Abu Bakr, zijn recht op khilafah: fabel of feit
بسم اهلل الرمحن الرحيم
In de naam van Allah, de barmhartige, de genadevolle.
Een van de kernverschillen tussen sjiieten en soennieten is de leiderschap na de profeet صلى هللا هللا
 عىيل هللاآلهلen of deze leiderschap gekozen moet worden door een groep, meerderheid, of is er geen
keus van de mensen te pas.
Soennieten zijn ook van mening dan Abu Bakr ibn Abi Quhafah het meeste recht had op
leiderschap na de profeet en hebben daarvoor veel bewijzen geprobeerd te leveren. Helaas zijn
deze bewijzen meestal niet geschikt in discussies opdat ze enkel in soennitische boeken
voorkomen en door de sjiieten niet erkend worden.
Het is gebruikelijk om tijdens een debat of een discussie bewijzen te leveren die voor de
andere partij acceptabel zijn. Zo kan een moslim de koran niet gebruiken om de profeetschap van
profeet Mohammed aan te tonen, want een christen gelooft in de eerste instantie niet in de koran,
en omdat hij het boek niet erkent, kan het niet als bewijs tegen hem gebruikt worden.
In de tekst hieronder zal men ingaan op bewijzen die door een internetgebruiker ( )أبل هللابرلشهللايلش
zijn gebruikt om aan te tonen dat Abu Bakr ibn Abi Quhafah het meeste recht had op
leiderschap.
Aan het eind van de tekst zal men een vergelijking vinden tussen twee kandidaten voor
leiderschap en de bedoeling is dan om te zien wie van deze twee het meest geschikt is om de
moslims te leiden na de dood van de profeet صى هللا هللاعىي هللاآله.
Men moet goed in de gedachten hebben dat deze tekst niet bedoeld is om personen aan te
vallen, maar het is eerder bedoeld om onjuiste informatieverspreiding tegen te gaan, en zo zal
men zien dat alleen soennitische boeken gebruikt zullen worden die door 99% (als niet 100%)
van de soennieten erkend worden.

De tekst van Abu Bakr Shareef gaat over Abu Bakr ibn Abi Quhafah, en zijn status. Het is een
lange tekst en ik zal enkel onderdelen plaatsen waarop ik een commentaar heb en zal proberen
deze onderdelen te weerleggen, in de wil van Allah سبحان هللاآتعاه.
Bij het beging beginnend, zegt hij het volgende:
“Dit stukje tekst is ter verdediging van de schoonvader van de Profeet ()ﷺ, “
Dit kan niet als een waarde voor Abu Bakr gerekend worden naast de andere sahaba’s, gezien
ook andere sahaba’s schoonvader van de profeet zijn, zoals Omar. Dus het lijkt alsof Abu Bakr
de enige schoonvader van de profeet is door deze titel aan hem te geven. Beter is om te zeggen
“een schoonvader van de profeet” om zo de anderen ook waarde te geven.
Bovendien is de schoonvader zijn van een profeet in zichzelf niet zo waardig, noch een vrouw
zijn van een profeet, noch een kind zijn van een profeet. We zien dat de vrouwen van de profeten
Noah en Lot als een slecht voorbeeld worden benoemd in de Koran:
[Allah presents an example of those who disbelieved: the wife of Noah and the wife of Lot. They
were under two of Our righteous servants but betrayed them, so those prophets did not avail
them from Allah at all, and it was said, "Enter the Fire with those who enter."] Al-Tahreem:10.
Dus als een vrouw zijnde van een profeet niet van het hellevuur kan beschermen, kan ‘het
schoonvader van een profeet zijn’ dat wel?
Deze titels doen niets mits de daden naar behoren zijn.
Daarna zeg Abu Bakr Shafreef:
“en iemand die het paradijs beloofd werd in zijn leven”
Ook hier zien we een nuancering dat alleen hij dit beloofd is, en vergeet dat soennieten
overleveringen hebben waar tien personen met het paradijs zijn beloofd. Laat staan de talloze
gelovigen die Ba’yat al Ridhwaan hebben gedaan, of het slachtveld van Badr hebben gevochten;
al deze mensen dienen, volgens soennieten, in het paradijs te belanden. Dus niet alleen Abu Bakr
is dat beloofd. Bovendien belooft Allah  سلبحان هللاآتعلاهin de Koran het paradijs aan diegenen die
goed doen en gelovig zijn.
Hij gaat door met “Ik zal eerst proberen aantal bewijzen te geven over de superioriteit van Abu
Bakr(RA) over de andere metgezellen” om vervolgens deze overlevering te geven als bewijs:
‘I (Muhammad Al-Hanafiyyah) asked my father (`Ali bin Abi Talib), "Who are the best people
after Allah's Messenger ( "? )ﷺHe said, "Abu Bakr." I asked, "Who then?" He said, "Then
`Umar. " I was afraid he would say "Uthman, so I said, "Then you?" He said, "I am only an
ordinary person.’
Zoals eerder al is aangegeven, een bewijs dient door de andere partij van de dialoog geaccepteerd
te worden, en deze overlevering haalt hij van Sahih Al-Bukhari, het boek dat sjiieten niet sahih
vinden, noch accepteren als een waardevolle boek.
Het eerste bewijs is daarmee ongeldig.

