“Leidt een bevel van Allaah en Zijn Profeet
automatisch tot een verplichting?”

Er zijn mensen die claimen dat bepaalde zaken niet verplicht zijn, terwijl de profeet deze
zaken heeft bevolen. Een voorbeeld daarvan is de baard, waarbij sommigen beweren dat het
laten staan van de baard een verplichting is, terwijl anderen beweren dat het anders is. Wie zijn
degenen die het bij het rechte eind hebben? Om door te gaan op ons voorbeeld, heeft de profeet
bevolen de snor bij te knippen en de baard te laten staan-  أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. Leidt dit
bevel echter tot een verplichting? In het volgende stuk wordt een belangrijke basisprincipe van alFiqh (de wetsleer) verduidelijkt, aan de hand van de uitspraken van de grote Geleerden van
ahlussunnah, gebaseerd op de Qur'aan en de Sunnah. Dit zal de lezer de inzicht geven betreffende
wanneer een bevel van Allaah en Zijn Profeet daadwerkelijk leidt tot een verplichting.
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Binnen de Islaam bestaan er 3 soorten bevelen:
1- Een bevel wat wordt vergezeld door bewijs wat aangeeft, dat wat er wordt bedoelt
verplicht is, zoals de vers waarin Allaah zegt (in vertaling):
“En verricht as-Salaah (het gebed)”.

وأقيموا الصلة
[al-Baqarah (2):43]
Het bewijs vanuit de Qur'aan, de Sunnah en de consensus van de Moslims, verduidelijkt
dat het bevel om de vijf dagelijkse gebeden te bidden betekent, dat het verplicht is (om de
salaah te verrichten).
2- Een bevel wat wordt vergezeld door bewijs dat het niet verplicht is, zoals de hadieth in
Sahieh al-Bukhaari (1183) waarin de Boodschapper (salallaahoe 'alayhi wassalam) heeft
gezegd: المغرب

 صل!وا قبل صلة, “Bidt vóór het Maghreb gebed”, en de derde keer zei hij:

 لمن شاء, “wie (dat) wil”.
De woorden “wie (dat) wil” geven aan, dat het bevel in de woorden “Bidt vóór het
Magreb gebed”, betekent dat het geen verplichting is.
3- Een bevel wat niet wordt vergezeld door enige aanduiding (bewijs) dat het verplicht is
of niet. Dit is wat de geleerden al-amr al-mutlaq (het absolute bevel) noemen. Het is niet
vergezeld door iets wat duidelijk maakt of het verplicht is of anders. De regelgeving
omtrent zulke bevelen is dat deze verplicht zijn (om op te volgen).
Dus hebben de geleerden gezegd: Een bevel wat niet wordt vergezeld door enige
aanduiding (dat het verplicht is of niet), is verplicht (i.e. om op te volgen).
Dit is de mening van de meerderheid van de geleerden van de 4 wetscholen.
[Sharh al-Kawkab al-Munier 3/39]
[Toevoeging SH: De basisprincipe aangaande bevelen is dus, dat deze automatisch leiden
tot een verplichting, tenzij deze worden vergezeld door bewijs dat het anders is.]
Er zijn vele bewijzen aangehaald vanuit de Qur'aan en de Sunnah om deze mening te
ondersteunen.
Het bewijs vanuit de Qur'aan is onder andere:
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1- “En het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allaah en Zijn
Boodschapper een beschikking (amr) hebben geveld, om een andere keuze te maken in
hun beschikking (amr). En wie Allaah en Zijn Boodschapper ongehoorzaam is; hij
verkeert in duidelijke dwaling.”

را أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ' ومن/ ة إذا قضى ا ورسوله أم6 ن ول مؤمن6 وما كان لمؤم
ا/ل !مبين/ يعص ا ورسوله فقد ضل ضل
[al-Ahzaab (33):36]
Allaah heeft dus bepaald, dat Zijn amr (bevel) en de amr van Zijn Boodschapper
(salallaahoe 'alayhi wassalam) geen andere keuze(mogelijkheid) laten, wat bewijst dat het
verplicht is.
[al-Mudhkirah, imaam ash-Shanqietie, p. 191]
2- “Laten degenen die zijn (Muhammad's) bevel (amr) ongehoorzaam zijn opletten dat
een Fitnah hen treft of een pijnlijke bestraffing.”

مC اب ألي
C  أو يصيبهم عذCفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة
[an-Noer (24):63]
Hier waarschuwt Allaah degenen, die tegen het bevel van de Boodschapper (salallaahoe
'alayhi wassalam) ingaan, voor Fitnah, namelijk dwaling (Zaygh), of een pijnlijke bestraffing;
zo'n waarschuwing wordt alleen uitgevaardigd tegen iemand die een verplichting nalaat
(i.e. niet doet). Dit geeft aan dat het absolute bevel (al-amr al-mutlaq) van de Boodschapper
verplicht is.
[Sharh al-Waraqaat, Shaykh al-Fawzaan, p. 59]
Al-Qurtubi heeft gezegd: Deze vers wordt geciteerd als bewijs door de fuqahaa, om te
laten zien dat het bevel betekent, dat iets verplicht is. [12/322]
3- Een ander voorbeeld van het bewijs dat is geciteerd, is de vers waarin Allaah Iblies
afwijst voor het niet prostreren voor Aadam, toen hem werd bevolen om dat te doen (in
vertaling):
“Hij (Allah) vroeg: 'Wat verhinderde jou je neer te knielen, toen Ik het jou beval?'”

