1

[DE WEG VAN DE VROME VOORGANGERS EN DE BEHOEFTE VAN DE GEMEENSCHAP ERAAN]

ﺑِ ْﺴ ِﻢ ﱠ
اﻟﺮ ِﺣﯿﻢ
اﻟﺮ ْﺣ َﻤ ِﻦ ﱠ
اِ ﱠ
In de Naam van Allaah, de Erbarmer, de meest Genadevolle.
Alle lof komt toe aan Allaah, de Heer der Werelden. Moge de salaah (prijzingen) en
de salaam (vrede) van Allaah op onze Profeet Mohammed, zijn volgelingen en al zijn
metgezellen zijn. Vervolgens:
Het onderwerp [van deze lezing] gaat over een zeer belangrijk onderwerp. En dit
[onderwerp], zoals jullie gehoord hebben en aangekondigd is, is:
“De weg van de vrome voorgangers
en de behoefte van de gemeenschap eraan”
En datgene wat bedoeld wordt met ‘de vrome voorgangers’ is de eerste generatie van
deze gemeenschap: de metgezellen van de Boodschapper van Allaah - sallallaahoe
‘alayhie wa sallam - van de moehaadjiroen en de ansaar. Allaah - de Majesteitelijke
en meest Verhevene - zei:

ﺎن
﴿ َوٱﻟ ﱠ
َ ﺎر َوٱﻟﱠﺬِﯾﻦَ ٱﺗﱠﺒَﻌُﻮھُﻢ ﺑِﺈ ِ ْﺣ
َ ﺎﺟ ِﺮﯾﻦَ َوٱﻷ َ ْﻧ
ِ ﺴﺎﺑِﻘُﻮنَ ٱﻷ َ ﱠوﻟُﻮنَ ِﻣﻦَ ْٱﻟ ُﻤ َﮭ
ٍ ﺴ
ِ ﺼ
ﻰ ﱠ
ٍ ﺿﻮاْ َﻋ ْﻨﮫُ َوأ َ َﻋﺪﱠ ﻟَ ُﮭ ْﻢ َﺟﻨﱠﺎ
ﺎر
ُ ٱُ َﻋ ْﻨ ُﮭ ْﻢ َو َر
ُ ت ﺗ َ ْﺠ ِﺮى ﺗ َ ْﺤﺘ َ َﮭﺎ ٱﻷ َ ْﻧ َﮭ
ِ ﱠر
َ ﺿ
﴾ ﺧَﺎ ِﻟﺪِﯾﻦَ ﻓِﯿ َﮭﺂ أَﺑَﺪا ً ٰذ ِﻟ َﻚ ْٱﻟﻔَ ْﻮ ُز ْٱﻟﻌَ ِﻈﯿ ُﻢ
{En de allereerste [moslims] van de moehaadjiroen en de ansaar en degenen
die hen nauwgezet volgden [in geloof]: Allaah is tevreden over hen en zij zijn
tevreden over Hem. Hij heeft voor hen tuinen [in het Paradijs] bereid
waaronder de rivieren stromen, zij zijn daarin eeuwig levenden. Dat is de
geweldige overwinning.}
[Soerah at-Tawbah (9): 100]

En Hij - vrij is Hij van alle tekortkomingen - zei:

ﻀﻼً ِ ّﻣﻦَ ﱠ
ْ َﺎر ِھ ْﻢ َوأ َ ْﻣ َﻮا ِﻟ ِﮭ ْﻢ ﯾَ ْﺒﺘَﻐُﻮنَ ﻓ
ِ ﴿ ِﻟ ْﻠﻔُﻘَ َﺮ
ِٱ
ِ آء ْاﻟ ُﻤ َﮭ
ِ َﺎﺟ ِﺮﯾﻦَ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ أ ُ ْﺧ ِﺮ ُﺟﻮاْ ِﻣﻦ ِدﯾ
ﺼ ُﺮونَ ﱠ
﴾ َﺼﺎ ِدﻗُﻮن
ﺳﻮﻟَﮫُ أ ُ ْوﻟَ ٰـﺌِ َﻚ ُھ ُﻢ ٱﻟ ﱠ
ُ ٱَ َو َر
ُ َو ِرﺿ َْﻮاﻧﺎ ً َوﯾَﻨ
{Voor de arme moehaadjiroen, degenen die zijn verdreven uit hun
woonplaatsen en van hun bezittingen, zoekend naar een gunst en welbehagen
van Allaah. En zij helpen Allaah en Zijn Boodschapper. Zij zijn de oprechten.}
[Soerah al-Hashr (59): 8]

Dit [vers] gaat over de moehaadjiroen. Daarna zei Hij over de ansaar:
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اﻹﯾ َﻤﺎنَ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠ ِﮭ ْﻢ ﯾُ ِﺤﺒﱡﻮنَ َﻣ ْﻦ ھَﺎ َﺟ َﺮ ِإﻟَ ْﯿ ِﮭ ْﻢ َوﻻ ﯾَ ِﺠﺪُونَ ﻓِﻲ
َ ﴿ َواﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﺗَﺒَ ﱠﻮ ُءوا اﻟﺪ
ِ ﱠار َو
َﺻﺔٌ َو َﻣ ْﻦ ﯾُﻮق
ُ
َ ﺼﺎ
َ ُور ِھ ْﻢ َﺣﺎ َﺟﺔً ِﻣ ﱠﻤﺎ أُوﺗُﻮا َوﯾُﺆْ ﺛِ ُﺮونَ َﻋﻠَﻰ أ َ ْﻧﻔُ ِﺴ ِﮭ ْﻢ َوﻟَ ْﻮ َﻛﺎنَ ﺑِ ِﮭ ْﻢ َﺧ
ِ ﺻﺪ
ُ
﴾ َﺷ ﱠﺢ ﻧَ ْﻔ ِﺴ ِﮫ ﻓَﺄ ُ ْوﻟَﺌِ َﻚ ھُ ْﻢ ْاﻟ ُﻤ ْﻔ ِﻠ ُﺤﻮن
{En degenen die vóór hen in de stad (al-Medienah) woonden en geloofden;
zij houden van degenen die [vanuit Mekkah] naar hen zijn geïmmigreerd,
en zij vinden in hun hart geen jaloezie voor wat aan hen is gegeven.
En zij geven hen voorrang boven henzelf, ook al hadden zij zelf behoefte
hieraan. En wie beschermd is tegen zijn eigen gierigheid:
dat zijn degenen die zullen welslagen.}
[Soerah al-Hashr (59): vers 9]