Als tweede bewijs levert hij het volgende:
“De profeet ( )ﷺbeschreef Abu Bakr(RA) met de volgende woorden:
‘The Prophet ( )ﷺsaid, "If I were to take a Khalil, I would have taken Abu Bakr, but he is
my brother and my companion (in Islam).’
(Bron: Sahih Bukhari, http://www.sunnah.com/bukhari/62/8 )
‘Khalil’ betekent in een ‘zeer goede en dichtbijzijnde vriend’ in het Nederlands.”
Ook hier is de bron een soennitisch boek en dient niet als bewijs gebruikt te worden tegen de
sjiieten.
Maar ter willen van een discussie, en ter weerlegging van deze hadith, en ter verduidelijking van
een misconceptie zal ingegaan worden op de overlevering zelf om te zien of de overlevering wel
klopt of niet.
De meesten van ons zijn bekend met het fenomeen waarbij overleveringen misplaats
worden, of onjuist worden verteld. Maar overleveringen kunnen ook verzonnen worden. En de
verzonnen overleveringen binnen de Islam zijn niet te ontkennen, waardoor veel geleerden daar
boeken erover geschreven hebben.
Een ander fenomeen dat aan dit fenomeen is verbonden, is het verzinnen van overleveringen
met hetzelfde inhoud als authentieke overleveringen, maar met andere namen. Zo is Hadith AlManzilah, bekend bij sjiieten als soennieten, als volgt:
[ Oh Ali, your status for me is as Aron for Moses.]
Deze hadith is niet te ontkennen, en daarom hebben verscheidenen personen geprobeerd een
andere overlevering te verzinnen met hetzelfde inhoud, maar met de namen van Abu Bakr en
Omar. Maar de geleerden hebben toegegeven dat zo’n hadith enkel bestaat voor Imam Ali عىيل هللا
اهسالم.
De reden dat ik hierover begon is omdat er een verlengstuk bestaat voor de overlevering die Abu
Bakr Shareef als bewijs probeerde te gebruiken, ook aanwezig in (Sahih) Al-Bukhari:

“If I were to take a Khalil other than my Lord, I would have taken Abu Bakr as such, but (what
relates us) is the Islamic brotherhood and friendliness. All the gates of the Mosque should be
closed except the gate of Abu Bakr.”
Blijkbaar is dit verlengstukje een deel van de eerder genoemde overlevering.
Maar, diegene die zijn deur tot de moskee open bleef is niet Abu Bakr, maar Imam Ali.
Een hadith geleverd door Al-Tirmithi, als authentiek bestempeld door Al-Albani:

“ Ibn Abbas heeft geleverd dat de profeet bevolen heeft de deuren te sluiten behalve de deur van
Ali.”

Nu kan men het volgende zeggen:
Ten eerste: het openen van een deur van Abu Bakr is aan het einde van het leven van de profeet
 صى هللا هللاعىي هللاآلهgebeurd, terwijl het voorval met Ali هللاعىي هللااهسالمeen tijdje eerder was.
Ten tweede: de deur die geopend was voor Abu Bakr was ‘een kleine deur’ en het woord
daarvoor is “khokhaهللا

”هللا.

Daartegen valt het volgende te zeggen:
Ten eerste: waarom zou Abu Bakr niet waardig zijn om een deur voor hem open te laten, om
daarna wel waard te zijn? En wat veranderde dat Ali in het begin wel waard was, maar daarna
niet? Want het is steeds één deur die open blijft. Deze vragen moeten door de soennieten
beantwoord worden om deze misconceptie te begrijpen.
Ten tweede: waarom zou een kleine deur geopend worden als ook een normale deur geopend kan
worden? Is Abu Bakr niet waardig genoeg om een normale deur voor hem te openen?
Door deze strijdigheden, en nog veel meer, kan men concluderen dat de bovengenoemde
overlevering sowieso niet klopt, al was het authentiek. En het open laten staan van de deur van
Ali هللاعىي هللااهسالمهللاis een meer authentieke overlevering dan die van Abu Bakr.
Dit is wat betreft de overlevering in het geheel.
En omdat Abu Bakr Shareef expliciet het woord “khalil” benadrukte, zal ik ook daarop ingaan.
Voor iemand om een ‘khalil’ te worden, wat ook een boezemvriend wordt genoemd, dient dat
persoon heel dichtbij het hart te zijn, met wederzijde liefde.
Nou zal men zeggen dat de favoriete man voor de profeet  صلى هللا هللاعىيل هللاآلهلAbu Bakr was, en dit is
nog een onwaarheid die verspreid wordt, waarvoor in latere secties het tegendeel gegeven zal
worden.
Abu Bakr is geen een ‘khalil’ van de profeetهللاصلى هللا هللاعىيل هللاآلهل هللا, noch een status kan hebben die
dichtbij ‘khalil’ komt, om het volgende:
Toen de profeet ‘ صى هللا هللاعىي هللاآلهلbroederschap’ maakte tussen muhajereen en ansaar, koppelde hij
steeds twee mensen aan elkaar. Deze koppeling was niet willekeurig; had verscheidene redenen,
waarvan een was dat hij soortgelijke mensen aan elkaar koppelden. Met soortgelijke mensen
wordt bedoeld die mensen die mentaal op elkaar lijken. En hij  صلى هللا هللاعىيل هللاآلهلheeft noch Abu
Bakr, noch Omar als ‘broeder’ genomen, maar Aliهللاعىي هللااهسالمهللا.
Als Abu Bakr zijn favoriet was, zijn boezemvriend, en het dichtstbijzijnde status had bij de
profeet صى هللا هللاعىي هللاآله, dan had Abu Bakr ‘zijn broeder’ moeten worden en niet Ali عىي هللااهسالم.
Verder zien aan de andere kant, hoe Abu Bakr zich gedroeg jegens de profeet صلى هللا هللاعىيل هللاآلهل.
Tijdens het slachtveld van Uhud, waarbij de grote metgezellen de profeet صللى هللا هللاعىيل هللاآله ل
verlieten en weg-renden, beschrijf Omar zichzelf heel goed als hij zegt dat hij als een berggeit
wegrende om naar het dichtstbijzijnde berg te vluchten.
En wie bleef bij de profeet صى هللا هللاعىي هللاآله هللاvechten? Tien man, en onder hen was Aliهللاعىي هللااهسالمهللا, en
geen Abu Bakr.
Als Abu Bakr echt zoveel hield van de profeetهللاصلى هللا هللاعىيل هللاآلهل هللا, dan zou hij zijn zijde niet verlaten. Iemand die zijn ‘geliefde’ en ‘boezemvriend’ in strijd verlaat is niet echt een vriend.
Daarom, en met dit alles, kan men zeggen dat de gebruikte overlevering niet deugt.