ما منعك أل تسجد إذ أمرتك
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[al-A'raaf (7):12]
Hij rekende het Iblies dus aan, dat hij tegen het bevel inging.
[al-Mudhkirah, imaam ash-Shanqietie, p. 192]
4- “Ben jij dan ongehoorzaam geweest aan mijn bevel?”

أفعصيت أمري
[Ta-Ha (20):93]
En Hij zegt over de engelen (in vertaling):
“... die Allaah niet ongehoorzaam zijn in hetgeen Hij hun beveelt en die uitvoeren wat
hun is bevolen”

ل يعصون ا ما أمرهم
[at-Tahriem (66):6]
Dit geeft aan, dat het tegen het bevel ingaan een zonde is (i.e. een daad van
ongehoorzaamheid).
[al-Mudhkirah, imaam ash-Shanqietie, p. 192]
5- “En wanneer tegen hen wordt gezegd: 'Buigt jullie (in de Salaah)', dan buigen zij
niet.”

وإذا قيل لهم اركعوا ل يركعون
[al-Mursalaat (77): 48]
Dit is kritiek op hen, vanwege het ongehoorzaam zijn aan het bevel om te buigen. Dit geeft
aan dat het verplicht is.
[al-Mudhkirah, imaam ash-Shanqietie, p. 191]
In de Sunnah zitten ook vele bewijzen, dat het absolute bevel (al-amr al-mutlaq) erop wijst,
dat iets verplicht is. Waaronder het volgende:
1- Het verhaal van Barierah, toen zij was vrijgelaten en ervoor koos om het huwelijk met
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haar man te ontbinden, die een slaaf was. Haar man hield van haar en liep achter haar aan
door de straten van Madienah met tranen die vloeiden over zijn wangen, haar
verzoekende om bij hem terug te komen, maar zij weigerde; de Profeet (salallaahoe 'alayhi
wassalam) bemiddelde voor hem en zei tegen haar - zoals is overgeleverd door Abu
Dawoed (2231):
“O Barierah, vrees Allaah, want hij is jouw man en de vader van jouw kind.” Zij zei: “O
Boodschapper van Allaah, beveel je mij om dat te doen?” Hij zei, “Nee, ik bemiddel
slechts.” Zij zei: “Ik heb hem niet nodig”.

،  ل:  أتأمرني بذلك؟ قال،  يا رسول ا:  فقالت.  وأبو ولدك،  فإنه زوجك،  اتقي ا، يا بريرة
 ل حاجة لي فيه:  قالت. عC إنما أنا شاف
[Sahieh verklaard door Shaykh al-Albaani in Sahieh abi Dawoed 1952. Het was ook
vermeld door al-Bukhaari, met andere bewoordingen]
Shaykh ul-Islaam ibn Taymiyyah heeft gezegd: Zij zei: "Beveel je mij?", omdat het bij de
moslims vaststaat, dat zijn (salallaahoe 'alayhi wassalam) bevel betekent dat iets verplicht is.
[al-Fataawaa 1/317]
2- De profeet (salallaahoe 'alayhi wassalam) heeft gezegd:
“Als het niet te moeilijk was voor mijn Ummah of voor de mensen, dan zou ik hen
hebben bevolen om de siwaak te gebruiken bij ieder gebed.”

ة6 ل صلZ سواك مع ك
Z لول أن أشق على أمتي أو على الناس لمرتهم بال
[Overgeleverd door al-Bukhaari 887; Muslim 252]
Al-Haafidh heeft in al-Fath gezegd:
Dit bewijst op twee manieren, dat een bevel aanduidt dat iets verplicht is:
1- Er wordt dus getoond dat het niet verplicht is, hoewel het aanbevolen is; indien een
bevel geïnterpreteerd kan worden alszijnde een aanbeveling (i.e. geen verplichting), dan
zou de hadieth niet hebben verduidelijkt dat het niet verplicht is.
2- Hij beschreef het bevel alszijnde iets wat moeilijk is voor hen, wat alleen het geval zou
kunnen zijn wanneer een bevel zou worden gezien alszijnde iets wat verplicht is (om op te
volgen). Omdat iets, wat is aangemoedigd, maar optioneel is, geen moeilijkheid bevat,
omdat het toegestaan is om het na te laten (i.e. niet te doen). Einde citaat.
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Shaykh ul-Islaam ibn Taymiyyah heeft gezegd:
Indien het bevel (amr) van Allaah en Zijn Boodschapper absoluut (mutlaq) is, dan is dat de
aanduiding dat het verplicht is. [al-Fataawaa 22/29]
[Toevoeging SH: De conclusie aangaande de baard (wat wij in het begin als voorbeeld
hadden genomen) is, dat het verplicht is om deze te laten staan, aangezien de profeet dit
heeft bevolen en er geen bewijzen zijn die erop duiden dat het niet verplicht is. Dit is in
overeenstemming met de mening van de geleerden van ahlussunnah.]
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