
 

“ADVIES AAN DE JONGEREN 
DIE NAAR SYRIË VERTREKKEN.” 
DOOR DE NOBELE SHAYKH MOHAMMED  
                                          BIN ‘OMAR BAAZMOEL 
                                                    ( H A F I D A H O E L L A A H ) 
 

Vraagsteller  uit Nederland:  

De laatste tijd  vindt er een oproep plaats onder de jongeren voor de djihaad 
in Syrië. Onder hen zijn ook jonge meiden van 15, 16, 17 [jaar] etc. die stiekem 
vertrekken zonder hun ouders  op de hoogte te stellen. Wanneer zij gevraagd 
worden waarom deze jongeren vertrekken naar Syrië, beweren zij dat het een 
verplichte hidjrah (emigratie van niet-islamitisch land naar een islamitisch 
land) is. Ze beweren dat ze de macht hebben over het gebied Aleppo 
(Arabisch: Halab) en dat ze de shariah (islamitische wetgeving) in dat gebied 
ingevoerd hebben. Wat is uw advies over hetgeen zij beweren? 

Antwoord van shaykh Mohammed bin ‘Omar Baazmoel:  

Mijn advies over hetgene zij beweren is dat ze Allaah –soebhanaahoe wa 
Ta’ala- moeten vrezen *en terug moeten keren naar de mensen van kennis in 
deze specifieke zaak. Voorzeker, de mensen van kennis hebben verduidelijkt 
dat er geen  djihaad en vechten gelegaliseerd zijn in Syrië. De Profeet – 
sallallaahoe aleihi wa sallam – heeft verduidelijkt dat voordat de djihaad 
gelegaliseerd wordt geacht en onderdeel van de religie wordt beschouwd, er 
aan bepaalde voorwaarden voldaan moet worden.  
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De eerste voorwaarde is dat deze djihaad met de imaam (leider van de 
moslims) gevochten moet worden. 

De Boodschapper van Allaah – sallallaahoe aleihi wa sallam – heeft gezegd: 

‘De imaam is een schild; er wordt achter hem geschuild en er  
wordt achter hem gevochten.’  [Sahih Moslim]  

 
Deze hadieth  (overlevering) verduidelijkt dat wij alleen achter een imaam 
strijden.  

Deze personen die gaan strijden en oorlog voeren* 1 zonder toestemming 
van de islamitische leider. Ze splitsen zich af van de gemeenschap van de 
moslims. Door hun vertrek veroorzaken zij vele problemen voor de  Islaam en 
de moslims. Hun vertrek is dus tegenstrijdig aan deze eerste voorwaarde en 
aspect van de wettelijke djihaad.  

De tweede voorwaarde voor de wettelijke djihaad is dat deze moet 
plaatsvinden onder een duidelijke vlag die het woord van Allaah verheft .  De 
Boodschapper van Allaah – sallallaahoe aleihi wa sallam - zei in een 
authentieke overlevering:  

‘Wie vecht onder een onduidelijke vlag  en sterft,  
waarlijk zijn dood is als een dood van djahiliyyah.’  [Sahih Moslim]  

 
Zoals jullie weten is de djihaad in Syrië een strijd waar zich geen duidelijke 
vlag bevindt die het woord van Allaah verheft. Er bevinden zich daar 
christenen, seculieren, nationalisten die strijden en er zijn er die de Islaam 
claimen en strijden zoals de takfiries, en anderen weer met verschillende 
ideologieën en dwalingen die strijden . Het strijden achter al deze groepen is 
geen strijd onder een duidelijke vlag die het woord van Allaah verheft. 

Stel dat een van hen beweert en zegt: ‘Wij strijden  om het woord van Allaah te 
verheffen’. Dan reageren wij door te zeggen dat het verheffen van het woord 
van Allaah vanuit [Islamitische] wettelijke perspectief achter een 

1 Het stuk tussen de * is weggevallen in de audio. De vertaling van dit stuk hebben wij direct 
overgenomen van de broeders van Muwahhideen Publications die ter plekke de telelink 
hadden vertaald. 
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gelegaliseerde imaam moet zijn. En jullie hebben geen wettelijke Imaam 
achter wie jullie strijden.  Al zeggen zij: “Wij hebben een Amir (leider) die wij 
hebben aangesteld over de gemeenschap en hij dient als wettelijke leider”.  Wij 
zeggen,  jullie hebben het fout. Er kan niet gezegd worden over deze persoon 
die jullie aangesteld hebben dat hij de wettelijke imaam is waarachter de 
islamitische gemeenschap zich schaart. 

Ten derde Wat ook tot de voorwaarden van de wettelijke djihaad behoort  
is het treffen van voorbereidingen.  

Waarlijk, Allaah Soebhanahoe wa ta’Ala zegt: 

﴾َوَأِعدُّواْ َهلُْم مَّا ٱْسَتطَْعُتْم مِّن قـُوٍَّة َوِمن رِّبَاِط ٱْخلَْيِل تـُْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ ٱللَِّه َوَعُدوَُّكمْ ﴿  

{En bereid voor hen wat jij kunt aan kracht en paarden zodat jij de 
vijanden van Allaah en jullie vijanden bang kunt maken} 

 [Soerah al-Anfal: 60] 
 

Wat voor wettelijke voorbereidingen hebben zij getroffen? Welke 
voorbereidingen voor het strijden hebben degenen die vertrekken naar dit 
soort plekken getroffen? Je ziet dat zij daar niet getraind zijn in het omgaan 
met wapens en de tactieken en strategieën van oorlog voeren niet kennen. 
En ze kennen de zaak van djihaad en de zaak van het doorkruizen van de 
aarde en het  benutten van het landschap enzovoort niet. Al deze dingen 
kennen zij niet. Met wat voor voorbereidingen zijn zij dan vertrokken naar dit 
soort gebieden? Er is geen twijfel, dat door hen tegenstrijdigheid aan de 
eerder genoemde punten, zij iets doen wat helemaal niet gelegaliseerd is 
door de wetgeving  van Allaah. 