Als derde bewijs levert hij het volgende:
“Allaah (Subhanahu wa ta’ala) prijst Abu Bakr(RA) in de heilige Qur’an. En als Allaah
(Subhanahu wa ta’ala) iemand prijst in de Qur’an, getuig dan van diegene zijn Imaan en status in
de Islam.”
Waarna hij vers 40 van Surat Al-Tawbah gebruikt:

Dit is de internationale vertaling van het vers, maar Abu Bakr gebruikt blijkbaar een andere
(verkeerde) vertaling, want hij zegt: “Waarna Allah Zijn rust op hen deed neerdalen en Hij hen
bijstand gaf met een leger dat jullie niet zagen”, terwijl het [op hem] dient te zijn.
En ik zie waarlijk niet waar Allah Abu Bakr ‘prijst’ in dit vers. Misschien kan Abu Bakr Shareef
mij daarop wijzen.
Misschien bedoelt hij dat Allah hem ‘zijn metgezel’ noemde? Als dat het geval is, dan is
‘metgezel’ zijn van iemand niet per se iets goed, want het woord metgezel wordt in de Koran
zowel voor kwade als goede vrienden gebruikt:
 [His companion said to him while he was conversing with him, "Have you disbelieved in
He who created you from dust and then from a sperm-drop and then proportioned you
[as] a man?] Al-Kahf : 37
 [O [my] two companions of prison, are separate lords better or Allah , the One, the
Prevailing? You worship not besides Him except [mere] names you have named them,
you and your fathers, for which Allah has sent down no authority. Legislation is not but
for Allah . He has commanded that you worship not except Him. That is the correct
religion, but most of the people do not know.] Yusuf:39-40
Deze twee verzen laten zien dat het woord [metgezel] zowel negatieve als positieve betekenis
kan hebben, en daarom moet gekeken worden naar de daden, niet naar titels wat betreft de
metgezellen en die na hen kwamen.
Als hij bedoelt “Allah is met ons”, dan is dat ook niet enkel voor Abu Bakr, voor Allah zegt:
 [ and He is with you wherever you are] Al-Hadid:4.
Dit vers geldt dus voor iedereen, zowel gelovigen als ongelovigen. Het is ook gebruikt ter
troosting, want in zo’n situatie kan men angst in zijn hart hebben, zoals het geval was bij Abu
Bakr, waardoor de profeet  صى هللا هللاعىي هللاآلهhem hiermee probeerde te kalmeren.

Als hij bedoelt “Waarna Allah Zijn rust op hen deed neerdalen en Hij hen bijstand gaf met een
leger dat jullie niet zagen.” Dan is dit niet voor Abu Bakr bedoeld, maar voor de profeetهللاصلى هللا هللا
عىي هللاآله.
هللاهللاهللاهللاهللاهللاAls men dit vers gebruikt om een deugd voor Abu Bakr te bewijzen, dan is men ver van de
waarheid, opdat dit vers gebruikt kan worden om aan te tonen dat Abu Bakr eigenlijk geen
‘imaan’ heeft, voor de volgende redenen:
Het woord ‘rust’ dat gebruikt wordt, is in het Arabisch “sakineh

”, en als men naar de

Koran terug gaat om dit word te zoeken, zal men de volgende verzen vinden, waarbij Allah Zijn
rust laat neerdalen:
 [And their prophet said to them, "Indeed, a sign of his kingship is that the chest will come
to you in which is assurance from your Lord and a remnant of what the family of Moses
and the family of Aaron had left, carried by the angels. Indeed in that is a sign for you, if
you are believers."] Al-Baqarah:248
 [ Then Allah sent down His tranquillity upon His Messenger and upon the believers and
sent down soldiers angels whom you did not see and punished those who disbelieved. And
that is the recompense of the disbelievers.] Al-Tawbah:26
 [It is He who sent down tranquillity into the hearts of the believers that they would
increase in faith along with their [present] faith. And to Allah belong the soldiers of the
heavens and the earth, and ever is Allah Knowing and Wise.] Al-Fath:4
 [Certainly was Allah pleased with the believers when they pledged allegiance to you, [O
Muhammad], under the tree, and He knew what was in their hearts, so He sent down
tranquillity upon them and rewarded them with an imminent conquest] Al-Fath:18
 [When those who disbelieved had put into their hearts chauvinism - the chauvinism of the
time of ignorance. But Allah sent down His tranquillity upon His Messenger and upon the
believers and imposed upon them the word of righteousness, and they were more
deserving of it and worthy of it. And ever is Allah , of all things, Knowing.] Al-Fath:26
Met rood is aangemerkt diegenen waarop Zijn rust is neergedaald, en steeds is het of de profeetهللا
 صى هللا هللاعىي هللاآلهen de gelovigen, of de gelovigen alleen.
Als we teruggaan naar het vers dat gebruikt werd als bewijs, zien we het volgende:
“Waarna Allah Zijn rust op hem deed neerdalen en Hij hem bijstand gaf met een leger dat jullie
niet zagen “
Allah heeft duidelijk zijn rust enkel op de profeet هللاصلى هللا هللاعىيل هللاآلهلlaten neerdalen en niet op Abu
Bakr. Men kan het volgende zeggen:هللاof Abu Bakr was niet waardig voor deze rust, of Abu Bakr
had het niet nodig, opdat hij al zo kalm was.
De tweede optie is minachtend jegens de profeet هللاصلى هللا هللاعىيل هللاآلهل هللاen dient verworpen te worden,
en daarom blijft enkel de eerste over.
Al met al, kan dit vers niet gebruikt worden om een deugd voor Abu Bakr te bewijzen,
integendeel, het kan tegen hem gebruikt worden.
In het volgende onderdeel probeert Abu Bakr Shareeft nog meer bewijzen te leveren waarom
Abu Bakr ibn abi Quhafah het beste man was na de dood van de profeet, en zo zijn leiderschap te
erkennen. Zijn eerste bewijs is het leiden van het gebed tijdens het leven van de profeet.

