem). Tevens verlaten wij ons op de 
uitspraken van de Metgezellen en de 
generatie van betrouwbare geleerden die 
hen opvolgden. Zij waren het dichtst bij 
het tijdperk van de Profeet (salallaahoe 
'alayhie was sallem) en (zij zijn) het meest 
oprecht in het bijstaan van zijn missie, 
door alle beproevingen en rampspoeden 
heen welke ondergaan moesten worden in 
de loop van het tot stand brengen van 
Islaam. Sinds dat deze religie vervolmaakt 
is, heeft niemand het recht om nieuwe 
wetten of richtlijnen te formuleren; 
desalniettemin, om de details van de 
geopenbaarde wet juist te kunnen 
begrijpen, en om het toe te passen op 
nieuwe situaties en omstandigheden, 
terwijl men het algemene welzijn van de 
mensen voor ogen houdt, moet men 
terugkeren naar gekwalificeerde 
Moslimgeleerden, degenen die puur en 
alleen binnen de grenzen kunnen werken 
die door Allaah’s Boek en de Soennah van 
de Profeet (salallaahoe 'alayhie was 
sallem) tot stand zijn gebracht. 

Zij verlaten zich puur en alleen op de 
exclusieve bronnen welke zij voor hun 
iemaams claimen; op hun vergezochte 
interpretaties van de Qor’aan; en op hun 
tegengestelde standpunten waardoor zij 
altijd overhoop liggen met de meerderheid 
van de Moslims. De Shi’ieten beschouwen 
hun iemaams als zijnde onfeilbaar, en dat 
zij het recht hebben om nieuwe 
regelgevingen en richtlijnen te creëren die 
tegenstrijdig zijn aan de geopenbaarde 
wet. Bijvoorbeeld, zij veranderden: A) De 
oproep tot het gebed (adhaan) en de 
voorgeschreven tijden en houdingen van 
gebeden. B) De riten van Hadj (bedevaart) 
en het bezoeken van heilige plaatsen. C) 
De vermelde tijden voor het beginnen en 
verbreken van het vasten. D) De 
regelgeving betreffende de Zakaat 
(armenbelasting) en haar distributie. E) De 
wetten van Erfenis. Met name de Shi’ieten 
nemen standpunten in die in strijd zijn 
met Ahloes-Soennah, hetgeen de kloof 
tussen ons en hen groter maakt. 
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Al-Walaa’ (Gehoorzaamheid en toewijding) 

 
Soennieten Shi’ieten 

 
Al-walaa’ betekent ‘totale trouw, 
gehoorzaamheid en toewijding’. De 
Soennieten geloven dat dit alleen 
verschuldigd is aan de Boodschapper van 
Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem), 
vanwege hetgeen Allaah zegt in Zijn Boek: 
“Eenieder die de Boodschapper 
gehoorzaamt, heeft voorzeker Allaah 
gehoorzaamt.” Geen enkel ander persoon 
verdient onze strikte opvolging of onze 
gehoorzaamheid en toewijding. Onze 
verantwoordelijkheden jegens anderen 
worden beschreven door bekende 
wettelijke principes, en er is geen 
gehoorzaamheid aan wie dan ook 
verschuldigd, als dit ongehoorzaamheid 
jegens de Schepper inhoudt. 

Zij beschouwen al-wallaa’ als zijnde één 
van de pillaren van iemaan. Zij 
omschrijven het als ‘het vastberaden 
geloof in de Twaalf Iemaams (inclusief de 
‘Verborgen’ Iemaam). Zij beschouwen 
iemand die geen strikte toewijding heeft 
aan Ahloel-Bait, als iemand die geen 
geloof heeft. Zij bidden niet achter zo een 
persoon, noch geven ze hem zakaat, zelfs 
als hij het wel verdient. Zo een persoon 
wordt door hen als een kafir (ongelovige) 
behandeld. 
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Taqiyyah (weloverwogen misleiding of leugenverhaling) 

 
Soennieten Shi’ieten 

 
Het wordt omschreven als het presenteren 
van een uiterlijke vertoning, welke een 
verkeerde veronderstelling geeft 
betreffende hetgeen men van binnen 
verschuilt, om zichzelf van kwaad te 
beschermen. Het wordt als verboden 
beschouwd voor een moslim om andere 
moslims te misleiden of hen voor te liegen, 
vanwege de uitspraak van de Profeet 
(salallaahoe 'alayhie was sallem): “Degene 
die misleidt, is niet van ons.” Toevlucht 
nemen tot Taqiyyah is alleen toegestaan in 
één situatie: tijdens oorlog tegen de 
ongelovigen die de vijanden van Islaam 
zijn. Dat is onderdeel van de etiquette van 
oorlog. Het is verplicht voor de moslim op 
waarheidsgetrouw te zijn, en dapper in 
het handhaven van de waarheid, en om 
noch ostentatief, noch misleidend, noch 
verraderlijk te zijn. Hij behoort oprecht 
advies te geven, en het goede gebieden en 
het slechte verbieden. 

