
 

WWaatt  wwoorrddtt  eerr  bbeeddooeelldd  mmeett  ddee  SSooeennnnaahh  vvaann    

ddee  VViieerr  RReecchhttggeelleeiiddee  KKaalliieeffeenn  ??  

EEeenn  iinnhhoouuddeelliijjkkee  kkiijjkk  oopp  ddee  wweellbbeekkeennddee  hhaaddiieetthh  ::  

  

““ َوُسنِة اْخلَُلَفاِءالراِشِديَن اْلَمْهِدينيَ َوُسنِة اْخلَُلَفاِءالراِشِديَن اْلَمْهِدينيَ   َعلَْيُكْم ِبُسنِيت َعلَْيُكْم ِبُسنِيت    ””  

““EEnn  hhoouuddtt  vvaasstt  aaaann  mmiijjnn  SSuunnnnaahh  eenn  ddee  SSuunnnnaahh  vvaann  ddee  vviieerr  rreecchhttggeelleeiiddee  kkaalliieeffeenn””  

 

Een samenstelling van de uitspraken van de volgende grote en welbekende geleerden: 

 

Al-‘Allaamah al-Muhaddith Ibn Hazm 

Al-‘Allaamah Shaykh oel-Islaam ibn Taymiyyah 

Al-‘Allaamah al-Muhaddith Muhammed Naasiroeddien al-Albaanie 

Al-‘Allaamah al-Muhaddith Muqbil ibn Haadie al-Waadi’ie 

Al-‘Allaamah al-Mufassir Muhammed Amien ash-Shanqiti 

Al-‘Allaamah al-Muhaddith  Muhammed ibn Abd ar-Rahmaan al-Mubarakfuri 

 

~ rahimahoemoellaah adjma’ien ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De Soennah van de Vier Rechtgeleide Kaliefen 

 

Al-‘Allaamah Ibn Hazm - rahiemahoellaah – zei al-Moeḥallā 357-11/3596: 

 

“Een ieder buiten de Boodschapper - sallallaahoe ‘alayhie wa aalihie wa sallam - kan fout of correct zijn. En als iemand 

zegt: Het is gekomen op gezag van de Boodschapper van Allaah – sallallaahoe ‘alayhie wa aalihie wa sallam: 

 

“Houdt jullie vast aan mijn Soennah, en de Soennah van de Khoelafaa` ar-Raashidien na mij” 

 

Dan zeggen wij: De Soennah van de Khoelafaa` - radhiya Allaahoe ‘anhoem - is het volgen van zijn Soennah - ‘alayhie as-

sallaam. Maar wat zij verrichten vanuit idjtihaad, dan is het niet verplicht hun idjtihaad daarin te volgen. En het is 

authentiek overgeleverd op gezag van Aboe Bakr, en‘Omar, en ‘Othmaan, en ‘Alie, en Ibn Zoebayr, en Khaalid ibn al-

Walied en anderen dan hen: (dat zij van mening zijn dat er een) “vergelding (is)voor het geslagen worden” (dus dat er 

dan een vergelding is voor degene die onterecht geslagen heeft), en de Hanifiyyoen, en de Maalikiyyoen, en de 

Shaafi’iyyoen zeggen dat niet.” 
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al-Imām Muqbil ibn Haadie al-Waadi’ie – rahimahullaah zei in Idjaabat as-Saa’il ‘alaa Aham al-

Masaa’il, blz 414 : 

 

“Wat betreft de ḥadieth: 

 

“Houdt julllie vast aan mijn Soennah en de Soennah van de Khoelafā` ar-Rāshidīn,  

houd er aan vast met jullie achterste kiezen" 

 

De beste uitspraak hierover, die ik ben tegenkomen, is die van Aboe Muḥammad 'Alie ibn Aḥmad ibn Sa'eed die bekend 

staat als ibn Ḥazm, hij zei: 

 

“Het is ofwel dat wij alle Soenan nemen van de Rechtgeleide Khaliefen, en dit is onmogelijk omdat ze van mening 

verschilden (in sommige zaken). Of dat wij alles ervan verwerpen, en dit is duidelijke dwaling, omdat van hun Soenan is 

datgene wat overeenkomt met de Soennah van de Profeet - sallallaahoe ‘alayhie wa aalihie wa sallam. Of het is zo dat wij 

datgene nemen van hun Soenan wat in overeenkomst is met de Soennah van de Boodschapper van Allāh.” 

 

En hij (i.e. Ibn Ḥazm) zei : “En dat is onze uitspraak (i.e. opinie)” 

 

En Shaykh oel-Islaam ibn Taymiyyah zei in zijn boek “at-tawassoel wa l-wasīlah” in de betekenis van zijn woorden : 
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 SN: M.a.w. de geleerden van deze wetscholen gaan al deze metgezellen tegen, waaronder vier van de Khoelafaa` in dit vraagstuk. 



 

“Er is geen soennah (mogelijk/toegestaan) voor niemand met (i.e. naast dat van) de Boodschapper van Allāh” 

En dit zei al-Ḥaakim al vóór Shaykh al-Islaam ibn Taymiyyah, hij vernoemde het van Yaḥyā ibn Ādam dat hij zei: 

 

“Er is geen soennah (mogelijk/toegestaan) voor niemand met (i.e. naast dat van) de Boodschapper van Allāh - sallallaahoe 

‘alayhie wa aalihie wa sallam , en er wordt enkel gezegd (i.e. bedoeld met) “de soennah van Abie Bakr en ‘Umar” zodat 

het gekend wordt dat deze soenan verricht werden in de tijd van Abie Bakr en ‘Umar” 

 

[Einde woorden van al-Imām Moeqbil]  

 

En al-‘Allāmah al-Moefassir Moḥammed Amien ash-Shanqītī zei in Aḍwā`oe l-Bayaan 7/333 : 

 

“En wat betreft hun bewijsvoering met zijn - sallallaahoe ‘alayhie wa aalihie wa sallam - uitspraak : 

 

“Houdt julllie vast aan mijn Soennah 

en de Soennah van de Khoelafā` ar-Rāshidīn al-Mahdiyyīn na mij” 

 

En zijn - sallallaahoe ‘alayhie wa aalihie wa sallam = uitspraak : 

 

“Wees in navolging met degenen na mij, Abie Bakr en ‘Umar” 

 

Dan is dat een bewijs tegen hen niet voor hen!! Want de Soennah van de Khoelafā` ar-Rāshidīn waar de Boodschapper 

van Allāh - sallallaahoe ‘alayhie wa aalihie wa sallam - op aanspoorde, is gekoppeld aan zijn Soennah, en er wordt hier 

absoluut nooit taqlīd a’mā (blind navolgen) in verricht, en niet het navolgen van een uitspraak van een persoon in het 

bijzonder . . . En Aboe Bakr as- Siddīq keerde terug (van zijn uitspraak) naar de uitspraak van al-Moeghīrah ibn Shoe’bah, 

en Moḥammed ibn Maslamah, dat de Profeet - sallallaahoe ‘alayhie wa aalihie wa sallam - een zesde deel verplicht stelde 

voor de grootmoeder. En Aboe Bakr was van mening dat er voor haar geen (deel van de) erfenis was, en hij zei tegen 

haar toen zij tot hem kwam : “Ik zie niets voor jou in het Boek van Allāh, en ik ken niets voor jou in de Soennah van de 

Boodschapper - sallallaahoe ‘alayhie wa aalihie wa sallam”.  

 

En ‘ Umar – radhiya Allāhoe ‘anhoe - keerde terug (van zijn uitspraak) naar de uitspraak van degenen die (zonet) 

genoemd zijn, in (de kwestie van) dayt2 voor de (gedode) foetus, dat de Profeet - sallallaahoe ‘alayhie wa aalihie wa 

sallam -  het vrijlaten van een mannelijk of vrouwelijke slaaf hiervoor heeft ingesteld. 

 

[...] en de voorbeelden hierover zijn veel, en hierin zit een heldere verduidelijking, want de Soennah van de Khoelafā` ar-

Rāshidīn is in navolging van de Boodschapper van Allāh - sallallaahoe ‘alayhie wa aalihie wa sallam, en in het voorrang 

geven aan zijn Soennah - sallallaahoe ‘alayhie wa aalihie wa sallam - voor alles. En het is dus aan ons dat wij handelen 
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 SN: Hiermee wordt bedoeld de afkoopsom ter compensatie van het recht van een gedood leven. 



 

zoals dat zij handelden, opdat wij volgelingen worden van de Soennah van de Boodschapper van Allāh - sallallaahoe 

‘alayhie wa aalihie wa sallam -  en van hun Soennah.” 

En al-Imām al-Albānī zegt in zijn weerlegging op een Shaykh in een fiqh kwestie: 

 

“En wellicht is de Shaykh van diegenen die denken dat de betekenis van zijn - sallallaahoe ‘alayhie wa aalihie wa sallam -  

uitspraak “en de Soennah van de Khoelafā` ar-Rāshidīn” is; (de soennah van) “één ieder van hen”, en vervolgens kijken zij 

er niet naar om of één van hen dit tegengaat of niet? Dus het is aan degenen die denken dat dit de uitleg is, dat zij 

weten dat dit een pure fout is (!!). En dat hetgeen wat correct is hierin: (de soennah van) “hun gezamenlijk”.  

 

Betekenend: datgene waarover de Khoelafā` ar-Rāshidīn overeenstemming hadden. Maar wanneer (het dus vastgesteld 

is dat) zij verschilden, dan is het onmogelijk dat de Profeet - sallallaahoe ‘alayhie wa aalihie wa sallam -  beveelt met het 

volgen van één ieder van hen, met het feit dat er verschil (van mening) is tussen hen.  

 

En gezien dit feit is de terugkeer dus enkel naar de Uitspraak van Allāh : 

 

“Als jullie over iets van mening verschillen, legt het dan voor aan Allāh en de Boodschapper, indien jullie in Allāh en de 

Laatste Dag geloven. Dat is beter en de beste uitleg” 

 

En (gebaseerd) op (het feit dat) sommige ‘Ulamaa` een andere mening hebben in de uitleg van deze ḥadieth, en het is 

overgeleverd in ‘Ī`qaadh al-himam” (blz 32 tab’ah al-Hind) dat Yaḥyā ibn Ādam zei: 

 

“We hebben met de uitspraak van de Boodschapper van Allāh S geen behoefte aan een (andere) uitspraak van wie dan 

ook. En er wordt enkel gezegd (i.e. bedoeldt met) “de soennah van Abie Bakr en ‘Umar” _ zodat het gekend wordt dat de 

Profeet S overleed en hij hierop (i.e. deze soennah) was”. 

 

Ik zeg (i.e. al-Albānī): En het is dus gewenst dat de ḥadieth “Houdt julllie vast aan mijn Soennah en de Soennah van de 

Khoelafā` ar-Rāshidīn al-Mahdiyyīn na mij” met deze (uitleg) begrepen dient te worden. En er wordt geen probleem 

gezien in al-‘atf 3, want er is voor de Khoelafā` geen andere Soennah die gevolgd wordt behalve datgene waar de 

Boodschapper - sallallaahoe ‘alayhie wa aalihie wa sallam -  op was. 

 

Ik zeg : En zo dient al-‘atf in de ḥadieth begrepen te worden, net zoals al-‘atf in Zijn Uitspraak: 

 

“En wie de Boodschapper tegenwerkt nadat de Leiding hem duidelijk is geworden en een andere weg volgt dan die 

van de gelovigen: Wij laten hem (gaan naar) waarheen hij zich afgekeerd had en Wij zullen hem in de Hel 

binnenleiden. En dat is de slechtste bestemming!” 
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 SN: Hiermee wordt bedoelt het arabische koppelwoord “wa” (  َو ) , wat “en” betekent. En er wordt hiermee bedoelt het gedeelte in de 

hadieth : “mijn Soennah en de Soennah van de Khoelafā` ar-Rāshidīn”. 



 

En voorzeker hetgeen wat bekend is, is dat het volgen van een andere weg dan die van de gelovigen, dat dit het 

tegenwerken is van de Boodschapper van Allāh - sallallaahoe ‘alayhie wa aalihie wa sallam -  , en hun weg (i.e. van de 

gelovigen) wordt enkel genoemd om te duiden op het feit dat dat hetgeen is waar de Boodschapper - sallallaahoe 

‘alayhie wa aalihie wa sallam -  op was. En deze betekenis van de ḥadieth is wat sterker is bij mij dan hetgeen (i.e. de 

mening) daarvoor, door verschillende zaken waar nu niet (de geschikte) plaats voor is om het te op te noemen. 

Maar wat betreft de eerste betekenis dan is dat bāṭil qat’an (onbetwistbaar vals) (!!), en dit is hetgeen wat rondgaat in 

de gedachten van velen, van degenen die niet weten hoe men dient te nemen van de Soennah. 

 

Dus wie van ons is tegenstrijdig aan de zuivere Soennah, en aan de laatste uitspraak van de Boodschapper - sallallaahoe 

‘alayhie wa aalihie wa sallam -  waar hij de mensen op heeft achtergelaten, en waar ‘Ali mee bevool? 

 

De Shaykh (die hier bekritiseerd wordt door al-Albānie) is op de uitspraak die bij hem zwak is, m.b.t. de uitleg van de 

ḥadieth van de soennah (i.e. de ḥadieth over de soennah van de  vier khaliefen), en wat sterk is bij hem en zijn 

soortgenoten is : in tegenstrijd aan de soennah van de Khoelafā` ar-Rāshidīn! 

 

Maar wat mij betreft, dan ben ik - na bevestiging van het bewijs uit de Soennah - ‘Umar en ‘Uthmaan niet tegengegaan 

behalve omdat het bevestigd is dat zij at-tamattoe’ (bepaalde vorm van pelgrimage)4 afwezen. Maar dit werd 

afgewezen van hen door een groep van de Ṣaḥābah, en onder hen was de Khalīfah ar-Rāshid ‘Ali ibn Abī Ṭālib, omdat het 

tegen de tekst van al-Qoer’ān al-Karīm ging : 

 

“En degene die de Hadj op de Tamattoe’-wijze verricht,  

aat hem dan offeren wat makkelijk te vinden is..” 

 

En wij hadden de uitspraak (betreffende deze kwestie) reeds uitgebreid uiteengezet in onze uitspraak die gepubliceerd 

is door het tijdschrift, dus we gaan de uitspraak erover niet herhalen. Maar ik zie (het van belang) om een andere 

overlevering te vernoemen aan de Shaykh, waarin zich een afwijzing bevindt van iemand die het meest dichtbij is tot 

‘Umar en hem het beste kent, en wie anders kan het zijn dan ‘Abdullāh ibn ‘Umar, en wie hij is dat hij is “op gebied van 

kennis, en begrip van het arabisch, niet iemand die afwijkend is”. 

 

En al-Imām Aboe Dja’far at-Ṭaḥāwī levert over van Sālim ibn ‘Abdillaah ibn ‘Umar, dat hij zei: 

 

“Voorzeker ik zat met ibn ‘Umar  in de Masdjid, toen er een man van Ahl ash-Shaam aankwam, toen vroeg hij over at-

Tamattoe’ van al-‘Oemrah naar al-Ḥaddj, toen zei ibn ‘Umar : “ḥasan djamīl (goed,mooi)”. Toen zei (de man): “Voorzeker 

jouw vader wees het af”.  
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 SN: Haddj at-tamattoe’ is wanneer de bedevaartganger zicht éérst voorneemt om de ‘Oemrah te verrichten en dan de Haddj. 



 

Toen zei hij (i.e. ibn ‘Umar): “Wee jij! Als het zo was dat mijn vader dat afwees, en de Boodschapper van Allāh - 

sallallaahoe ‘alayhie wa aalihie wa sallam -  verrichtte het, en bevool het, nemen wij dan de uitspraak van mijn vader of 

het bevel van de Boodschapper van Allāh - sallallaahoe ‘alayhie wa aalihie wa sallam -  ?!”  

 

De man zei: “Het bevel van de Boodschapper van Allāh - sallallaahoe ‘alayhie wa aalihie wa sallam -.”  

Toen zei hij (i.e. ibn ‘Umar) : “Sta op van mij”.  

 

Overgeleverd door Aḥmad, en at-Tirmidhi, en hij verklaarde het ṣaḥīḥ. 

 

[einde woorden al-Imām al-Albaanie.]5 

 

En in de welbekende uitleg van Sunan at-Tirmidhī “Tuḥfatu l-Aḥwadhī” van al-‘Allaamah 

Muḥammed ibn Abd ar-Rahmān al-Moebārakfurī wordt vermeld: 

 

“…maar al-Fākihānī vernoemde […] en Ibn Abī Shaybah leverde over van de weg van Ibn ʿUmar dat hij zei: “De eerste 

adhaan van de dag van al-Djumuʿah is bid’ah”, dan kan er mee bedoeld worden dat hij dit zei vanuit het oogpunt van al-

Inkaar (afwijzing), en het kan inhouden dat hij ermee bedoelde dat het niet bestond in de tijd van de Profeet – 

sallallaahu ‘alayhi wa sallam – en alles wat niet bestond in zijn tijd wordt bidʿah genoemd, maar ervan is wat goed is en 

ervan is wat daar tegenovergesteld aan is, en het is duidelijk geworden door hetgeen voorgegaan is dat ʿUthmān het 

nieuw introduceerde om de mensen op de hoogte te stellen dat de tijd van het gebed is aangebroken, als een analogie 

met de andere gebeden, dus hij linkte al-Djumuʿah eraan en hij liet de uitzonderlijkheid (van het vrijdagsgebed) bestaan 

d.m.v. de adhān (welke verricht wordt) tegenover de prediker (van de vrijdagspreek). Einde (quotatie van al-Fākihānī). 

 

Opmerking (al’-Allaamah al-Moebārakfurie): 

 

“Sommige van de Ḥanīfiyyah zeggen : De derde adhān die als eerste plaatsvind (op vrijdag), als de wettelijke 

voorschrijving ervan op basis van de Idjtihād van ‘Uthmān, en dat de rest van de Saḥābah overeenstemden met hem 

d.m.v. het zwijgen (erover), en door het ontbreken van een afwijzing, het een Sunnah zaak is geworden, in 

ogenschouw nemend zijn – sallallaahu alayhi wa sallam – uitspraak : 

 

“Houdt vast aan mijn Soennah en de Soennah van de Khulafā` ar-Rāshidīn al-Mahdiyyīn” 

 

Ik zeg: Er word niet bedoeld met “de Soennah van de Khulafā` ar-Rāshidīn” behalve hun weg welke overeenkomt met 

zijn - sallallaahu alayhi wa sallam – weg. Al-Qārī zei in al-Mirqāt : 

 

“En houdt vast aan mijn Soennah” i.e. aan de weg die (authentiek) bevestigd is van mij, verplicht of aanbevolen, en de 

Soennah van de Khulafāʾ ar-Rāshidīn dan voorzeker zij handelen niet behalve volgens mijn Soennah, dus de toeschrijving 
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 Bron : http://www.alalbany.net/misc021.php 



 

aan hen is ofwel vanwege hun handelen erna (i.e. de Soennah van de Profeet) of vanwege hun gevolgtrekkingen en 

hun keuzes eruit. Einde van de woorden van al-Qārī. 

 

 

 

En de auteur van Soeboel as-Salām zei :  

 

“Wat betreft de ḥadīth “Houdt vast aan mijn Soennah en de Soennah van de Khulafāʾ ar-Rāshidīn na mij, houdt er aan 

vast met jullie achterste kiezen” overgeleverd door Aḥmad en Abū Dāwud en Ibnu Mādjah en at-Tirmidhī, en saḥiḥ 

verklaard door al-Ḥākim en hij zei “volgens de voorwaarden van de twee Shaykh’s”, en gelijk zo de ḥadīth “Volg de twee 

na mij, Abi Bakr en ʿUmar”, overgeleverd door at-Tirmidhī en hij zei “ḥasan”, en overgeleverd door Aḥmad en Ibnu 

Mādjah en Ibn Ḥibbān […] Dan is de bedoeling van de Soennah van de Khulafāʾ ar-Rāshidīn enkel hun weg welke 

overeenkomt met zijn – sallallaahu ‘alayhi wa sallam – weg, van het bestrijden van de vijanden, en het versterken van de 

voorschriften van de religie en soortgelijke zaken. En de ḥadīth is algemeen, voor elke khalīfah rāshid het specificeert 

niet (enkel) de twee shaykhs (Abu Bakr en ‘Umar). 

 

En zoals het bekend is van de fundamenten van de Sharīʿah is het niet aan een rechtgeleide khalief om een weg voor te 

schrijven behalve waar de Profeet – sallallaahu ‘alayhi wa sallam – op was, vervolgens hebben we ‘Umar – radhiya 

Allaahu ‘anhu – zelf, de rechtgeleide khalief noemde hetgeen wat hij zag van het samenvoegen van zijn gebed van de 

nachten van de Ramadhān bid’ah, en hij zei niet “het is een soennah”, dus denk na.  Met het feit dat de Saḥābah – 

radhiya Allāhu ‘anhum – de twee Shaykh’s (Abu Bakr en ‘Umar) tegengingen in zaken en kwesties, wat erop duidt dat zij 

de ḥadīth niet begrepen dat hetgeen wat zij zeggen of doen bewijs (in en uit zichzelf) is. En al-Birmāwī had reeds de 

juiste uitspraak (hierover) bevestigd in de uitleg van zijn Alfiyah in Oesoel al-Fiqh, aangezien hij zei: 

 

“De eerste hadieth duidt erop dat wanneer de vier khaliefen overeenstemming hebben over een uitspraak dan wordt het 

een Ḥudjah (bewijs), niet wanneer één van hen zich uitzondert. En de werkelijkheid is dat het navolgen niet taqlīd is, 

integendeel het is wat anders dan dat zoals wij bevestigd hebben in Sharḥ Nadhmi l-Kāfili fī Baḥthi l-Idjmāʿi”.   

 

Einde van de woorden van de auteur van as-Soeboel. 

 

Dus wanneer je begrepen hebt dat er niet wordt bedoelt met de Soennah van de Khulafāʾ ar-Rāshidīn behalve hun weg 

welke in overeenkomst is met zijn – sallallaahu ‘alayhi wa sallam – weg, dan is het duidelijk voor je geworden dat het 

bewijsvoeren in het beschouwen van de derde adhān, welke behoort tot de mujtahadaat van ‘Uthmaan – radhiya Allāhu 

‘anhu - als zijnde een zaak van Soennah, niet correct is. Zie je dan niet dat Ibn ʿUmar – radhiya Allaahu anhu – zei: “de 

eerste adhaan op de dag van al-Jumuʿah is bid’ah”, dus als deze bewijsvoering correct was, en de derde adhān een zaak 

van Soennah (amr masnoen) was, dan werd het woord bid’ah niet er op toegepast, niet op wijze van al-Inkaar 

(afwijzing) en niet op wijze van geen afwijzing. Want het is niet toegestaan om de bewoording bid'ah toe te passen op 

een zaak welke Soennah is, vanuit welke betekenis dan ook, dus denk na! 



 

 

Vertaling en samenstelling : Aboe Hudayfa Musa ibn Yusuf al-Indonesi 
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