Abu Bakr leidde het gebed, volgens veel bronnen, tijdens de ziekte van de profeet waaraan hij
overleed. Waarop Abu Bakr Shareef concludeert dat: “Het leiden van het gebed was een teken
voor de Ummah dat Abu Bakr(RA) de eerste Khalifah zou zijn”
Als het leiden van een gebed een teken van leiderschap is, dienen veel metgezellen leiderschap
over de moslims te claimen. In Sahih ibn Khuzeimah lezen we het volgende:
"هللا
هللا
“We kwamen aangelopen toen we vonden dat de mensen al het gebed begonnen zijn en AbdulRahman ibn Awf als leider (van het gebed) naar voren hebben gezet, waarna hij het eerste rak’ah
deed van het ochtend gebed. De profeet sluitte zich aan bij de moslims, en bad achter AbdulRahman ibn Awf de tweede rak’ah”
Hier zien we duidelijk dat zelfs de profeet هللاصلى هللا هللاعىيل هللاآلهل هللاachter een metgezel gebeden heeft.
Geeft dit aan dat Abul-Rahman ibn Awf recht heeft op leiderschap na de profeet? Heeft hij zelf
dat geclaimd of iemand anders in zijn naam? Neen.
هللاهللاهللاهللاهللاهللاهللاهللاAbu Bakr zelf bad achter Amr ibn Al-Aas tijdens het slachtveld van Al-Salasil, zoals Ibn
Kathir vertelt in Al-Bidaya we Al-Nihaya (v.6, p.495-496). Betekent dit dat Amr ibn Al-Aas
beter is dan Abu Bakr? En zoهللاja, waarom heeft niemand geclaimd dat Amr meer recht heeft op
leiderschap na de profeet?هللاهللاصى هللا هللاعىي هللاآله هللا
Bovendien zien we dat Aisha zelf niet wou dat haar vader het gebed moest leiden, door te
zeggen: “I said, "Abu Bakr is a softhearted man and if he stands for the prayer in your place, he
would weep and would not be able to recite the Qur'an." The Prophet ( )ﷺsaid, "Tell Abu
Bakr to lead the prayer." I said the same as before. He (repeated the same order and) on the third
or the fourth time he said, "You are the companions of Joseph.”
Ze geeft als reden dat haar vader zachthartig is en niet geschikt is om een gebed te leiden opdat
hij emotioneel wordt. Zij weet blijkbaar beter dan de profeet  صلى هللا هللاعىيل هللاآلهلom hem meerdere
malen tegen te spreken, waardoor de profeet صلى هللا هللاعىيل هللاآلهل هللاzegt: “You are the companions of
Joseph”. Abu Bakr Shareef mag aan mij, en de rest, uitleggen wat dat laatste stukje betekent,
gezien hij met de overlevering kwam.
Dat alles ter zijde, als men het leiden van het gebed wilt gebruiken om aan te geven dat Abu
Bakr meer recht heeft dan anderen op leiderschap, dan kan het volgende gezegd worden:
Het was gebruikelijk voor de profeet صلى هللا هللاعىيل هللاآلهل هللاom iemand aan te wijzen om zijn ‘khalifah’
te zijn in zijn afwezigheid, en onder deze personen is Ibn Um Maktoom, de blinde, en veel
anderen die niet geschikt zijn voor het leiden van de moslims na de profeetهللاصى هللا هللاعىي هللاآله هللا.
Het gebed zelf, dat Abu Bakr had moeten leiden, was niet compleet, want in veel overleveringen
lezen we dat de profeet“ هللاصلى هللا هللاعىيل هللاآلهل هللاtussen twee mannen” naar het gebed ging, waarna Abu
Bakr achteruit wou gaan zodat de profeet het gebed kon leiden, waarna de profeetهللاصى هللا هللاعىي هللاآله هللا
ging zitten, en Abu Bakr bad de profeet هللاصى هللا هللاعىيل هللاآلهل هللاna, om zo de mensen te laten zien wat de
profeet هللاصى هللا هللاعىي هللاآله هللاdeed en in welk gedeelte van het gebed hij was.

