Bestraffing door de Islamitische Staat

Vraag: In de derde alinea van bladzijde 79 van het boek Al-Moeqadima, de introductie deel
een, staat het volgende:

“… en dat geldt ook voor het feit dat men niemand mag straffen met datgene waarmee Allah
swt straft op de Dag des Oordeels, namelijk het vuur. Dus voor straf iemand branden met vuur
is niet toegestaan.”

En op het midden van bladzijde 82 staat het volgende:

“…. De Islam heeft de straffen waarmee de zondaren moeten worden gestraft vastgelegd,
namelijk: doodstraf, geseling, steniging, verbanning, in hechtenis name, boete (…) en het
branden met een gloeiend hete staaf (al-kayoe bil naar) op welk lichaamsdeel dan ook. Met iets
anders mag niet worden gestraft.”

De vraag is, hoe kan het dat het straffen met vuur verboden is, maar het branden met een
gloeiende staaf is toegestaan?
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Antwoord:

1 – Het branden met vuur betekent dat je het vuur zelf op het lichaam van een persoon doet,
bijvoorbeeld dat je een vuur maakt en iemand daar helemaal in zet of zijn hand of voet in het
vuur houdt. Of dat men wat voor een soort vuur dan ook, plaatst op het lichaam van een
persoon, bijvoorbeeld een elektrische draad waar stroom op staat tegen het lichaam van een
persoon houdt. Er zijn veel voorbeelden van wat men “branden met vuur” noemt. Deze zijn
allemaal verboden, omdat het straffen met vuur is, dus het verbranden van een lichaam met iets
wat een verbrandende eigenschap heeft.

2 – Als er een ijzeren staaf of spijker in vuur heet gemaakt wordt en deze vervolgens op het
lichaam van een persoon geplaatst wordt, wordt hier niet de verbrandings bron zelf op het
lichaam geplaatst. Er wordt iets op het lichaam geplaatst wat heet gemaakt is in het vuur en niet
meer verbonden is met de verbrandings bron op het moment dat het op het lichaam geplaatst
wordt. Dit is wat men noemt “branden met een gloeiend hete staaf” (al-kayoe bil naar). Dit was
en is nog steeds in gebruik bij de Arabieren als een behandeling. Daarbij wordt een staaf verhit
in vuur en deze wordt vervolgens op de zere plek gehouden.

3 – Misschien zeg je nu: het is hard om iemand te straffen met een gloeiende staaf. Dat klopt,
het is hard. Het is dan ook een straf voor degene die hem verdient en het is Goddelijk
toegestaan maar dan wel op de manier waarop het is voorgeschreven. Het is geen verbranding
met vuur, dus de verbrandings bron zelf wordt niet op het lichaam geplaatst.
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Kortom: Het verbranden met vuur, dus het straffen van iemand door het plaatsen van een
verbrandings bron op het lichaam, is volgens de Goddelijke oordelen haraam en niet
toegestaan. Het branden met een gloeiend hete staaf, dus het verhitten van een ijzeren staaf in
het vuur en deze vervolgens te plaatsen op het lichaam, dus niet het vuur zelf, is volgens de
Goddelijke oordelen wel toegestaan.

8 Djoemad al Oewla 1431 h

22-04-2010 m

Orgineel Arabisch: http://hizb-ut-tahrir.info/arabic/index.php/HTAmeer/QAsingle/3242
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