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Ibn Abil-Izz al-Hanafi vermeldde in zijn uitleg van de uitspraak van Imaam at-Tahaawi, "Wij  
beschouwen (de toelaatbaarheid) van het rebelleren tegen onze leiders en heersers niet alszijnde van  
onze zaak, zelfs als zij tiranniek zijn...", zoals staat in Sharh Aqiedah at-Tahaawiyyah (1/430):

"En wat betreft het vasthouden aan de gehoorzaamheid van hen (de Heersers), zelfs indien zij 
zich schuldig maken aan onderdrukking, dan is dit omdat het kwaad en de schade wat 
voortkomt uit het rebelleren tegen hen, meermalen groter is dan datgene wat voortkomt uit 
de onderdrukking van de Heersers zelf. Het is echter zo, dat in het hebben van geduld met 
hun onderdrukking, er een kwijtschelding van zonden schuilt, en een vermeerdering van de 
beloning.

Want Allaah heeft hen niet over ons aangesteld (als machthebbers), behalve vanwege de 
verdorvenheid van onze daden, en de compensatie van een daad is het gelijke daarvan (al-
jazaa'u min jins il-'amal). Het is dus aan ons om ons in te spannen (ijtihaad) in het zoeken 
naar vergiffenis, het tonen van berouw en het rectificeren van onze daden.

Allaah, de Verhevene, zegt (in vertaling): "En er treft jullie geen ramp, of het is vanwege wat 
jullie handen hebben verricht, maar Hij vergeeft veel." [42:30], en Hij, de Verhevene, zegt: 
"En toen een ramp jullie trof, hoewel jullie (je vijanden) met een dubbele ramp getroffen 
hebben, (waarom) zeggen jullie dan: "Waar komt deze (ramp) vandaan?" Zeg: "Dat komt 
van jullie zelf." (3:165) en Hij, de Verhevene, zegt, "En wat jou van het slechte overkomt, het 
is van jouzelf." (4:79), en Hij, de Verhevene, zegt, "Zo maken Wij de onrechtplegers tot 
elkaars Auliyaa (helpers) (in het verrichten van het slechte, etc.) wegens wat zij plachten te 
verrichten. (6:129)

Indien de onderdanen (van een staat) zich dus wensen te redden van de onderdrukking van 
een tirannieke heerser, dan dienen zij de onderdrukking zelf te verlaten. En van Maalik bin 
Dienaar (die zei) dat het is verschenen in een aantal van de (vorige geopenbaarde) boeken van 
Allaah:

"Ik ben de Koning van de heerschappij, de harten van de koningen zitten in mijn Hand. Dus 
voor wie mij gehoorzaamde, heb ik hen (de koningen) een genade laten zijn, en voor wie mij 
ongehoorzaamde, heb ik hen een vergelding laten zijn. Hou je dus niet bezig met het 
beschimpen van de koningen, maar toon echter berouw en ik zal hen barmhartig voor je laten 
zijn".



De arabische tekst:

 أما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد اضعاف ما
 يحصل من جورهم بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الجور فإن ا تعالى ما

 سلطهم علينا إل لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل فعلينا الجتهاد في الستغفار والتوبة
<< وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير<<  وإصلح العمل قال تعالى 

أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند<<  وقال تعالى 
>> ما أصابك من حسنة فمن ا وما أصابك من سيئة فمن>>  وقال تعالى   أنفسكم

 << >> فإذا>>  وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وقال تعالى   نفسك
 أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم المير الظالم فليتركوا الظلم وعن مالك بن دينار أنه جاء في
 بعض كتب ا أنا ا مالك الملك قلوب الملوك بيدي فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن

 عصاني جعلتهم عليه نقمة فل تشغلوا أنفسكم بسب الملوك لكن توبوا أعطفهم عليكم

~~~