Dus we zien dat het gebed niet echt geleid is door Abu Bakr, al was het voor een deel wel zo,
ervan uit gaande dat de overlevering wel klopt. We zien ook dat Aisha van mening was dat haar
vader niet geschikt was om het gebed te leiden.
Verdere inspecties in de overlevering zelf zullen veel tijd vergen, en dienen op een andere
tijdstip behandeld te worden.
Als een derde bewijs levert hij, wederom, een overlevering in Sahih Muslim, een boek dat
alleen voor soennieten geldig is. Een overlevering dat volgens hem dicteert dat Abu Bakr het
meeste recht heeft op de kalifaatschap. De overlevering gaat over een document dat de profeetهللا
 صلى هللا هللاعىيل هللاآلهلwou schrijven zodat geen betwisting ontstaat over wie het meeste recht heeft op
leiderschap, waarna hij geeft dat Allah en de gelovigen geen andere verkiezen boven Abu Bakr.
Echter, we zien dat de gelovigen niet overeen waren dat Abu Bakr hun eerste keus was, wat later
zal blijken.
Bovendien, waarom is dat document niet geschreven? Was de profeet te zwak? En waarom zou
hij voor haar vader, en haar broer roepen? Haar broer heeft er toch niets mee te maken?
Als de profeet zeker wou maken dat men Abu Bakr ging kiezen, dan had hij de grote sahaba’s
bijeen moeten roepen en vertellen dat Allah hem als leider gekozen heeft.
Wij sjiieten geloven dat Aliهللاعىيل هللااهسلالمهللاde gekozen leider is, en daarom heeft de profeet meerdere
malen aangegeven dat Ali de gekozen leider is, en dat hij het meest geschikte leider is.
In Musnad van Imam Ahmed ibn Hanbal, wordt het volgend geleverd:

Via Ali, zei: tegen de profeet werd gezegd : “Oh, boodschapper van Allah, wie moeten we Amir
(leider) maken na jou? Hij zei: Als jullie Abu Bakr tot leider maken, dan zullen jullie hem
betrouwbaar vinden, verkiest het hiernamaals over dit leven. En als jullie Omar kiezen, dan
zullen jullie hem sterk vinden, die niemand vreest in Allah. En als jullie Ali kiezen, en jullie
zullen dat niet doen, dan zullen jullie hem geleid vinden, en neemt jullie op het rechte pad.
Dus wie brengt ons op het rechte pad? Een wens dat we minstens tien keer per dag roepen. Ali,
en alleen Ali zal ons brengen op het rechte pad na de profeetهللاصى هللا هللاعىي هللاآله هللا.
Deze overlevering, naast velen anderen, vormt een basis voor onze claim dat Ali beter is dan
Abu Bakr en Omar en de rest van de sahaba’s bij elkaar opgeteld, en heeft daarom, en om andere
redenen, het meeste recht op leiderschap na de profeetهللاصى هللا هللاعىي هللاآله هللا.
هللاهللاهللاهللاهللاهللاهللاAls een vierde bewijs levert hij, opnieuw, een overlevering in Muslim, waarin staat dat Ali
trouw zwoer aan Abu Bakr, wat op zich zou betekenen dat Ali Abu Bakr accepteerde.
Maar men moet niet te snel een conclusie trekken en moet de geschiedenis goed lezen, en vooral
tussen de regels door. Want het staat ook vermeld dat Ali pas na zes maanden een trouweed legte
aan Abu Bakr, en men moet zich afvragen waarom hij dat niet meteen had gedaan?

Men moet zich ook afvragen waarom Ali, samen met een paar andere sahaba’s, in zijn huis
gingen zitten terwijl men trouw zwoer aan Abu Bakr!
Zo simpel is het niet. En zo vredig was het niet tussen de sahaba’s; ze hadden vaak ruzies
onderling en moordden elkaar uit in meerdere gevallen.
Ali geeft meerdere malen toe dat hij trouw zwoer aan Abu Bakr om de eenheid van de
moslims te behouden. Ali heeft ook vaak gezegd dat hij meer recht heeft op leiderschap dan Abu
Bakr. Als Ali echt van mening was dat Abu Bakr beter was, dan had hij geen reden om te zeggen
dat hij meer recht erop had. Hij zou immers liegen. Daarom is het vierde bewijs in strijd met
andere overleveringen, en deze strijdigheden dienen verklaar te worden eer men deze overlevering als bewijs kan benuttigen.
Als een vijfde bewijs zegt hij:
“De Profeet ( )ﷺvoorspelde dat de rechtgeleide Khalifahs precies 30 jaren zullen regeren”.
Waarlijk snap ik niet hoe dit de leiderschap van Abu Bakr moet aantonen. Dit kan enkel op
één manier, door te zeggen: Abu Bakr heeft in deze 30 jaar geregeerd, en hoort hij dus tot de
khalifas die de profeet هللاصى هللا هللاعىي هللاآله هللاbenoemd heeft.
Een probleem doet zich voor als volgt:
Dit gedeelte “rechtgeleide Khalifahs precies 30 jaren zullen regeren” moet bewezen worden,
want voor zover voor mij bekend is, heeft de profeet هللاصى هللا هللاعىي هللاآله هللاenkel gezegd dat khilafah na
hem 30 jaar zal duren, en hij had het niet over de rechtgeleide khalifas, een term dat later pas
ingevoerd werd.
Men moet ook bewijzen dat Abu Bakr een rechtgeleide khalifa was om zo in aanmerking te
komen voor deze claim. Gezien Abu Bakr veel fouten gemaakt heeft, kan hij niet ‘recht-geleide’
genoemd worden, noch de twee na hem.
Een van de minpunten in de leiderschap van Abu Bakr is het volgende:
Eerder is een overlevering geleverd wat betreft Fatima Al-Zahra هللاعىيهاهللااهسلالمهللاtoen zij erfenis vroeg,
waarop Abu Bakr haar dat geweigerd heeft opdat hij de profeet heeft gehoord dat profeten geen
erfenis hebben. Ik zal niet ingaan op het feit of wat Abu Bakr gehoord heeft waar of onwaar is,
maar ik zal ingaan op een overlevering met meer details, ook present in Sahih Muslim1. Daar kan
men de gehele overlevering lezen, opdat ik enkel een gedeelte ervan zal laten zien:
“Abu Bakr said: The Messenger of Allah ( )ﷺsaid:" We (prophets) do not have any heirs;
what we leave behind is (to be given in) charity." The household of the Messenger of Allah
( )ﷺwill live on the income from these properties, but, by Allah, I will not change the charity
of the Messenger of Allah ( )ﷺfrom the condition in which it was in his own time. I will do
the same with it as the Messenger of Allah (may peace be upun him) himself used to do.”
Het gaat mij op het in rood gekleurde gedeelte. Abu Bakr geeft aan, en zweert, dat hij niets zal
veranderen wat de profeet  صلى هللا هللاعىيل هللاآلهلheeft gedaan. Heeft Abu Bakr zich daaraan gehouden
of niet?
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In Sahih Sunnan Abu Dawood (geschreven door Al-Albani), hadithnummer 2978:

Hij zei: en Abu Bakr verdeelde “khums” zoals de profeet dat deed, maar hij gaf de familie van de
profeet niet wat de profeet aan hen gaf. Hij zei: En Omar gaf hen van het (khums), en zo deed
Uthman na hem.
Dus Abu Bakr verdeelde khums wel, maar hij deed niet wat de profeet  صلى هللا هللاعىيل هللاآلهلdeed. Dus
hij volgde de sunna van de profeet هللاصى هللا هللاعىي هللاآله هللاof niet?
Hij had toch gezworen om alles te doen zoals de profeet deed? Blijkbaar loog hij erover.هللاKan
zo’n person dan ‘rechtgeleid’ worden genoemd? Ieder rationeel persoon zal het simpelweg niet
in zichzelf vinden om Abu Bakr hierom rechtgeleid te benoemen.
Bij nummer zes van zijn bewijzen, praat hij over de begraafplaats van Abu Bakr:
“Abu Bakr(RA) is sinds zijn dood tot de dag van vandaag begraven naast de profeet ()ﷺ. “
En probeert dit te rechtvaardigen door te zeggen: “Ali(RA) als Al-Hassan ibn Ali (RA) werden
respectievelijk de 4de en de 5de rechtgeleide khalifahs en hadden ook politieke macht. Mochten
zij van mening zijn dat Abu Bakr(RA) die plaats (graf naast de Profeet( ))ﷺniet verdiende of
dat hij een hypocriet was of zelfs een kafir, dan hadden zij (Ali en Al-Hassan) zeker acties
ondernomen m.b.t. het graf”
Twee zaken zijn de schrijver ontgaan:
Ten eerste: begraafplaats zelf zegt niet veel, Imam Al-Hassan is in Baqee’ begraven, en alsnog is
hij de heer der jongeren van het paradijs. Bovendien is Abu Bakr daar begraven niet op aanbeveling van de profeetهللاصلى هللا هللاعىيل هللاآلهل هللا, maar dat werd na zijn dood gekozen. Dus noch de
profeetهللاصلى هللا هللاعىيل هللاآلهل هللا, noch Allah hadden hier iets mee te maken, waardoor het niet als een
deugd geteld kan worden.
Ten tweede: Abu Bakr en de profeet هللاصلى هللا هللاعىيل هللاآلهل هللاwerden begraven in een kamer dat hoorde
tot Aisha, en dat is haar eigendom, daarom kan noch Imam Ali, noch Imam Al-Hassan haar
dwingen om de graven te verplaatsen.
Al vonden ze dat Abu Bakr daar niet hoort, ze respecteerden wel de doden en lieten hen in hun
graven, niet zoals velen doen en graven opgraven.
Naast de profeet liggen begraven geeft je geen garantie op het paradijs, noch geef je meer recht
op leiderschap, want dan ben je al dood en telt niets meer mee!
Als laatst, in zijn conclusie, zegt hij:
“en de consensus van de metgezellen van de Profeet (”)ﷺ
Blijkbaar heeft Abu Bakr Shareef de geschiedenisboeken niet goed doorgenomen, anders zou hij
de volgende teksten zijn tegen gekomen:
In Tareekh Al-Tabari, volume 3, pagina 201, onder de gebeurtenissen van het jaar 11 na hijra:

De Ansaar verzamelden zich in de hut van Bani Sa’eda om trouweed te geven aan Sa’ad ibn
Ubadah. Abu Bakr kreeg dat te horen en kwam naar hen toe en met hem Omar en Abu Ubaidah
ibn Al-Jarrah, en zei: wat is dit? Ze zeiden: van ons een Amir en van jullie een Amir [samen
regeren]. Waarop Abu Bakr zei: van ons de Amir [die regeert] en van jullie de minister. En Abu
Bakr zei erna: ik accepteer voor jullie één van deze twee mannen: Omar of Abu Ubaidah, opdat
toen een groep mensen naar de profeet kwamen en vroegen hem om een vertrouwelijke persoon
mee te sturen zei hij [ de profeet] ik zal een betrouwbare iemand met jullie sturen, en hij stuurde
Abu Ubaidah mee. Daarom accepteer ik Abu Ubaidah voor jullie. Omar stond op en zei: wie
accepteert het in zich om twe voeten te passeren die de profeet voorgezet heeft 2, daarna heeft
Omar aan hem [Abu Bakr] trouweed gegeven, en de mensen ook. Waarop de Ansaar- of een deel
ervan- zeiden: we geven trouweed alleen aan Ali.
Ik heb in de tekst hierboven vier zinnen in rood aangemerkt die erg van belang zijn. Het
eerste geef aan de Al-Ansaar een andere kandidaat voor leiderschap hadden dan Abu Bakr,
namelijk Sa’ad ibn Ubadah, en dus was Abu Bakr niet hun eerste keus. Daarom zeggen ze ook
erna dat ze samen willen regeren als ze niet alleen mogen regeren, en dat geeft aan dat ze Abu
Bakr niet als rechtmatige leider zien die het meeste recht heeft om te regeren.
Abu Bakr zelf geeft daarna twee kandidaten, Omar en Abu Ubaidah, en niet hemzelf. Hij zag dus
dat deze twee meer geschikt waren als leiders dan hemzelf! Als hij zichzelf niet goed genoeg
vindt om de moslims te leiden, waarom moeten wij dat wel zien?
Dit accepteren Al-Ansaar, of een deel ervan, niet en weigeren trouweed te geven behalve
aan Ali. Dus voor Al-Ansaar was Ali een betere keus dan Abu Bakr of Omar of Abu Ubaidah. Er
is dus abosuluut geen sprake van een “consensus” onder de metgezellen dat Abu Bakr het meeste
recht heeft op leiderschap van de moslims!
Bovendien is het bekend dat Sa’ad ibn Ubadah nooit een trouweed gaf aan Abu Bakr! Is deze
metgezel een kafir omdat hij de leiderschap van Abu Bakr niet erkent?
Een andere geleerde die dit ook mooi beschrijft is Imam Al-Harameen Al-Juweeni, in zijn boek
Al-Ghiyathi:
“toen de metgezellen van de profeet zich verzamelden op de dag van de Saqeefa om een leider
voor te dragen, en een khalifa te kiezen, en toen de meningen verschilden, en wensen
verspreidden”
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Dit is een referentie naar een overlevering waarin de profeet duidelijk maakt dat Muhajereen van meer waarde
zijn dan Ansaar.

