
Jihad – in Medina 

 

 Nadat de moslims in Medina waren aangekomen, werd hen een strijd opgedrongen die 
hun voortbestaan als gemeenschap bedreigde en moesten ze uit zelfverdediging de strijd 
opnemen. Deze strijd kreeg, terecht, ook de naam jihād. Maar zelfs in de hoofdstukken 
van Medina wordt dit woord in zijn ruimere betekenis gebruikt van een strijd die men 
voert via woorden of daden van welke aard dan ook. Het volgende vers, dat tweemaal 
voorkomt, kan worden aangehaald: 
 

“O Profeet, span u hard in (jāhid) tegen de ongelovigen en de hypocrieten, en wees 
ferm tegen hen.” (9:73, zie ook 66:9) 

 
Hier wordt de Profeet Mohammed (v.z.m.h.) bevolen een jihād te voeren tegen zowel 
ongelovigen als hypocrieten. Hypocrieten waren personen die uiterlijk gezien moslims 
waren, onder moslims verkeerden en als moslims werden behandeld. Ze gingen naar de 
moskee en baden samen met de moslims. Ze betaalden zelfs de zakāt. Het is ondenkbaar 
dat er een oorlog tegen hen gevoerd zou worden en het werd ook nooit ondernomen. 
Integendeel, zij vochten soms samen met de moslims tegen de ongelovigen. Daarom kon 
het bevel om een jihād te voeren tegen zowel ongelovigen als hypocrieten niet betekenen 
dat er een oorlog tegen hen gevoerd moest worden. Het was een jihād die werd uitgevoerd 
door middel van de koran, zoals expliciet vermeld in 25:52, een zware inspanning om hen 
voor de islam te winnen. 
 

 Feitelijk wordt het woord jihad bijna altijd gebruikt in zijn algemene betekenis van zich 
hard inspannen, waaronder ook vechten waar de context dit vereist. De koran beschrijft 
het als volgt in een openbaring van Medina: 
 

“Zij die geloven en zij die (uit hun huizen) vluchtten en zich hard inspanden (jāhadū) 
op de weg van Allah. (2:218, zie ook 8:74, 9:20). 

 
Dit gold zowel voor de strijders als voor degenen die op andere manieren strijd leverden 
tegen ongeloof en kwaad. 
 

 In een hoofdstuk dat in Medina is geopenbaard, wordt tegen moslims gezegd: 
 

“Jullie moeten geloven in Allah en Zijn Boodschapper, en jullie met jullie rijkdom en 
jullie leven hard inspannen op de weg van Allah. Dat is beter voor jullie, wisten jullie 
dat maar!” (61:11) 

 
Drie verzen later staat hoe die inspanning moet worden geleverd: 

 



“O jullie die geloven, wees helpers (in de zaak) van Allah, zoals Jezus, zoon van 
Maria, tegen de discipelen zei: wie zijn mijn helpers in de zaak van Allah? De 
discipelen zeiden: wij zijn helpers (in de zaak) van Allah.” (61:14) 

 
De harde inspanning, of jihād, van vers 11 wordt in vers 14 uitgelegd als jezelf tot helpers 
maken voor de zaak van Allah zoals de discipelen van Jezus reageerden op zijn oproep 
om helpers te zijn voor Gods zaak. Aan de discipelen van Jezus werd niet gevraagd om 
met wapens een gevecht te strijden. Zij hielpen de zaak van de waarheid door haar 
boodschap te verspreiden onder vervolgingen en extreme moeilijkheden. Hier wordt tegen 
moslims gezegd om hun voorbeeld te volgen. 

 

 Ook in de Hadies wordt het woord jihād niet alleen gebruikt voor gevechten leveren 
(binnen de perken van zelfverdediging), maar ook voor andere soorten van inspanningen. 
Er is overgeleverd: 

 
“Een man ging naar de Profeet (v.z.m.h.) en vroeg zijn toestemming voor jihād. Hij 
vroeg: ‘zijn uw ouders nog in leven?’ De man zei: ‘ja.’ Hij zei: ‘doe dan jihād op hun 
weg.’” (Bukhari, boek: Jihād, hfst. 138) 
 
De woorden ‘doe jihād op hun weg’ kunnen alleen maar betekenen, en worden door 
iedereen begrepen, als je in dienst stellen van je ouders. 

 

 “Aisha, de vrouw van de Profeet (v.z.m.h.), vroeg aan hem: 
 

’Wij beschouwen de jihād (van vechten) als de meest voortreffelijke van alle daden. 
Moeten we ons dan niet toeleggen op jihād?’ Hij antwoordde: ‘nee, de meest 
voortreffelijke jihād is een correct uitgevoerde bedevaart (ḥajj mabrūr).’” (Bukhari, 
boek: Bedevaart, hfst. 4) 

 

 “Een man vroeg de aan de Profeet (v.z.m.h): 
 

’Welke jihād is de meest voortreffelijke?’ Hij antwoordde: ‘een woord van waarheid 
spreken tegen een onrechtvaardige heerser.’” (Ibn Majah, Tirmidhi, Nasa’i) 

 
Enkele decennia na de dood van de Profeet, tijdens een periode van oorlog tussen twee 
groepen van moslims, vroegen bepaalde mensen van de ene groep aan Abdullah ibn 
Umar, de zoon van hazrat Umar, waarom hij weigerde jihād te voeren tegen de andere 
groep. Ze zeiden tegen hem: “u weet hoeveel Allah jihād heeft aangemoedigd.” Hij 
antwoordde: 

 
“De islam is gebaseerd op vijf zaken: geloof in Allah en Zijn boodschapper, vijf 
gebeden, vasten in ramadan, het geven van zakāt en de bedevaart naar het Huis van 
Allah.” 

 



Hij zei dus tegen hen dat de jihād van vechten niet is opgenomen in de vijf zuilen van de 
islam. 
 
 