Hierna zei Hij over degenen die na hen kwamen:

ﺎن
َ َ﴿ َواﻟﱠﺬِﯾﻦَ َﺟﺎ ُءوا ِﻣ ْﻦ ﺑَ ْﻌ ِﺪ ِھ ْﻢ ﯾَﻘُﻮﻟُﻮنَ َرﺑﱠﻨَﺎ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ َو ِﻹ ْﺧ َﻮاﻧِﻨَﺎ اﻟﱠﺬِﯾﻦ
ِ ِﺳﺒَﻘُﻮﻧَﺎ ﺑ
ِ ﺎﻹﯾ َﻤ
﴾ وف َر ِﺣﯿ ٌﻢ
ٌ  ِﻟﻠﱠﺬِﯾﻦَ آ َﻣﻨُﻮا َرﺑﱠﻨَﺎ ِإﻧﱠ َﻚ َر ُءYَوﻻ ﺗ َ ْﺠﻌَ ْﻞ ﻓِﻲ ﻗُﻠُﻮﺑِﻨَﺎ ِﻏﻼ
{En degenen die na hen kwamen zeiden: “Onze Heer, vergeef ons en onze
broeders die ons zijn voorgegaan in het geloof en maak in onze harten geen
wrok jegens degenen die geloven. Onze Heer, voorwaar,
U bent Zachtmoedig, meest Barmhartig.”}
[Soerah al-Hashr (59): vers 10]

Vervolgens degenen die na hen (de metgezellen) kwamen en bij hen studeerden van
de taabi‘oen, de volgers van de taabi‘oen en degenen na hen van de bevoorrechte
generaties, waarover de Profeet - sallallaahoe ‘alayhie wa sallam - zei:

َ »
« . ﺛ ُ ﱠﻢ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﯾَﻠُﻮﻧَ ُﮭﻢ، ﺛ ُ ﱠﻢ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﯾَﻠُﻮﻧَ ُﮭ ْﻢ،ﺧﯿ ُْﺮ ُﻛ ْﻢ ﻗَ ْﺮﻧِﻲ
“De besten van jullie zijn mijn generatie, daarna degenen die hen volgen,
en daarna degenen die hen volgen.”
Vervolgens zei de overleveraar: “Ik weet niet of hij na zijn generatie twee of drie
generaties heeft vermeld.” En hun (selef) tijdperk overtreft degenen na hen; het wordt
“het tijdperk van de bevoorrechte generaties” genoemd. Zij zijn de voorgangers van
deze gemeenschap, degenen die de Boodschapper van Allaah - sallallaahoe ‘alayhie
wa sallam - met de volgende woorden prees:

َ »
« . ﺛ ُ ﱠﻢ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﯾَﻠُﻮﻧَ ُﮭﻢ، ﺛ ُ ﱠﻢ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﯾَﻠُﻮﻧَ ُﮭ ْﻢ،ﺧﯿ ُْﺮ ُﻛ ْﻢ ﻗَ ْﺮﻧِﻲ
“De besten van jullie zijn mijn generatie, daarna degenen die hen volgen,
en daarna degenen die hen volgen.”
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Dus zij zijn het voorbeeld voor deze gemeenschap. En hun weg is het pad dat zij
bewandelen in hun geloofsovertuiging, omgang, karakter en al hun zaken. En het is
de weg die genomen is van het Boek en de Soennah, doordat zij dichtbij de
Boodschapper - sallallaahoe ‘alayhie wa sallam - en het tijdperk van de neerdaling
waren en omdat zij van de Boodschapper - sallallaahoe ‘alayhie wa sallam - [kennis]
namen. Zij zijn de beste generatie! En hun weg is de beste!
Daarom streven de moslims ijverig naar het kennen van hun weg, door zich eraan
vast te houden. Want het is niet mogelijk om hun weg te bewandelen, behalve door
het kennen en leren ervan en het handelen ernaar. Daarom zei Hij - de Majesteitelijke
en meest Verhevene - :

﴾ ﺴﺎن
﴿ َواﻟ ﱠ
َ ﺎر َواﻟﱠﺬِﯾﻦَ اﺗﱠﺒَﻌُﻮھُ ْﻢ ﺑِﺈ ِ ْﺣ
َ ﺎﺟ ِﺮﯾﻦَ َواﻷَﻧ
ِ ﺴﺎﺑِﻘُﻮنَ اﻷ َ ﱠوﻟُﻮنَ ِﻣ ْﻦ ْاﻟ ُﻤ َﮭ
ِ ﺼ
{En de allereerste (moslims) van de moehaadjiroen en de ansaar en degenen
die hen nauwgezet volgden [in geloof]...}
[Soerah at-Tawbah (9): 100]

Oftewel: [degenen die hen volgden] met perfectie. En het is niet mogelijk om hen
nauwgezet te volgen, behalve door het leren van hun overtuiging, hun weg en datgene
wat zij bewandelden. Wat betreft het zich enkel toeschrijven aan de selef en aan
selefiyyah, zonder er kennis over te hebben en zonder haar weg te kennen: dit brengt
geen enkel profijt. Sterker nog, het kan schadelijk zijn! Dus men moet de weg van de
vrome voorgangers kennen.
En daarom bestudeerde en onderwees deze gemeenschap de weg van de vrome
voorgangers en leverde zij die over, generatie op generatie. Zij werd onderwezen in
moskeeën en op scholen, instituten en universiteiten. Dit is dus de weg van de vrome
voorgangers en dit is de weg om hen te kennen - dat wij dus de zuivere weg van de
vrome voorgangers leren, die genomen is van het Boek van Allaah en de Soennah
van Zijn Boodschapper - sallallaahoe ‘alayhie wa sallam - .
De Profeet heeft ons bericht dat er veel geschillen zullen plaatsvinden in deze
gemeenschap, en dit middels zijn - sallallaahoe ‘alayhie wa sallam - uitspraak:

ﺎرى َﻋﻠَﻰ اﺛِ ْﻨﺘَﯿ ِْﻦ
ِ َﺘﺮﻗ
ِ َ» ا ْﻓﺘ َ َﺮﻗ
 َواﻓَ ﱠ،ًﺳ ْﺒ ِﻌﯿﻦَ ﻓِ ْﺮﻗَﺔ
َ ﺖ ْاﻟﯿَ ُﮭﻮدُ َﻋﻠَﻰ إِ ْﺣﺪَى َو
َ ﺖ اﻟﻨﱠ
َ ﺼ
ٍ َ َوﺳﺘ َ ْﻔﺘ َ ِﺮ ُق ھﺬه اﻷﻣﺔ َﻋﻠَﻰ ﺛَﻼ،ًﺳ ْﺒ ِﻌﯿﻦَ ﻓِ ْﺮﻗَﺔ
،ًﺮﻗَﺔ
ْ ِﺳ ْﺒ ِﻌﯿﻦَ ﻓ
َ ث َو
َ َو
« .ﻛﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر إﻻ واﺣﺪة
“De joden zijn opgesplitst in 71 groepen, de christenen zijn opgesplitst in 72
groepen en deze gemeenschap zal zich opsplitsen in 73 groepen; zij zullen
allemaal in het Vuur zijn, behalve één [groep].”
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Er werd gevraagd: “Wie is die [ene groep], o Boodschapper van Allaah?” Hij zei:

ِ
ِ
« .ﺤﺎﰊ
َ » َﻣ ْﻦ َﻛﺎ َن َﻋﻠَﻰ ﻣﺜْ ِﻞ ﻣﺎ أ َﻋﻠَْﻴﻪ اﻟﻴَـ ْﻮَم وأﺻ
“Degenen die zich bevinden op datgene waar ik en mijn metgezellen
zich vandaag op bevinden.”
Dit is de weg van de vrome voorgangers: datgene waar de Boodschapper sallallaahoe ‘alayhie wa sallam - zich op bevond en datgene waar zijn metgezellen
zich op bevonden. {..en degenen die hen nauwgezet volgden [in geloof]...}
De huidige situatie maakt het noodzakelijk dat men de weg van de vrome voorgangers
kent om zich eraan vast te kunnen houden, omdat dit het pad van redding is.
“…zij zullen allemaal in het Vuur zijn, behalve één [groep].”
En deze [ene groep] is de geredde groep. Deze is ahloes-soennah wal-djamaa‘ah.
“..behalve één (groep)”. En dit is [de groep] die - wanneer de mensen verschillen en
de overtuigingen, wegen, groepen en sekten vermeerderen - zich bevindt op de weg
van de vrome voorgangers. [Deze groep] houdt zich eraan vast en is geduldig hierop
totdat zij hun Heer - vrij is Hij van elke tekortkoming, de meest Verhevene - ontmoeten.
De Profeet - sallallaahoe ‘alayhie wa sallam - vermaande zijn metgezellen aan het
einde van zijn leven met een aangrijpende vermaning die hen diep raakte en waardoor
de ogen begonnen te tranen. Zij zeiden: “O Boodschapper van Allaah, het lijkt erop
dat dit een afscheidsvermaning is, dus adviseer ons.” Hij antwoordde:

« ﺎﻋ ِﺔ
َ َواﻟﻄﱠ

ِ »أ
ا"ِ َواﻟ ﱠﺴ ْﻤ ِﻊ
وﺻﻴ ُﻜ ْﻢ ﺑِﺘَـ ْﻘ َﻮى ﱠ

“Ik adviseer jullie om Allaah te vrezen, en om te luisteren en te
gehoorzamen...”
Luisteren naar en gehoorzamen aan wie? De islamitische regeringsleiders.

ِ ِﻣﺮ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻋﺒﺪ ﻓَِﺈﻧﱠﻪ ﻣﻦ ﻳﻌ, » واﻟ ﱠﺴﻤ ِﻊ واﻟﻄﱠﺎﻋ ِﺔ وإِ ْن
اﳋُﻠَ َﻔ ِﺎء
ْ اﺧﺘِﻼَﻓًﺎ َﻛﺜِ ًﲑا ﻓَـ َﻌﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ﺑِ ُﺴﻨ ِﱠﱵ َو ُﺳﻨ ِﱠﺔ
ْ ﺶ ﻣْﻨ ُﻜ ْﻢ ﻓَ َﺴﻴَـَﺮى
ْ َ ْ َ ُ َْ
َ َ َ ْ َ
ِ
ِِ
،ٌ ِت اﻷ ُُﻣﻮِر ﻓَِﺈ ﱠن ُﻛ ﱠﻞ ُْﳏ َﺪﺛٍَﺔ ﺑِ ْﺪ َﻋﺔVَ  ُﻛ ْﻢ َوُْﳏ َﺪO َوإِ ﱠ،ﻟﻨـ َﱠﻮ ِاﺟ ِﺬCِ ﻀﻮا َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ
َﺎ َو َﻋ ﱡGِ ﲔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪي ﲤََ ﱠﺴ ُﻜﻮا
َ ِّﻳﻦ اﻟْ َﻤ ْﻬﺪﻳ
َ اﻟﱠﺮاﺷﺪ
ٍ
« .ﺿﻼَﻟٍَﺔ ِﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر
َ  َوُﻛ ﱠﻞ،ٌﺿﻼَﻟَﺔ
َ َوُﻛ ﱠﻞ ﺑِ ْﺪ َﻋﺔ
“..en om te luisteren en te gehoorzamen, ook al is jullie leider een slaaf.
Voorwaar, degene van jullie die na mij zal blijven leven, zal veel verschillen
zien. Dus houd jullie aan mijn Soennah en de Soennah van de rechtgeleide
kaliefen na mij; houd jullie eraan vast en bijt eraan vast met de kiezen.
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En wees gewaarschuwd voor de vernieuwde zaken [in de religie], want
voorwaar, elke vernieuwde zaak is een innovatie,
en elke innovatie is dwaling, en elke dwaling is in het Vuur.”
Dit is het advies van de Boodschapper van Allaah - sallallaahoe ‘alayhie wa sallam aan zijn gemeenschap: dat je de weg van de vrome voorgangers bewandelt omdat dit
het Pad van redding is. En dit is zoals vermeld is in Zijn - de Majesteitelijke en meest
Verhevene - uitspraak:

ِ ﴿ وأَ ﱠن ﻫ َﺬا ِﺻﺮ
اﻃﻲ ُﻣ ْﺴﺘَ ِﻘﻴﻤﺎً ﻓَﺎﺗﱠﺒِﻌُﻮﻩُ َوﻻ ﺗَـﺘﱠﺒِﻌُﻮا اﻟ ﱡﺴﺒُ َﻞ ﻓَـﺘَـ َﻔﱠﺮ َق ﺑِ ُﻜ ْﻢ َﻋ ْﻦ َﺳﺒِﻴﻠِ ِﻪ
َ َ َ
﴾ ﺻﺎ ُﻛ ْﻢ ﺑِِﻪ ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗَـﺘﱠـ ُﻘﻮ َن
َذﻟِ ُﻜ ْﻢ َو ﱠ
{En voorwaar, dit is Mijn rechte Pad, dus volg het en volg geen [andere] paden,
want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn Pad. Dat is wat Hij jullie heeft
opgedragen opdat jullie [Allaah] zouden vrezen.}
[Soerah al-An'aam (6): 153]

[Oftewel:] opdat jullie het Hellevuur en dwaling zouden vrezen, de afgedwaalde
groeperingen zouden tegengaan en de juiste weg zouden bewandelen, tot jullie je
aansluiten bij jullie Profeet - sallallaahoe ‘alayhie wa sallam - , zijn metgezellen en zijn
volgers. En wie zich hieraan vasthoudt - vooral aan het einde der tijden - zal
geconfronteerd worden met moeilijkheden die afkomstig zijn van de mensen en
degenen die in tegenstrijd [met de waarheid] zijn en hij zal geconfronteerd worden met
berispingen en bedreigingen. Dus hij heeft geduld nodig.
Hij zal geconfronteerd worden met verleidingen die hem afhouden van dit pad en met
bedreigingen; zaken die hem aantrekken en afschrikken, afkomstig van de
afgedwaalde groeperingen en afgeweken wegen. Hij heeft dus geduld nodig. Daarom
zei hij - sallallaahoe ‘alayhie wa sallam - :

« . ِءCَﻮﰉ ﻟِْﻠﻐَُﺮ
ُ ُ» ﺑَ َﺪأَ ا ِﻹ ْﺳﻼَ ُم َﻏ ِﺮﻳﺒًﺎ َو َﺳﻴَـﻌ
َ ُﻮد َﻏ ِﺮﻳﺒًﺎ َﻛ َﻤﺎ ﺑَ َﺪأَ ﻓَﻄ
"De islaam is als iets vreemds begonnen, en hij zal weer vreemd worden zoals
toen hij begon. Dus Toobaa (het paradijs) voor de vreemdelingen."
Er werd gevraagd: "En wie zijn de vreemdelingen, o Boodschapper van Allaah?" Hij
zei:

ِﱠ
ِ
« .ﺴ َﺪ اﻟﻨﱠﺎس
ْ َﻳﻦ ﻳ
َ » اﻟﺬ
َ َﺼﻠُ ُﺤﻮ َن إذَا ﻓ
"Degenen die vroom zijn terwijl de mensen corrupt zijn."
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En in een [andere] overlevering:

ِ » اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ﻳ
« .ﺴ َﺪ اﻟﻨﱠﺎس
َُْ
َ ْﺼﻠ ُﺤﻮ َن َﻣﺎ أَﻓ
“Degenen die datgene corrigeren wat de mensen hebben gecorrumpeerd.”
Dus niemand is veilig van dwaling in het nabije leven, het Hellevuur en het
hiernamaals, behalve wie dit pad bewandelt: de weg van de vrome voorgangers. En
zij zijn degenen waarover Allaah zei:

ِ ِ ِ ا" ﻋﻠَﻴ ِﻬﻢ ِﻣﻦ اﻟﻨﱠﺒِﻴِﲔ و
ِﱠ
ﱡﻬ َﺪ ِاء
َ ا"َ َواﻟﱠﺮ ُﺳ
﴿ َوَﻣ ْﻦ ﻳُ ِﻄ ْﻊ ﱠ
َ ِﻮل ﻓَﺄ ُْوﻟَﺌ
َ اﻟﺼ ّﺪﻳﻘ
ّ َ َ ّ ْ ْ ْ َ ُﻳﻦ أَﻧْـ َﻌ َﻢ ﱠ
َ ﲔ َواﻟﺸ
َ ﻚ َﻣ َﻊ اﻟﺬ
ِ ِﺼﺎﳊِِﲔ وﺣﺴﻦ أُوﻟَﺌ
ِ
﴾ ً ﱠ"ِ َﻋﻠِﻴﻤﺎCِ ا"ِ َوَﻛ َﻔﻰ
ﻀ ُﻞ ِﻣ ْﻦ ﱠ
ْ ﻚ اﻟْ َﻔ
َ ْ َ ُ َ َ َ َواﻟ ﱠ
َ  ذَﻟ,ًﻚ َرﻓﻴﻘﺎ
{En degenen die Allaah en de Boodschapper gehoorzamen, zij zullen in het
gezelschap zijn van degenen die Allaah heeft begunstigd vanonder de
profeten, waarachtigen, martelaren en vromen. Zij zijn de beste metgezellen!
Dat is de gunst van Allaah, en Allaah is voldoende als Alwetende.}
[Soerah an-Nisaa (4): verzen 69-70]

Daarom heeft Allaah het verplicht gesteld voor ons om soerah al-Faatihah te reciteren
in elke gebedseenheid van onze gebeden, zowel in het verplichte als het vrijwillige
[gebed]. En aan het einde van deze soerah bevindt zich deze geweldige smeekbede:

ِ ِ
﴾ اﻟﺼَﺮا َط اﻟْ ُﻤ ْﺴﺘَ ِﻘ َﻴﻢ
ّ َ ﴿ ْاﻫﺪ
{Leid ons naar het rechte pad.}
[Soerah al-Faatihah (1): vers 6]

Het is het rechte pad aangezien er afwijkende en misleidende paden aanwezig zijn.
Dus jij vraagt Allaah om jou weg te houden van deze [afwijkende] paden en om jou te
leiden naar het [rechte] pad. Oftewel: [jij vraagt Hem] om jou te leiden naar het rechte
pad en hierop standvastig te maken. In elke gebedseenheid [vraag je dit], vanwege
het belang van deze smeekbede! Denk na over de betekenis ervan: het rechte pad.
En wie zijn degenen die dit rechte pad bewandelen? Degenen die Allaah begunstigd
heeft.

ِِ ﱠ
﴾ ﺖ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ
َ ﻳﻦ أَﻧْـ َﻌ ْﻤ
َ ﴿ ﺻَﺮا َط اﻟﺬ

{Het pad van degenen die U begunstigd heeft.}
[Soerah al-Faatihah (1): vers 7]
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Wie zijn degenen die Allaah heeft begunstigd?

ِِ اﻟﺼ ِّﺪ ِﻳﻘﲔ واﻟﺸﱡﻬ َﺪ ِاء واﻟ ﱠ
ِ
ِ
﴾ ًﻚ َرﻓِﻴﻘﺎ
َ ِﲔ َو َﺣ ُﺴ َﻦ أ ُْوﻟَﺌ
َ ﺼﺎﳊ
َ ِّ﴿ ﻣ ْﻦ اﻟﻨﱠﺒِﻴ
َ َ َ َ ّ ﲔ َو
{..van de profeten, de waarachtigen, de martelaren en de vromen. Zij zijn de
beste metgezellen!}
[Soerah an-Nisaa (4): vers 69]

En wanneer jij Allaah vraagt om jou te leiden naar dit pad, dan vraag jij Allaah om jou
weg te houden van de afgedwaalde en afwijkende paden.

ِِ ﱠ
ِ ﻀ
﴾ ﻮب َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ
ُ ﺖ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ َﻏ ِْﲑ اﻟْ َﻤ ْﻐ
َ ﻳﻦ أَﻧْـ َﻌ ْﻤ
َ ﴿ ﺻَﺮا َط اﻟﺬ
{Het pad van degenen die U begunstigd heeft.
Niet [het pad] van degenen waarop Uw Woede rust.}
[Soerah al-Faatihah (1): vers 7]

Degenen waarop de Woede van Allaah rust: zij zijn de joden, degenen die de waarheid
kennen maar er niet naar handelen! En iedereen van deze gemeenschap die de weg
van de joden bewandelt, iedereen die de waarheid kent en er niet naar handelt,
bevindt zich op de weg van de joden; op de weg van degenen waarop de Woede van
Allaah rust. Omdat hij de waarheid kent maar er niet naar handelt. Hij deed kennis op
en liet het handelen [ernaar] achterwege! En elke persoon die kennis bezit maar niet
handelt naar zijn kennis, behoort tot degenen waarop de woede van Allaah rust.

ِ
﴾ﲔ
َ ّ﴿ َوﻻ اﻟﻀﱠﺎﻟ
{Noch [het pad] van de afgedwaalden.}
[Soerah al-Faatihah (1): vers 7]

En zij zijn degenen die Allaah aanbidden op basis van onwetendheid en dwaling. Zij
aanbidden Allaah! Zij verrichten aanbiddingen en zoeken toenadering tot Allaah, maar
zij bevinden zich niet op een juist pad, noch op een correcte weg, noch op een bewijs
vanuit het Boek en de Soennah, [echter bevinden zij zich] op innovatie! En elke
innovatie is een dwaling! Zoals datgene waar de christenen zich op bevinden en
eenieder die hun weg bewandelt, eenieder die Allaah aanbidt op basis van een
onjuiste weg en onjuiste weg is afgedwaald, afgeweken van het pad en zijn daad is
vruchteloos.
Dit is dus een alomvattende smeekbede die wij herhalen in elke gebedseenheid van
onze gebeden. Dus laat ons de betekenis ervan overpeinzen en laat ons ermee
[Allaah] smeken - met een aanwezig hart en begrip van haar betekenis zodat wij
worden verhoord. Na al-Faatihah wordt er “Amien” gezegd, en de betekenis van
“Amien” is: “O Allaah, verhoor [de smeekbede].” Dit is dus een geweldige smeekbede
voor degene die haar overpeinst.
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En zoals we eerder hebben vermeld, degene die de weg van de begunstigden
bewandelt zal worden beproefd, geërgerd, gekleineerd, als afgedwaalde worden
bestempeld en hij zal worden bedreigd. Dit vergt dus geduld. Daarom is er in de
overleveringen vermeld dat wie aan het einde der tijden aan zijn religie vasthoudt, zal
zijn zoals degene die hete kolen vasthoudt, vanwege de schade die hij ondervindt.
Omdat hij zal worden geschaad door de mensen. Dit vergt dus geduld. Net als degene
die hete kolen vasthoudt. Dit [pad] is niet bedekt met bloemen, zoals ze zeggen. Echter
bevat [dit pad] moeilijkheden en schade, afkomstig van de mensen. Dit vergt geduld
en standvastigheid hierop totdat je jouw Heer – de Almachtige en Majesteitelijke –
ontmoet terwijl jij je hierop bevindt, zodat je wordt gered van het Vuur. Als je wordt
gered van dwaling in het nabije leven, dan word je gered van het Vuur in het
Hiernamaals. Er is geen weg behalve deze. En er is geen redding behalve via deze
weg.
Nu zie je dat de mensen de weg van de selef in de steek laten, [je ziet dit] in kranten,
tijdschriften en boeken. En zij kleineren ahloes-soennah wal-djamaa’ah en de ware
selefiyyoen, [door te zeggen] dat zij extremisten zijn, takfieriyyoen (mensen die
moslims tot ongelovigen verklaren) zijn, enz. Maar dit schaadt [hen] niet. Dit heeft
echter invloed op degene die geen geduld en sterke vastberadenheid heeft, dit zou
invloed kunnen hebben op hem.
Onder hen zijn er die zeggen, “Wie zijn de selef? De selef zijn slechts een groep zoals
alle andere groepen, een sekte zoals alle andere sekten, een partij zoals alle andere
partijen. Zij hebben geen onderscheidend kenmerk.” Zo zeggen sommigen onder hen,
“De selef hebben geen onderscheidend kenmerk, zij zijn slechts een sekte en een
groep zoals alle andere groepen en partijen” Hij wil ons weghouden van de weg van
de selef met deze woorden.
En onder hen zijn er die zeggen, “Wij zijn niet verplicht om ons vast te houden aan het
begrip van de selef en de kennis van de selef. Wij moeten hun weg niet volgen. Echter
maken wij onze eigen weg. Wij dienen de regelgevingen opnieuw af te leiden en een
nieuw begrip te maken. Dit is een oud begrip! Het begrip van de selef is een oud
begrip!” En zij zeggen, “Dit [begrip] is niet geschikt voor deze tijd. Het was alleen
geschikt voor hun tijd (d.w.z. de tijd van de selef). Onze tijd is anders.” Dus zij leiden
de mensen weg van het begrip van de selef. En zij nodigen uit naar een nieuw begrip.
Deze [woorden] komen nu veel voor in kranten en tijdschriften, geschreven door de
mensen van dwaling.
Zij willen ons wegleiden van de weg van de selef. Want indien wij de weg van de selef
niet kennen, ons ervan afwenden en hem niet bestuderen, dan is het enkel
toeschrijven aan de selef - zonder kennis en inzicht van hun weg - onvoldoende. Dit
is wat zij willen van ons! Zij willen dat wij de weg van de selef, het begrip van de selef
en de kennis van de selef verlaten, en dat wij een nieuw begrip innoveren die - zoals
zij zeggen - geschikt is voor deze tijd. Terwijl dit een leugen is en de sharie’ah
(islamitische wetgeving) van de islaam is geschikt voor elke tijd en plaats totdat het
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Uur aanbreekt. En de weg van de selef is geschikt voor elke tijd en plaats. Het is een
licht van Allaah - de Almachtige en Majesteitelijke - ! Laat de woorden van die
misleiders of afgedwaalden jou niet wegleiden van deze weg. Laat hen jou niet
wegleiden ervan.
Imaam Maalik - moge Allaah hem genadig zijn - zei: “Het laatste [deel] van deze
gemeenschap kan niet worden verbeterd behalve door datgene wat het eerste
[deel] heeft verbeterd.” Wat is datgene wat het eerste [deel] heeft verbeterd? Het
Boek, de Soennah en het volgen van de Boodschapper - sallallaahoe ‘alayhie wa
sallam . Het handelen naar de Qor-aan en het handelen naar de Soennah. Dit is wat
het eerste [deel] van de gemeenschap heeft verbeterd. “Het laatste [deel] van deze
gemeenschap kan niet worden verbeterd behalve door datgene wat het eerste
[deel] heeft verbeterd.”
Dus wie gered wil worden, dient de weg van de selef te leren, zich eraan vast te
houden en ernaar uit te nodigen! Dit is de weg naar redding. Dit is de ark van profeet
Noeh - ‘alayhie assalaam - ; wie aan boord gaat is gered, en wie hem verlaat is
vernietigd en verdronken in dwaling. Dus er is geen redding voor ons behalve in de
weg van de selef. En het is niet mogelijk voor ons om de weg van de selef te kennen
behalve door het te leren, te onderwijzen en het te bestuderen, terwijl wij Allaah
vragen:

ِِ ِ ﱠ
ِ ِ
﴾ ﺖ َﻋﻠَﻴْ ِﻬ ْﻢ
َ ﻳﻦ أَﻧْـ َﻌ ْﻤ
ّ َ ﴿ ْاﻫﺪ
َ اﻟﺼَﺮا َط اﻟْ ُﻤ ْﺴﺘَﻘﻴﻢ ﺻَﺮا َط اﻟﺬ
{Leid ons naar het Rechte Pad. Het Pad van degenen die U heeft begunstigd.}
[Soerah al-Faatihah (1): 6-7]

Wij vragen Allaah om ons ernaar te leiden en om ons erop standvastig te maken. Dit
is noodzakelijk! Dit is niet een kwestie van slechts beweringen.
“Indien zij de beweringen niet bewijzen, dan zijn ze slechts beweerders.”
Dit is niet een kwestie van slechts toeschrijvingen. Allaah - de Almachtige en
Majesteitelijke - zegt:

ٍ ِِﺣﺴs ﴿ واﻟﱠ ِﺬﻳﻦ اﺗﱠـﺒـﻌﻮﻫﻢ
﴾ ﺎن
َ ْ ُْ َُ َ َ
{..en degenen die hen nauwgezet volgden (in geloof)...}
[Soerah at-Tawbah (9): vers 100]

Oftewel: [degenen die hen volgden] met perfectie. En jij zal de overtuiging van de selef
nooit met perfectie kunnen volgen behalve door het kennen en het leren ervan. En jij
zal er nooit aan vasthouden behalve door het hebben van geduld. En luister niet naar
de dwalende beweringen die jou proberen af te houden van dit pad. Dit is de juiste
weg, de weg van redding.
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« .» ﻛﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﺎر إﻻ واﺣﺪة
“..zij zullen allemaal in het Vuur zijn, behalve één [groep].”
Er werd gevraagd: “Wie is die [ene groep], O Boodschapper van Allaah?” Hij zei:

« .» ﻣﻦ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ أ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻴﻮم وأﺻﺤﺎﰊ
“Degenen die zich bevinden op datgene waar ik en mijn metgezellen zich
vandaag op bevinden.”
Dit is de methodologie van de selef! En het is de weg van redding die leidt naar het
Paradijs. Er is geen andere weg behalve deze. Alle andere wegen doen dwalen!

﴾ .﴿ َوﻻ ﺗَـﺘﱠﺒِﻌُﻮا اﻟ ﱡﺴﺒُ َﻞ ﻓَـﺘَـ َﻔﱠﺮ َق ﺑِ ُﻜ ْﻢ َﻋ ْﻦ َﺳﺒِﻴﻠِ ِﻪ
{..en volg geen [andere] paden,
want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn Pad.}
[Soerah al-An'aam (6): vers 153]

Het is het Pad van Allaah! En de andere zijn afdwalende wegen, afwijkende paden!
Op elk van die wegen is er een duivel die de mensen ernaar uitnodigt. De Profeet sallallaahoe ‘alayhie wa sallam - vreesde voor ons deze uitnodigers; de uitnodigers
van dwaling die de mensen willen afhouden van de weg van de selef. En hij vertelde
dat zij uitnodigers zijn aan de deuren van het Hellevuur; wie hen gehoorzaamt, zal
worden geworpen in het Hellevuur. Dus men dient heel erg gewaarschuwd te zijn voor
hen. En hoe later het tijdperk, hoe groter de vreemdheid wordt en hoe meer
beproevingen er zijn. Dus de moslims moeten meer aandacht schenken aan de weg
van de selef.
Tot deze die doen dwalen, behoren diegenen die zeggen, “Iedereen is moslim.” Ja,
maar op welke weg? Indien de moslims zich bevinden op de weg van de
Boodschapper en zijn metgezellen, dan accepteren wij dit. Maar dat ze slechts
moslims in naam zijn, terwijl ze zich bevinden op afwijkende paden - op de weg van
die-en-die - dan zijn zij afgedwaald en bevinden zij zich op een pad dat leidt naar het
Hellevuur. Dit is geen kwestie van het zich slechts toeschrijven aan de islaam. Men
dient zich toe te schrijven én waarachtig te zijn hierin! En dit is niet mogelijk behalve
door profijtelijke kennis en het aandacht schenken aan het studeren.
Daarom zie je dat de geleerden belang hechten aan de geloofsovertuiging en haar
verschillende onderwerpen, haar fundamenten en haar kwesties. En zij hebben
hierover uitgebreide en korte boeken geschreven, omwille van het bestuderen van de
weg van de selef, het aandacht schenken eraan, het vasthouden eraan en het
bewandelen ervan.
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Dus men dient belang te hechten aan deze kwestie, vooral door het feit dat duisternis
en dwaling wijdverspreid zijn. De moslim heeft een licht nodig waarmee hij voortgaat
in de duisternissen van dwaling en onwetendheid.
Vandaag de dag zijn er veel die zich voordoen als mensen van kennis en beweren
kennis te bezitten, terwijl zij geen kennis hebben opgedaan vanuit de juiste bronnen
en fundamenten. Zij doen deze kennis slechts op bij mensen zoals henzelf of vanuit
boeken of vanuit de cultuur - zoals zij zeggen. En deze manier leidt niet naar het goede
noch naar het juiste pad. Het is verplicht om de weg van de selef op de juiste manier
te leren, eraan vast te houden en te bewandelen. Het is verplicht om geduld te hebben
met wat jij meemaakt op dit pad aan blaam, kleinering, enzovoorts. Jullie horen nu de
kleinering en de kritiek op degene die zich vasthoudt aan de weg van de selef, en zij
zeggen over hem dat hij ouderwets is enzovoorts. Laat hen jou door deze onzin en
valsheden niet wegleiden van de waarheid. Houd je vast aan deze juiste weg want het
is de weg naar redding. Daarom zei hij:

ِ
ِ ِ ِ ْ »ﻋﻠَﻴ ُﻜﻢ ﺑِﺴﻨ ِﱠﱵ وﺳﻨ ِﱠﺔ
ﲔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪي
َ ِّﻳﻦ اﻟْ َﻤ ْﻬﺪﻳ
َُ ُ ْ َْ
َ اﳋُﻠَ َﻔﺎء اﻟﱠﺮاﺷﺪ
« .ﻟﻨـ َﱠﻮ ِاﺟ ِﺬCِ ﻀﻮا َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ
َﺎ َو َﻋ ﱡGِ َﲤَ ﱠﺴ ُﻜﻮا
“Houd jullie aan mijn Soennah en de Soennah van de rechtgeleide kaliefen na
mij; houd jullie eraan vast en bijt erop met de kiezen.”

ِ
ِ ِ» ﻓَِﺈﻧﱠﻪ ﻣﻦ ﻳﻌ
« .اﺧﺘِﻼَﻓًﺎ َﻛﺜِ ًﲑا ﻓَـ َﻌﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ﺑِ ُﺴﻨ ِﱠﱵ
ْ ﺶ ﻣْﻨ ُﻜ ْﻢ ﺑـَ ْﻌﺪى ﻓَ َﺴﻴَـَﺮى
ْ َ َْ ُ
“Voorwaar, degene van jullie die in leven zal blijven na mij, zal veel verschillen
zien. Dus houd jullie aan mijn Soennah.”
Wanneer geschillen zich voordoen, zal niets een persoon redden behalve het
vasthouden aan de Soennah van de Boodschapper - sallallaahoe ‘alayhie wa sallam
- en de Soennah van zijn rechtgeleide khaliefen. Dit is de weg naar redding. Dit is de
weg van veiligheid, de weg naar het Paradijs.
Dus wij moeten ons focussen op de weg van de selef, en wij dienen er niet van te
worden weggeleid door degene die hem kleineert of hem bekritiseert. Zijn belang
wordt hierdoor niet verminderd in onze zielen; sterker nog, dit vergroot zijn belang in
onze zielen. Want zij bestrijden deze weg alleen maar omdat het de weg van waarheid
is, en zij wensen dwaling.
Dus wees gewaarschuwd voor hen, o dienaren van Allaah! En neem geen genoegen
met het zich slechts toeschrijven [aan deze weg], en neem geen genoegen met het
zich voordoen als iemand met kennis zonder het leren en vergaren van kennis bij de
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geleerden, degenen die bekend staan om hun kennis en die standvastig zijn op de
juiste weg.

Dus blijf weg van deze afwijkende paden waarvoor Allaah ons heeft gewaarschuwd:

﴾ ﴿ َوﻻ ﺗَـﺘﱠﺒِﻌُﻮا اﻟ ﱡﺴﺒُ َﻞ ﻓَـﺘَـ َﻔﱠﺮ َق ﺑِ ُﻜ ْﻢ َﻋ ْﻦ َﺳﺒِﻴﻠِ ِﻪ
{..en volg geen [andere] paden,
want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn pad.}
[Soerah al-An'aam (6): vers 153]

[“Zijn pad” in dit vers is] de weg van Allaah - Vrij is Hij van elke tekortkoming, de
meest Verhevene -, het pad van Allaah.
Vandaar dat wij een dringende behoefte hebben aan deze weg, vooral door de
toename van beproevingen tegenwoordig, de grote hoeveelheid uitnodigers naar
dwaling en de vele media die het slechte verspreiden onder de mensen. Complexe
media van het slechte dat de mensen bereikt in hun huizen en terwijl zij zich in hun
bedden bevinden. Deze media nodigen hen uit naar dwaling, losbandigheid, verboden
begeerten en naar afwijkende ideologieën, en zij noemen dit ruimdenkendheid en
cultuur. En zij zeggen dat de mensen niet ouderwets en streng moeten zijn.
De moslim dient zich door dit soort uitspraken niet weg te laten leiden van de weg van
de selef, de weg van de selef en de kennis van de selef. De weg van de selef is
veiliger, bevat meer kennis en is wijzer dan de weg van de latere generaties. De kennis
van de selef is zuiver en genomen van het Boek en de Soennah, terwijl de kennis van
de latere generaties vreemde zaken en veel verwarring bevat en niet zuiver is. Wat
betreft de kennis van de selef, die is zuiver. Daarom zie je bij de boeken van de selef:
hoe ouder ze zijn, des te zuiverder zij zijn en hoe minder overbodigheden zij bevatten.
Daarom zei de grote geleerde Ibn Radjab - moge Allaah hem barmhartig zijn - in zijn
boek genaamd, “De superioriteit van de kennis van de selef over de kennis van de
latere generaties.”:
“De woorden van de selef zijn weinig maar hun kennis is overvloedig, terwijl
de woorden van de latere generaties talrijk zijn maar hun kennis weinig is.”
Dus wij dienen aandacht te schenken hieraan. Dit is de weg van de selef, en er is geen
redding voor ons behalve door het bewandelen ervan en het geduldig zijn erop, nadat
we het kennen en leren op de juiste manier. Niet op een verzonnen en onduidelijke
manier, met valse zaken die toegeschreven worden aan de selef en niet tot hun weg
behoort. Dus wij dienen op onze hoede te zijn hiervoor!
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[DE WEG VAN DE VROME VOORGANGERS EN DE BEHOEFTE VAN DE GEMEENSCHAP ERAAN]

Dit is een kort woord omtrent dit onderwerp, het is niet mogelijk voor mij om elk aspect
ervan toe te lichten. Maar Allaah - de Almachtige en Majesteitelijke - zei:

ِ
ِِ
ِ
﴾ﲔ
َ ﴿ َوذَ ّﻛ ْﺮ ﻓَِﺈ ﱠن اﻟ ّﺬ ْﻛَﺮى ﺗَﻨ َﻔ ُﻊ اﻟْ ُﻤ ْﺆﻣﻨ
{En vermaan: want voorwaar, de vermaning baat de gelovigen.}
[Soerah ad-dhaariyaat (51): vers 55]

ِ
﴾ ﺖ اﻟ ِّﺬ ْﻛَﺮى َﺳﻴَ ﱠﺬ ﱠﻛ ُﺮ َﻣ ْﻦ َﳜْ َﺸﻰ
ْ ﴿ ﻓَ َﺬ ّﻛ ْﺮ إِ ْن ﻧـَ َﻔ َﻌ
{Vermaan daarom, als de vermaning [hen] baat.
Wie [Allaah] vreest zal zich laten vermanen.}
[Soerah al-A’laa (87): vers 9-10]

Wij vragen Allaah - de Almachtige en Majesteitelijke - dat Hij ons en jullie succes
schenkt om correcte daden en uitspraken [te verrichten], dat Hij ons en jullie
standvastig houdt op de waarheid, deze blijven bewandelen en geduld hebben met de
moeilijkheden [die we daardoor ondervinden].
Moge de salaah (prijzingen) en de salaam (vrede) van Allaah op onze Profeet
Mohammed, zijn familie en al zijn metgezellen zijn.
Bron: http://www.alfawzan.af.org.sa/node/15030