Dus hij geeft ook aan dat er geen consensus was tussen de metgezellen in de eerste instantie!
Men kan onderzoek doen naar de dag van Saqeefa, om te zien wat voor problemen destijds
waren omtrent leiderschap na de profeet هللاصلى هللا هللاعىيل هللاآلهل هللاen om te zien dat de grote metgezellen
meer aandacht hadden voor leiderschap dan de profeet te begraven. Zelfs zijn favoriete metgezel,
zoals de soennieten claimen, had hem niet begraven en ging discussiëren over leiderschap en
macht.
Dit alles geeft aan dat Abu Bakr voor veel metgezellen niet hun eerste keus was voor leiderschap
en daarom kan men niet van een consensus spreken. Zelfs nadat Abu Bakr als een leiderschap
aangesteld is, heeft een groep metgezellen, waaronder Ali, hem toch geen trouweed gegeven. Dit
geeft sterk aan dat ze niet eens waren met de gang van zaken en de gekozen leider.
We hebben gezien dat Abu Bakr niet het meest geschikte leider is na de profeetهللاصلى هللا هللاعىيل هللا
آله هللا, en daarom moeten we een andere persoon naar voren brengen die wel geschikt is.
Men moet zich afvragen wat voor eigenschappen aanwezig moeten zijn in een leider, vooral om
onze profeet op te volgen. Deze persoon moet zoveel mogelijk lijken op de profeet, en wie het
meest op hem lijkt (niet fysiek) zal het meest geschikt zijn om hem op te volgen.
In het volgende stuk zal men eigenschappen en deugde van Imam Ali vinden, die we bij geen
enkel andere metgezel vinden.
Ali heeft de meeste kennis (na de profeet):
Iemand die de profeet  صى هللا هللاعىي هللاآلهzal volgen moet zijn sunna goed kennen om zo hem صى هللا هللا
 عىي هللاآلهoptimaal te volgen, want als de leider de regels niet kent, is iemand anders beter dan hem,
en dient dat iemand als leider te worden.
Ibn Katheer, de grote geleerde, zegt in zijn Tafseer, als hij surat Al-Dhariyaat uitlegt:

En het is van een andere weg (overlevering) vast gesteld dat Ameer Al-Mu’mineen Ali ibn abi
Talib de minbar (lessenaar) van Kufa aantrad en zei: jullie kunnen mij vragen over iedere ayah in
het boek van Allah, en over iedere sunnah van de profeet, en ik zal jullie erover vertellen….
Hij had dus zoveel kennis dat hij antwoord had voor iedere vraag over de gehele Koran en de
sunnah van de profeet صلى هللا هللاعىيل هللاآلهل. Wie anders van de metgezellen heeft dat gedaan? Wie
heeft geclaimd iedere vraag over Koran en Sunnah te beantwoorden?
Het is ook bekend dat de metgezellen naar hem toekomen als ze iets niet wisten, waaronder ook
Omar en Abu Bakr, en Imam Ali zou ze dan een antwoord geven. Het tegenovergestelde is nooit
gebeurd, Imam Ali heeft nooit iemand van de metgezellen om advies of om kennis gevraagd! Dit
geeft aan dat hij meer kennis heeft dan de rest bij elkaar opgeteld!
Over de kennis van Imam Ali kunnen boeken geschreven worden, en daar is nu de ruimte ook
niet voor geschikt, en daarom zal ik een laatste overlevering geven die Ibn Abd Al-Bar, in zijn
boek Al-Isti’aab fi Ma’rifat Al-Ashaab, levert:

