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بسم

De eerste manier: De belofte van trouw (Bayʿa) aan de leider door de (raadgevende)
elite, zoals gebeurde met Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq .
De tweede manier: Dat de huidige leider iemand aanstelt om hem op te volgen, zoals
Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq  ʿUmar b. al-Khaṭṭāb  aanstelde. Zijn leiderschap werd dus
verplicht en de mensen onderwierpen zich aan hem. Dat was het beste voor de Islam
en de moslims.
De derde manier: Dat de huidige leider een raad aanstelt die uit hun midden een
leider voor de moslims kiest, zoals ʿUmar al-Fārūq  de zes overgeblevenen van de
tien bevoorrechte metgezellen aanstelde: ʿUthmān, ʿAlī, Ṭalḥa, az-Zubayr b. alʿAwwām, ʿAbd ar-Raḥmān b. ʿAwf en Saʿd b. Abī Waqqāṣ .1 Zij kozen de beste
onder hen, ʿUthmān b. ʿAffān , en legden de belofte van trouw af aan hem. De rest
van de moslims werd dus verplicht om de belofte van trouw aan hem af te leggen. Hij
verkreeg het kalifaat vanuit een verdienste en vanuit een geslaagde keuze, omdat hij
de beste overgeblevene was van de tien. Daarin zat dus het goede voor de moslims.
De vierde manier: Dat een moslim de macht grijpt met het zwaard, zodat de mensen
zich aan hem onderwerpen en hem gehoorzamen. Zijn leiderschap wordt dan verplicht
om zo de eenheid te bewaren en om onenigheid uit te sluiten. Daarmee is hij de leider
van de moslims, zoals gebeurde met ʿAbd al-Mālik b. Marwān – moge Allah hem
genadig zijn -.
Dit zijn de (vier) manieren waarop een leider wordt aangesteld in de Islam. Al deze
manieren keren terug naar de (raadgevende) elite van onder de moslims. De rest van
de gemeenschap is verplicht om in opvolging van hen te luisteren naar en te
gehoorzamen aan degene die de leiding in handen heeft gekregen.
Maar wat betreft de algemene verkiezingen waaraan de gewone mensen en het
gepeupel meedoen, (verkiezingen) die worden gekocht en waarbij vervalsing en chaos
plaatsvindt, deze (verkiezingen) behoren niet tot het systeem van de Islam. Ze
behoren louter tot het systeem van het ongelovige Westen, niet tot het systeem van de
Islam.
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Dit zijn de tien bevoorrechte metgezellen die het Paradijs beloofd werden zoals is overgeleverd door
at-Tirmidhī (3747). Naast de acht bovengenoemde metgezellen (inclusief Abū Bakr en ʿUmar) waren
dat ook nog Saʿīd b. Zayd en ʿUbayda b. al-Jarrāḥ .