Ondanks alle verschillen tussen de 
verscheidene Shi’ietische sekten, zijn zij 
het er allemaal over eens dat taqiyyah een 
voorgeschreven plicht is en een pilaar van 
hun geloof. Hun stromingen zouden 
zonder dit niet stand kunnen houden. Zij 
leren haar principes en methodes en zij 
handelen ernaar, met name als zij in 
moeilijke omstandigheden zijn. Zij 
overdrijven in het prijzen en vleien van 
degenen wie zij als ongelovigen 
beschouwen, degenen wie zij beschouwen 
waardig te zijn voor afslachting en 
vernietiging. Het oordeel van koefr wordt 
uitgevaardigd over eenieder die niet van 
hun sektarische stroming is, en voor hen 
“heiligt het doel de middelen”. Hun ethiek 
laat elke manier van liegen, sluwheid en 
misleiding toe. (3)   
 

 
(3) Het is een Shi’ietische overlevering die luidt: “Taqiyyah is mijn geloof en het geloof van mijn 
voorvaderen.” Zij zeggen ook dat: “Eenieder die geen taqiyyah verricht, heeft geen geloof.” Tevens 
staat het vermeld in ‘Al-Islaamoe Sabieloes-Sa’aadah’ dat: “Als een persoon verwacht dat hem of zijn 
bezit kwaad zal overkomen, het verplicht voor hem is om het goede gebieden en het slechte verbieden 
te verlaten. Deze regelgeving is één van de bijzonderheden die specifiek zijn aan de Shi’ieten, en het 
wordt at-Taqiyyah genoemd.” Het is duidelijk dat als dit tot de letter gevolgd zou worden, zelfs 
Djihaad verlaten zou kunnen worden, en dit zou gegarandeerd in tegenstrijd zijn met het bevel van 
Allaah de Verhevene.  
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Het Regeren van de Islaamitische Staat 

 
Soennieten Shi’ieten 

 
De staat wordt geregeerd door een khalief 
die gekozen wordt tot diens positie van 
leiderschap door de moslims. (4) Om een 
leider te zijn, moet een man helder van 
geest zijn, rechtvaardig zijn en kennis 
hebben. Hij behoort bekend te staan voor 
zijn vroomheid en betrouwbaarheid, en hij 
behoort in staat te zijn om zo een 
verantwoordelijkheid te dragen. De 
khalief wordt benoemd door de moslims 
die begiftigd zijn met kennis en ervaring. 
Als hij zich niet standvastig aan zijn taak 
houdt, en afdwaalt van de richtlijnen van 
de Qor’aan, dan mogen zij hem van zijn 
positie verwijderen en hem ontdoen van al 
zijn autoriteit. (5) Anders verdient hij de 
gehoorzaamheid en medewerking van 
elke moslim. De rol van het khaliefaat is, 
voor de soennieten, een zware last en 
verantwoordelijkheid, niet slechts eer of 
een gelegenheid voor uitbuiting. 
 
 
 
 
 

Over het algemeen gesproken is het recht 
om te heersen volgens de Shi’ieten erfelijk, 
en is beperkt tot ‘Alie, en zijn 
nakomelingen vanuit Fatimah (de dochter 
van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was 
sallem)). Er is desondanks, een klein 
geschil onder hen betreffende dit erfelijke 
recht over tot wie het behoort. Vanwege 
dit standpunt van hun, zijn de Shi’ieten 
nooit trouw aan welke leider dan ook, 
behalve wanneer hij van de 
afstammelingen van ‘Alie ibn Abie Taalib 
is. Toen het gebruik van het erfelijk recht 
op leiderschap niet meer in stand 
gehouden kon worden, omdat de lijn tot 
een einde was gekomen, verzonnen de 
Shi’ieten het geloofsartikel genaamd Ar-
Radj’ah, volgens deze (geloofsleer) was de 
laatste Iemaam niet dood, maar 
‘verborgen’. Hij wordt verwacht te 
herrijzen aan het einde der tijden, wanneer 
hij al zijn politieke tegenstanders af zal 
slachten, en degenen van zijn 
voorvaderen, en zal de rechten van de 
Shi’ieten herstellen welke ‘geplunderd’ 
waren door andere sekten door de eeuwen 
heen.

 
(4) Voetnoot Aboe ‘Oebaydillaah: er wordt hier gesproken over maar 1 manier van aanstelling van de 
Islaamitische leider terwijl er meerdere manieren zijn zie Oesoel as-Soennah van Iemaam Ahmed punt 
31 t/m 37 met het commentaar hierop. 
(5) Voetnoot Aboe ‘Oebaydillaah: Ik weet niet hoe deze woorden in dit artikel zijn geslopen maar 
hetgeen wat hier staat is in werkelijkheid de methodiek van de dwalende sekten van de Chawaaridj 
en de M’otazilah, degenen die het rebelleren tegen de onrechtvaardige leiders toestaan, in 
tegenstelling tot Ahloes-Soennah wal Djama’ah. Zie hiervoor ook Oesoel as-Soennah van Iemaam 
Ahmed punt 31 t/m 37 met het commentaar hierop. 