Via Abd Al-Malik ibn Sulaiman, zei: ik zei tegen Ataa’: was er tussen de metgezellen van de
profeet iemand met meer kennis dan Ali? Hij zei: Bij Allah nee, niet dat ik het weet.
Dus Ataa’, een grote geleerde, geeft aan dat tot zijn kennis niemand meer kennis heeft dan Ali
tussen de metgezellen!
Ali is de geleider:
In Surat Al-Ra’ad treffen we het volgende vers: [And those who disbelieved say, "Why has a sign
not been sent down to him from his Lord?" You are only a warner, and for every people is a
guide.] Al-Ra’ad:7
Als we terug gaan naar overleveringen over dit vers treffen we dat de profeet صلى هللا هللاعىيل هللاآلهل
aangegeven heeft dat Ali de gids (geleider), en dat de profeet zelf de waarschuwer is. Hieronder
zal ik de bronnen met de originele tekst plaatsten, zonder vertaling:


o


o

We zien dat de grote geleerden deze overlevering hebben geleverd en zijn overlerveraarsketting
is goed, is bijna te vinden in iedere exegese boek dat dat vers behandelt.
Als hij de leidsman is van deze natie, dient hij gevolgd te worden na de profeet صلى هللا هللاعىيل هللاآلهل
om geleid te worden. Immers, er is geen garantie gegeven op leiding naar het paradijs als we
iemand anders na de profeet volgen, hetzij Abu Bakr of Omar of iemand anders.
Ali is de verdeler tussen het paradijs en de hel:
Dit aan hem toegewijd opdat wie hem lief heeft zal naar het paradijs gaan, en wie hem haat zal
naar de hel gaan. Verder is het bekend dat diegene die hem haat, een hypocriet is en Allah zegt in
de Koran: [Indeed, the hypocrites will be in the lowest depths of the Fire - and never will you
find for them a helper -] Al-Nisaa:145.

Naast de overlevering in Sahih Muslim dat zijn hater een hypocriet is, wordt hij de verdeler
tussen het paradijs en hel in meerder overleveringen genoemd. Wederom zal ik enkel de
arabische originele tekst plaatsen:


o

o

هللا
Deze overleveringen geven aan dat men hem moet liefhebben en volgen om het paradijs te
betreden, en als men hem haat en tegen hem ingaat dan zullen ze in de hel belanden.
Dit bewijst niets anders dan dat hij gevolgd moet worden. Men vindt geen andere metgezel, noch
Abu Bakr, noch Omar, die deze eigenschappen heeft. Als men Abu Bakr niet lieft heeft, dan gaat
men de hel niet in, maar als men Ali niet lieft heeft, gaat men de hel wel in. Dit is een cruciale
verschil tussen Ali en de rest van de metgezellen.
Ali is de beste rechter:
Om de profeet  صى هللا هللاعىي هللاآله هللاop te volgen, dient met ook rechtvaardig te zijn en recht te spreken
in een kwestie, opdat deze uitspraak gevolgd dient te worden. En omdat deze uitspraak gevolgd
dient te worden, moet het rechtvaardig en juist zijn. Als een opvolger van de profeet صلى هللا هللاعىيل هللا
 آلهde benodigde kennis niet heeft, kan hij niet recht spreken.
Ali daarentegen is het meest rechtvaardige tussen de metgezellen, op getuigenis van Omar, zoals
Al-Bukhari3 levert:
Narrated Ibn `Abbas:
`Umar said, "Our best Qur'an reciter is Ubai and our best judge is `Ali; and in spite of this, we
leave some of the statements of Ubai because Ubai says, 'I do not leave anything that I have
heard from Allah's Messenger ( )ﷺwhile Allah: "Whatever verse (Revelations) do We
abrogate or cause to be forgotten but We bring a better one or similar to it."
Daarom is Ali het meest geschikt als leider van de moslims, en niet iemand anders, die vaak om
advies vraagt en weinig kennis heeft.
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Ali is op dezelfde plek als de profeet:


o
Al-Albani levert deze overlervering en beschouw het als authentiek. De overlevering zegt dat de
profeet  صلى هللا هللاعىيل هللاآلهلsamen met Fatima, haar twee zonen, en haar man (Ali) op het dag des
oordeels op één plek zijn.
Dit geeft aan dat ze hoger staan dan Abu Bakr of Omar of andere metgezellen, opdat de plek van
de profeet in het paradijs hoger staat dan de rest.
Men kan zeggen dat de vrouwen van de profeet  صى هللا هللاعىي هللاآله هللاook met de profeet zullen zijn, en
dus zullen ze ook op dezelfde plek (en daarmee status) zijn. Daarop kan gezegd worden dat
bewezen moet worden dat de vrouwen van een profeet altijd met hem in het paradijs zijn, of in
ieder geval voor onze profeet صلى هللا هللاعىيل هللاآلهل. Mits dat bewezen kan worden gaan we ervan uit
dat ieder van hen een eigen status heeft en is niet verbonden aan de status van de profeet صلى هللا هللا
 عىي هللاآله هللاin het paradijs.
Dat geldt dus niet voor Ali en Fatima en Al-Hasaneen, waar de overlevering duidelijk over praat
en duidelijk aangeeft wat hun status zal zijn.
Opdat Ali in zo’n hoge status is, is hij beter dan Abu Bakr of ieder andere metgezel en is hij
daarmee het meest geschikt voor leiderschap na de profeet صى هللا هللاعىي هللاآله.
Naast deze deugden, zijn ook andere eigenschappen van een leider allen te vinden in Imam Ali,
zoals dapperheid, vrijgevigheid en barmhartigheid. Terwijl enkel of geen van deze deugden bij
de andere metgezellen aanwezig zijn.

Al met al kan men zeggen:
De geleverde bewijzen om aan te tonen dat Abu Bakr meer recht heeft op leiderschap na de
profeet  صلى هللا هللالىهلوهللاله لوzijn ongeldig en kunnen weerlegd worden. Er is ook geen consensus
tussen de metgezellen dat Abu Bakr het meest geschikte leider is voor de moslims.
Integendeel, bewezen is dat een deel van de metgezellen Ali ibn abi Talib als een keuze
zagen voor leiderschap, en ook is bewezen dat Ali de benodigde status heeft voor
leiderschap, in tegenstelling tot Abu Bakr ibn Abi Quhafah.

.وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين

