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Hoe koranisch is het islamitische recht?
'

Inleiding

RUUD PETERS

•.'•'.

t

In elk handboek voor het islamitische recht kan men lezen dal de koran
de belangrijkste bron van de islamitische rechtswetenschap {fiqh) is.
Dcze notie hecft lot ecn aantal misverslanden geleid. Vaak denkt men
dat de koran een soort grondwct van de islam is, of een verzameling van
de bclangrijkste regels. In de westerse media wordt vaak gesproken over
toepassing van de koran als men de invoering van de sliari'a bedoelt. En
de term koranisch recht wordt vaak als synoniem van het islamitische
recht gebruikt. Dit soort opvattingen en uitspraken doen echter geen
recht aan de gecompliceerde verhouding tussen de koran en het islamitische recht.
In dit artikel wil ik nader ingaan op die verhouding. Om daarover
mcer duidelijkheid le verschaffen zal ik aandacht schcnken aan een aantal gevallen waarin een icgenstrijdighcid bcstaat tussen een in de koran
neergelegde regel en het voorschrift zoals dat in dcfiqh gcformuleerd is.
Ik zal proberen voor dit verschijnsel een verklaring te vinden. Het gaat
daarbij om verzen die geheel anders worden geinterpreteerd dan de letterlijke tekst doet vcrmocden, of om verzen die 'afgeschafl' zijn. Ik baseer
me daarbij vooral op de algemeen gangbare islamitische korancommentaren (vooral het genre van de alikdm al-qiir'an literatuur).

De koranische regelgeving
Volgens de islamitische geloofsleer bevat de koran de geopenbaarcJe
woorden van God. Het gaat hier om verhalen, aatisporingen, uitspraken
over het geloof en, ten slotte, regels. Niet alleen voorschriften met bctrekking tot de eredienst, zoals het gebed en het vasten, maar ook regels met
juridische implicaties. Dcze voorschriften zijn echter dikwijls niet juridisch geformuleerd. Veel van die regels zijn in zeer algemene bewoordingen vervat. Dat zijn bij voorbeeld de verzen met aansporingen pm goed te
handelen, om beloflen na le komen, en le zorgen voor wcduwen en we-

schuldigen en dan niet met vier getuigen komen, geselt hen met tachtig
geselslagen. Van hen zullen jullie nooit meer getuigenis aannemen; zij
zijn de verdorvenen."

zen. Sommige verzen bevatten een verbodsbepaling waarbij alleen saneties in het hiernamaals, en niet de sancties in deze wereld genoemd worden:
Zij die de bezittingen van de wezen onrechtmatig verteren, verteren
slechts vuur in hun bulk en zij zullen in een vuurgloed braden. (4:10)'
O jullie die geloven! Verteert de woeker niet in veelvoudige verdubbeling. En vreest God; misschien zal het jullie wel gaan. En vreest het
vuur dat voor de ongelovigen is klaargemaakt. (3:130-1)^

De koran in de bronnenleer
Omstreeks het eind van de achtste eeuw werd de methode van rechtsvinding voor het eerst eenduidig vastgelegd door de jurist al-Shafi'i (gest.
820 AD). Om in een concreet geval de toepasselijke regel te vinden
moest in eerste instantie in de koran gezocht worden. Bood deze geen
uitkomst, dan moest de soenna (modelgedrag) van de profeet, zoals neergelegd in de traditieliteratuur Qxadtth) geraadpleegd worden. Daarna
moest onderzocht worden of er over dat punt consensus (ijmd^ van de
gemeenschap bestond. Indien er geen toepasselijk voorschrift was, moest
men nagaan of een bepaling die er enigszins op leek via een redenering
bij analogie (qiyds) toegepast kan worden.
Deze methode van rechtsvinding kreeg al snei een zeer theoretisch karakter. Vanjif de tiende eeuw won de mening veld dat juristen niet zelfstandig de rechtsbroimen mochten interjireteren. om in een concreet
geval de toepasseUjke regel te vinden {ijtihdd), maar zich moesten houden aan de opvattingen van hun geleerde voorgangers. Dit werd neergelegd in de doctrine van de taqlid (navolging, imitatie), volgens welke
ijtihdd niet meer onbeperkt geoorloofd was en de meningen van de vroegere jinisten zonder discussie van de grondslagen overgenomen moesten
worden. Deze doctrine werd natuurlijk niet van de ene dag op de andere
algemeen aanvaard. Het was een geleidelijk proces, waarbij de ruimte
voor ijtihdd steeds meer werd ingeperkt. Na enige eeuwen was de heersende mening dat geen enkele jurist, hoe geleerd ook, bevoegd was tot ijtihdd?

Ongeveer tachtig verzen bevatten concreet geformuleerde rechtsregels.
Het gaat hierbij om terreinen waarop tijdens het leven van de profeet
Mohammed hervormingen werden ingevoerd. Deze betroffen vooral het
huwelijks- en erfrecht en het strafrecht. Deze bepalingen moeten in het
algemeen gezien worden als amendementen op het bestaande gewoonterecht.
Voor zeer belangrijke onderdelen van het recht, zoals bijvoorbeeld het
vermogensrecht, is er nauwelijks een koranische basis. Voor het zakenrecht en het grootste deel van het verbintenissemecht bestaan helemaal
geen koranische bepalingen. Alleen voor het contractenrecht vindt men
in de koran een algemene regel dat men beloftes moet nakomen (koran
5:1: "Jullie die geloven! Komt de verplichtingen na."). Daarnaast hebben
het verbod van ribd (woeker) en maysir (een soort gokspel) invloed op het
contractenrecht. Geldleen op rente is daarom nietig in het islamitische
recht evenals contracten waarbij de prestatie bij het sluiten van het contract onzeker en niet bepaald is.
Veel koranische voorschriften zijn geopenbacird naar aanleiding van
specifieke gebeurtenissen en hebben daardoor een ad hoc karakter.
Voorbeelden hiervan zijn het vers dat geopenbaard werd toen Mohammed de ex-vrouw van zijn adoptiefzoon Zayd wilde huwen en men tegenwierp dat er een verbod gold voor vaders om de ex-vrouwen van hun
zonen te huwen (koran 33:37):
...Toen Zayd de omgang met haar had beeindigd, hebben Wij haar tot
jouw echtgenote gemaakt, opdat er voor de gelovigen geen tielemmering zou zijn met betrekking tot de echtgenotes van hun aangenomeni
zonen, als dezen de omgang met haar beeindigd hebben.

Deze opvatting was ook functioned. Zij verhinderde dat de politieke
macht greep kreeg op de ontwikkeUng van de fiqh en bovendien zorgde
zij voor een grotere mate van rechtszekerheid. Ideologisch werd zij gerechtvaardigd door een islamitische geschiedsopvatting die ook heden

.^i

Dit vers wordt samen met koran 33:40 ("Mohammed is de vader van geen
enkele man uit jullie midden...") beschouwd als grondslag voor de nietigheid van adoptie. Toen 'A'isha voorwerp was van een roddelcampagne en
zij ervan beschuldigd werd iets met een jonge bedoeien gehad te hebben
werd vers 24:4 neergezonden: "Zij die eerbaar getrouwde vrouwen bejDe koranverzen worden weergegeven in de vertaling van F. I^emhuis. Houten: 1989.
Andere voorbeelden zijn koran 2;275, 276, 277, 278.

^

Dit is enigszins gesimplificeerd weergegeven. In feite ging het om een proces dat een
aantal eeuwen geduurd heeft en waarbij de ruimte die juristen hadden om zelfstandig nieuwe regels te formuleren steeds meer werd ingeperkt. Cf. R Peters, "Idjtih5d and taqifd In
18th and 19th Century Islam", Die Welt des Islams, 20 (1980), 13146. Sommige juristen
hebben het 'Sluiten van de Poorten van de ijtihdd' nooit geaccepteerd. Cf. W. Hallaq, "Was
the Gate of IjtihSd Closed," IntemadonaUoumal of Middle East Studies, 16 (1984). In de
praktijk was er echter wel degelijk sprake van rechtsontwikkeling en aanpassing aan nieuwe
omstandigheden. Taqtid was dan ook eerder een vrome wens dan werkelijkheid. Cf. B. Johansen, The Islamic Law on Land Tax and Rent, London 1988, 125.

ten dage nog opgeld doet, namelijk dat de tijd vSa de profeet en vlak
daarna in religieus opzicht een bloeitijd was en dat het sindsdien alleen
maar slechter is geworden. Uitgaande van deze visie is het logisch dat
men vast wilde houden aan de intellectuele en religieuze verworvenheden
van de voorvaderen, die per definitie alles beter wisten en konden.
Een consequentie van de nieuwe opvatting was dat de methode van
rechtsvinding eenvoudiger werd. In plaats van zelfstandig de bronnen te
bestuderen, kon men nu volstaan met een goede kennis van de werken
van de vroegere rechtsgeleerden. En dat betekende dat de relatie tussen
koran en het recht minder doorzichtig werd en dat er, zoals fundamentalistische auteurs het zagen, een barriere geschapen werd tussen de gelovige en de koran.

Van vers naar voorschrift
Er zijn een aantal koranverzen die voorschriften bevatten die geheel anders zijn dan de corresponderende regels van ds fiqh. De moslimse exegeten en rechtsmethodologen hebben een aantal interpretatiemethoden
geformuleerd die te hulp geroepen werden om de rol van de koran als
eerste en belangrijkste rechtsbron in stand te houden. Het gaat hierbij om
de volgende hermeneutische methoden:
a. Abrogatie (naskh). Deze methode gaat ervan uit dat later geopenbaarde koranverzen eerdere verzen kunnen afschaffen. Het meest krasse
voorbeeld zijn de verzen die tot onvoorwaardelijke strijd tegen de ongelovigen oproepen (koran 2:216, 9:5 en 29). Deze hebben, volgens de traditionele opvatting, alle eerder geopenbaarde, vreedzamere verzen over de
verhouding tussen de moslims en de ongelovigen afgeschaft. Er bestaat
verschil van mening over de vraag of een koranvers ook door een in de
hadtth neergelegde soenna kan worden afgeschaft.
b. Beperkende interpretatie {takhsis). Deze vorm van interpretatie houdt
in dat een in algemene termen gesteld koranvers niet als een algemene
regel geinterpreteerd wordt maar als een voorschrift dat alleen maar
geldt voor een aantal bijzondere gevallen.

jPeters, 132.
Bijvoorbeeld: "Roep op tot de weg van jouw Heer met wijsheid en goede aansporing
en twist met hen op de beste manler" koran 16:125; "En bestrijdt op Gods weg hen die jullie bestrijden. maar begaat geen overtredingen [of: pleegt geen agressie, RP]" koran 2:190;
"En als zij geneigd zijn tot vrede, wees daar dan ook toe geneigd en stel je vertrouwen op
God" koran 8:61.
Zie voor het begrip naskh het artikel van G. Ascha in deze bundel.

c. Uitbreidende interpretatie {ta'mim). Hierdoor wordt een regel die
voor een bijzondere geval geschreven is, zo geinterpreteerd dat hij ook
van toepassing is op andere, soortgelijke gevallen.
Hieronder zal ik vier voorbeelden behandelen van koranverzen die op het
eerste gezicht een geheel andere strekking hebben dan de regel zojils die
in defiqh is neergelegd.
>>,T--;,

-:;fe:.

1. De bestrafling van ontucht
De regel zoals die in de/I^^/i-boeken is neergelegd luidt dat ontucht gepleegd door een mulisan (iemand die reeds eerder wettig geslachtsgemeenschap heeft gehad binnen een huwelijk of een relatie tussen
eigenaar en slavin), ongeacht of dat huwelijk of die relatie nog steeds bestaat, gestraft wordt met de dood door steniging. De niet-muhsan wordt
gestraft met honderd geselslagen en verbanning voor een jaar. Wat is
hierover in de koran te vinden? Het oudste geopenbaarde vers over dit
onderwerp (koran 4:15) luidt:
Als er onder jullie vrouwen iemand is die een gruweldaad [of: schandelijke daad, RP] begaat, roept dan uit jullie midden vier getuigen op
tegen haar. Als zij dan getuigenis geven, geeft haar dan huisarrest,
totdat de dood haar wegneemt of God haar een uitweg biedt.
Later werd koran 24:2 neergezonden: "De overspelige vrouw en de overspelige man, geselt elk van hen beiden met honderd geselslagen (...)."
Hiervan wordt aangenomen dat het vers 4:15 afgeschaft heeft. Maar vers
24:2 correspondeert ook niet met de/7<7/j-regel, omdat het geen melding
maakt van de doodstraf door steniging. Deze laatste regel berust op de
soenna. Er zijn hierover een aantal liadiths overgeleverd, waarvan ik er
hier een weergeef, die in vrijwel alle gezaghebbende verzamelingen te
vinden is:
[Twee mannen komen bij de Profeet om te vragen wat de regels van
de shari'a zijn in hun geval. De zoon van de ene man heeft overspel
gepleegd met de vrouw van de ander]. Daarop zei de Gezant: "Bij
Hem in Wiens hand mijn ziel ligt, ik zal tussen jullie beiden oordelen
volgens de koran: (...) Je zoon moet bestraft worden met honderd geselslagen en verbanning voor de duur van een jaar. En Unays, ga snel
naar de vrouw van deze man. Indien zij t)ekent, stenig haar dan."'
Omdat abrogatie van de koran door de soenna controversieel is, passen
de meeste rechtsgeleerden en exegeten hier een beperkende interpretatie

Ahmad b. Hajar al-'AsqalSnf, ButUgh ai-nwrdm Jf adiltat al-ahk&m, Beiroet z.j., nr.
1031, p. 224.
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toe. Dat wil zeggen dat zij het koranische voorschn^^an koran 24:2, hoewel dat in algemene termen is gesteld, alleen van toepassing verklaren op
de met-muhsan.
Deze mening, die voor het eerst door al-Shafi'i theoretisch onderbouwd is, is de gangbeu'e geworden. Er waren echter ook die na al-Shafi'i
afwijkende opvattingen verkondigden omdat ze strikt vast wilden houden
aan de korantekst. Zo werd door sommigen gesteld dat de straf in alle gevallen alleen geseling was, terwijl Ahmad b. Hanbal (gest. 855) en Da'iid
al-Z ahiri van mening waren dat ook waar steniging was voorgeschreven,
de daders eerst gegeseld moesten worden.

2. Legaten aan verwanten
Het islamitische erfrecht geeft erflaters binnen zekere grenzen de vrijheid
om bij testament legaten te maken en zo gedeeltelijk zelf te bepalen wat
er na hun dood met hun vermogen gebeurt. De beperking is geiegen in
het feit dat zij bij testament over niet meer dan een derde van hun vermogen mogen beschikken en dat, volgens de soennietische rechtsscholen,
deze legaten niet ten goede mogen komen aan de erfgenamen bij versterf,
Toch zegt de koran (2:180):
Aan jullie is voorgeschreven, wanneer een van jullie de dood nabij is,
als hij bezit heeft na te laten, om in redelijkheid een [testamentaire,
RP] beschikking te maken voor de ouders en de verwanten, als een
verplichting voor de godvrezenden.
In koran 2:240 wordt bovendien gesproken over een verplichtmg om legaten na te laten aan de overlevende echtgenotes.
Ook hier wordt het principe van abrogatie te hulp geroepen om deze
verzen terzijde te stellen. De rechtsgeleerden nemen aan dat ze zijn afgeschaft door de gedetailleerde erfrechtverzen 4:11,12 en 176, die precieze
erfporties toekennen aan een aantal vrouwelijke verwanten (moeder, zusters, dochters) en aan de langstlevende echtgeno(o)t(e). Daarnaast is
overgeleverd dat de Gezant heeft gezegd: "God heeft iedere rechthebbende zijn recht gegeven dus kan er geen testamentaire beschikking ten
behoeve van een erfgenaam zijn."
Ook bij deze kwestie waren er weer rechtsgeleerden die scrupules
hadden over abrogatie van een koranische tekst door de soenna. Sommigen redeneerden dat de formule "Aan jullie is voorgeschreven" niet nooda\Sh&m,Risdla, tr. M. Khadduri, Baltimore 1961,197-9; Voor een uitgebreide uiteenzetting van de vroege opvattingen over deze kwestie, zie J. Burton, The Sources of Islamic
Law^ Islamic Theories of Abrogation, Edinburgh 1990,127-158.
Jbn Rushd, Bid^at at-mujtahid, Cairo 1965, II, 435.
al-'Asqal«nf, nr. 919, p. 176.

zakelijkerwijze op een verplichting hoeft te duiden, maar ook gebruikt
kan worden voor iets wat aanbevelenswaardig is. De zojuist geciteerde
hadith, zo stelden zij, heeft de betekenis van koran 2:180 verbijzonderd
(takhsis) tot: het is aanbevelenswaardig legaten te maken aan verwanten
die geen erfgenaam zijn. Een andere, meer gecompliceerde redenering
om de afschaffing van een koranvers door een hadith te omzeilen, is dat
de erfrechtverzen de verplichting hebben opgeheven om een legaat aan
verwanten te maken, terwijl de genoemde hadith dergelijke legaten onwettig heeft gemaakt.
.
10"'

3. Ongeoorloofdheid van onzekerheid of risico met betrekking tot het
voorwerp van de overeenkomst igharar)
Een kenmerkend voorschrift v£in het islamitische contractenrecht is de
nietigheid van wederzijdse overeenkomsten waarbij een of beide prestaties bij het sluiten van de overeenkomst onzeker of niet bepaald zijn.
Dit kan zijn onzekerheid ten aanzien van het bestaan van de prestaties
(bijvoorbeeld verkoop van de oogst van het volgende jaar), onzekerheid
ten aanzien van de eigenschappen van de prestaties of de bepaling van de
soort of hoeveelheid (bij voorbeeld verkoop van een mand vruchten die
de verkoper thuis heeft staan, of van zaken die zich in een gesloten zak
bevinden) of onzekerheid met betrekking tot de datum waarop de prestatie verricht zal worden. Bovendien mag er geen onzekerheid bestaan over
de vraag of partijen op het tijdstip van de prestatie feitelijk in staat zullen
zijn om te presteren (bij voorbeeld de verkoop van een weggelopen slaaf
of van niet gevangen vogels of vissen).
Als koranische basis voor deze nietigheid gelden koran 2:219 en 5:9091, die maysir, een soort gokspel verbieden.
Zij vragen jou naar de wijn en het kansspel. Zeg: In beide is grote
zonde en veel nuttigheid voor de mensen, maar hun zonde is groter
dan hun nut.
Jullie die geloven! De wijn, het kansspel (...) zijn een gruwel van satans makelij. Vermijdt die dus; misschien zal het jullie welgaan. De satan wenst slechts vijandschap en haat tussen jullie te veroorzaken door
Ibn al-'Arabf,/lWa3m al-Qur'dn, Cairo 1958, II, p. 71-2; voorde ontwikkeUng van het
vroegste islamitische erfrecht, zie D.S. Powers, Studies in Qur'an and Hadith: The Forrrmttonofihe Islamic Law of Inheritance, Berkeley etc. 1986.
j ^ u r t o n , 72.
Bij eenzijdige overeenkomsten zoals bijvoorbeeld schenking, geldt deze bepaling in
mindere mate. N-A. Saleh, Unlawfiil Gain and Legitimate Profit in Islamic Law: Riba, Gharar and Islamic Banking, Cambridge 1986,56-59.
.Voor een uitgebreide behandeling van deze bepalingen, zie Saleh, 49-85.
Saleh, 85.
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de wijn en het kansspel en door jullie van het g e c ^ ^ n Gods en de
salaat af te houden. Zullen jullie dan ophouden?

Bij dit spel trok men pijien waarvan sommige gemerkt waren en correspondeerden met de delen van geslachte kamelen. In combinatie met een
aantal tradities volgens welke de Profeet bepaalde vormen van koop verbood, zoals die van een ontsnapt dier, een vogel in de lucht, een vis in het
water, de melk in de uier en een nog ongeboren jong, werden deze koranverzen door middel van een extensieve interpretatie (ta'mim) geacht
het voorschrift te bevatten dat onzekerheid met betrekking tot de prestatie een overeenkomst nietig maakt.

4. Bewijsmiddelen
In een proces voor de islamitische rechter, de qddi, kan een stelling van
een der procespartijen bewezen worden door erkenning van de wederpartij, door getuigenbewijs en, bij gebreke van andere bewijsmiddelen,
door een eed. Schriftelijk bewijs wordt niet toegelaten en akten hebben
alleen waarde in het proces voor zover ze dienen als geheugensteun voor
de getuigen die de akte mede ondertekend hebben. Toch bevat de koran
in koran 2:282-283 een duidelijke bepaling over het opstellen van schriftelijk bewijs bij het aangaan van schulden:
[282] Jullie die geloven! Wanneer jullie met elkaar schuldverbintenissen aangaan tot een vastgestelde termijn, schrijft die dan op. Een
schrijver moet het in jullie bijzijn korrekt opschrijven. Een schrijver
mag niet weigeren te schrijven zoals God hem geleerd heeft; hij moet ;
dus schrijven en hij die de verplichting aangaat moet dikteren.(...) Alleen als het om aanwezige koopwaar gaat, die jullie onder elkaar uitwisselen, dan is er geen overtreding als jullie het niet opschrijven. ('..)
•''
[283] En als jullie op reis zijn en geen schrijver vinden, dan moet een
onderpand genomen worden. Maar als jullie elkaar vertrouwen, dan
moet hij in wie vertrouwen gesteld wordt het vertrouwen in hem t5eantwoorden en God zijn Heer vrezen. (...)
Evenals bij de bestraffing voor ontucht zijn er geleerden geweest die de
koranische regel het voile pond wilden geven en stelden dat bij geldlening
en koop op termijn een schriftelijk stuk noodzakelijk was. De heersende
doctrine was echter dat schriftelijke stukken op zich geen bewijskracht
hadden. Hoe kon men nu dit vers terzijde stellen ten gunste van deze
leer? Dit gebeurde in de eerste plaats door de theorie van abrogatie te
hulp te roepen. Een aantal exegeten stelde dat koran 2:282 afgeschaft is
door koran 2:283. Dit was echter wel een tour de force aangezien algeal-'AsqalSnf, nr 660, p. 143. nrs 685-687, pp. 148-149.

meen wcl^P aangenomen dat beide verzen tegelijkertijd geopenbaard zijn
en voor abrogatie vereist is dat het afschaffende vers (ndsikh) later is geopenbaard dan het afgeschafte (mansHkh). De gangbare mening in dit verband is dan ook een andere, namelijk dat de imperatief in koran 2:282
geen verplicht karakter heeft maar als een aanbeveling gezien moet worden.'^

Mogelijke verklaringen

/ .: ;

Hoe is de discrepantie tussen de koran en het islamitische recht ontstaan? Het is natuurlijk vreemd dat de koran de eerste rechtsbron is,
maar dat een aantal duidelijke koranische bepalingen niet toegepast worden. Een deel van de verklaring is te vinden in de theorie van Joseph
Schacht, dat het islamitische recht niet direct van de koran is afgeleid
maar zich ontwikkeld heeft uit het gewoonterecht en de bestuurlijke
praktijk tijdens de Omayyaden (661-750). Afgezien van de regels met betrekking tot het ritueel en de eredienst, zijn, volgens Schacht, slechts enkele bepalingen op het gebied van het famihe- en erfrecht direct afgeleid
uit de koran. In het algemeen werden de koranische bepalingen pas vanaf
het begin van de achtste eeuw serieus op hun juridische imphcaties bestudeerd en in het islamitische recht opgenomen.' Hoewel deze stelling in
zijn algemeenheid niet onomstreden is en er zeer waarschijnlijk al in de
vroegste perioden een grotere aandacht voor de koranische bepalingen
bestond dan Schacht stelt,^ waren er kennelijk een aantal gebieden waar
de praktijk reeds zo sterk was, dat hiervan afwijkende koranische normen
deze praktijk niet meer konden wijzigen.
Deze theorie kan in ieder geval de discrepantie met betrekking tot de
bestraffing van ontucht verklaren. De doodstraf door steniging was tijdens de Omayyadenperiode de gangbare straf voor overspel en de interpretatie van de koran werd hieraan aangepast. Het feit dat het koranische
verbod van maysir altijd aangehaald wordt als basis voor de nietigheid van
overeenkomsten met een onzeker voorwerp heeft er ongetwijfeld mee te
maken dat men een bestaande praktijk koranisch wilde funderen en na
enig zoeken dit vers als het meest geschikte beschouwde. Deze interpretatie kan als voorbeeld gelden voor het verschijnsel dat de u.yu/-geleerden
trachtten om de reeds geformuleerde regels op de koran terug te laten
gaan.
"al-Qurtubf, al-Jimi' li-ahkOm al-qur'Sn, 2e dr., Cairo 1%7, III. 382-3; a\-i3ss&s,Ahkdm
a/-?l|^'a«, Cairo z.j., II, 205 e.v.
,,J. Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford 1950,224.
Zie bij voorbeeld Powers, 1-9.
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Met betrekking tot de andere twee gevallen ligg^et anders. Zowel de
iegaatverzen' (koran 2:180 en 240) als het vers dlWet opmaken van akten vam overeenkomsten op termijn voorschreef zijn zeer waarschijnlijk
de uitdrukking van een bestaande praktijk die later door de doctrine opzij is gezet. In het erfrecht is de genoemde discrepantie toe te schrijven
aan het feit dat het oorspronkeUjke erfrecht van de koran (het 'proto-koranische erfrecht'), waarin volledige testeervrijheid bestond, na Mohammeds dood geleidelijk moest plaats maken voor het door de vroegere
geleerden ontwikkelde systeem van erfrecht, waarin de vrijheid om bij
testament over de nalatenchap te beschikken werd ingeperkt." Met betrekking tot het bewijsrecht was de gangbare praktijk om overeenkomsten
en andere rechtshandelingen vast te leggen in documenten. Ook in de
eerste eeuw van de islam bleef men dit doen, zoals uit bewaarde papyrusteksten blijkt. De doctrine nam hier echter stelling tegen en accepteerde
alleen getuigenbewijs. De korantekst die het maken van akten voorschreef, werd beschouwd of als buiten werking gesteld of als een aanbeveling. Tegelijkertijd bleven documenten echter een grote rol spelen in de
rechtspraktijk.

nische |«^schriften weer serieus te nemen en bij voorbeeld het opmaken
van ak^^erplicht te stellen. Voor de vroegste generaties rechtsgeleerden lag dit natuurlijk anders. Zij waren wel bevoegd om de koran zelfstandig te interpreteren en voor hen was de koran dus wel een van de
kenbronnen van d&fiqh. Daarbij werkten zij echter m"et b het luchdedige:
zij hadden te meiken met een bestaande doctrine en praktijk die soms in
strijd was met regels neergelegd in de koran. Dit beinvloedde hun interpretatie van de koran zoals we gezien hebben.
De koran kan wel als geldingsbron beschouwd worden. De ideologische basis voor de gelding van het islamitische recht is dat het een goddelijk geopenbaard rechtssysteem is. Dan moet daarin de openbaring, de
koran dus, ook centraal staan. Dat wordt uitgedrukt door de formulering
dat de koran de eerste rechtsbron is van d&fiqh. Dit is echter zuiver theorie: de meerderheid van de regels van dsfiqh gaat niet terug op de koran,
terwijl —zoals we hebben kunnen constateren— een aantal expliciete koranische voorschriften niet de status van rechtsregel hebben gekregen.
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