En de Boodschapper van Allaah – sallallaahoe aleihi wa sallam - zei: 

‘Wie een daad verricht die niet door ons is bevolen,  
het wordt verworpen.’  [Sahih Moslim]  

 
Deze handeling van hen wordt verworpen. Het baat hen niet dat zij beweren  
en zeggen: “Onze intentie is om te strijden omwille van Allaah en om het woord 
van Allaah te verheffen”. Want een goede intentie die niet gepaard gaat met 

  



           3 [Advies aan de jongeren die naar Syrië vertrekken.] 

een handeling die overeenkomt met de wetgeving van Allaah zal geen nut 
hebben voor de verrichter ervan. Voorzeker geen daad wordt geaccepteerd 
van een persoon totdat hij deze verricht met een zuivere intentie voor Allaah 
en in overeenstemming is met de wetgeving van Allaah waarmee Zijn 
Boodschapper  – sallallaahoe aleihi wa sallam – is gekomen.  

En daarom zei de  Boodschapper van Allaah – sallallaahoe aleihi wa sallam - : 

‘Wie een daad verricht die niet door ons is bevolen,  
het wordt verworpen.’  [Sahih Moslim]  

 

De vierde zaak is dat de Boodschapper – sallallaahoe aleihi wa sallam – de 
jongeren vanonder de mannen tegenhield voor het strijden  omdat zij de 
[correcte] leeftijd nog niet hadden bereikt. Zoals dat hij Abdoellah bin ‘Omar 
tegenhield  toen hij wilde strijden tijdens de slag van Oehoed [en] zoals hij 
ook andere jongeren van onder de metgezellen tegenhield toen zij wilden 
strijden. En dit zijn mannen.  Wat denk je dan over jonge vrouwen? Er is geen 
twijfel dat dit oordeel meer van toepassing is op hen. Het is niet gepast dat zij 
vertrekken voor de strijd. 

Wat betreft het excuus dat genoemd wordt in de vraag dat zij vertrekken om 
te strijden omwille van de hidjrah en dit is verplicht voor ons. Wij zeggen dat 
de emigratie van een niet-islamitisch land naar een islamitisch land 
[afhankelijk van de situatie] verplicht of aanbevolen kan zijn. 

Het is verplicht voor hen die de mogelijkheid hebben om te emigreren en 
voor hun religie vrezen indien zij in een niet-islamitisch land blijven en hun 
religie niet kunnen  uitdragen.  

Het is aanbevolen voor wie wel de mogelijkheid heeft om zijn religie uit te 
dragen, en niet vreest voor een beproeving in zijn religie wanneer hij in een 
niet-islamitisch land verblijft. Er wordt tegen hem gezegd dat het in deze 
situatie aanbevolen is voor hem om te emigreren van een niet-islamitisch 
land naar een islamitisch land.  

In het eerste geval zeggen we dat het verplicht is. De geleerden zeggen dat 
het is om te emigreren van het land van ongeloof naar het land van Islaam. 
De vraag is dan nu, kan er door de huidige situatie in Syrië gezegd worden 
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dat het een Islamitisch land is? Wat duidelijk, wel bekend en gevestigd is, is 
dat dit land geleid wordt door de madhdhab (overtuiging) van an-noesairie of 
ja’farie. De mensen van kennis hebben over deze geloofsovertuigingen 
gezegd  dat dit geloofsovertuigingen van ongeloof zijn. Zij bestrijden de 
Islaam en bestrijden de moslims.  Wellicht hebben jullie gehoord over de vele 
weerzinwekkende daden die daar begaan worden van het vechten tegen 
Islaam en de mensen van Islaam. Hoe kan het dan zijn dat het vertrekken naar 
dat land om te strijden wordt gezien als het bewerkstelligen van de emigratie  
van het land van ongeloof naar het land van Islaam?  Er is geen twijfel 
mogelijk dat deze bewering een heel vreemde bewering is. Waarlijk er is 
geen kracht of macht behalve door Allaah.  

Het is verplicht voor deze jonge vrouwen en de jeugd etc,  dat zij dit soort 
zaken niet doen. dat ze wakker worden, focussen en bang moeten zijn dat zij 
hun leven verliezen en hun mogelijkheden niet benutten. En dat zij niet in 
deze zonde vallen en dat zij niet in deze tegengesteldheid aan de Islaam 
terechtkomen denkend dat zij in gehoorzaamheid en goedheid gekomen 
zijn. Dit is zonder twijfel van de misleidingen van shaytaan (satan) en van de 
misleidingen van de mensen van dwalingen. Wij vragen Allaah dat Hij ons 
allen beschermt tegen al het slechte. 

  

Bron: Vraag van Team An-Nasieha aan Shaykh Mohammed Baazmoel tijdens 

een telelink van Muwahhideen Publications 

Audio:  www.an-nasieha.nl/upload/antwoord/Syriegangers.mp3  
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