Hoelang zal je nog zeggen: ‘Weet, Moge Allaah je Genadig zijn’?
Door de Nobele Shaykh al-‘Allaamah Muhammad Amaan al-Jaamie
Een vraag gesteld aan de nobele Shaykh over hoe een student van Kennis, kennis moet zoeken,
hoe hij de boeken moet bestuderen die hij bestudeert en hoe hij bij de Geleerden moet blijven.

Bron: www.an-nasieha.nl/upload/Shaykh_al_Jaamee.mp3

Vraag:

Een student van Kennis vraagt hoe hij Kennis moet vergaren, hoe hij de boeken moet
instuderen die hij bestudeert en hoe hij zich moet vasthouden aan de Geleerden?
Antwoord:

Kort samengevat, de kleinere studenten van kennis in dit tijdperk houden zich jammer genoeg
volledig bezig met siyaasah (politiek) terwijl ze de betekenis van siyaasah niet kennen. Het is
dikwijls zo dat de studenten mij benaderen bij mijn verblijfplaats, wanneer ik hier aankom,
in ar-Riyaadh en in al-Kharj. Ik verwachtte van hen dat ze mij kennis gerelateerde vragen
zullen stellen maar dan vragen ze over de opruiing, en over de groeperingen en gedachtes.
Ze houden zich [hiermee] bezig.
Eenieder die Kennis wenst te vergaren keert zich volledig af van alle sporen van [politieke]
opruiing en hij moet beginnen met het memoriseren van de kleinere boeken. Hij begint met
‘De drie Fundamenten’ en hij schenkt geen aandacht aan de bende herrieschoppers die
zeggen: ‘Hoelang zullen we nog zeggen: Weet, Moge Allah je Genadig zijn? Hoelang nog?’
Tot dat jij sterft zul jij deze woorden zeggen en als je sterft dan zal je in je graf ondervraagd
worden over hetgeen je de spot mee gedreven hebt; Wie is jouw Heer? Wat is jouw religie?
Wie is jouw profeet? Jij drijft de spot met dit tijdens je leven terwijl je in je graf ondervraagd
zal worden over hetgeen jij gespot hebt. Het eerste waarover je ondervraagd zal worden, je zal
ondervraagd worden over de inhoud van ‘De Drie Fundamenten’.
Schenk geen aandacht aan deze schadelijke opruiing, en memoriseer dit kleine boekje gezien
de inhoud tawheed, regelgevingen, realisatie van het woord van tawheed is. ‘De tenietdoeners
van islaam’ en ‘De vier principes’ memoriseer deze zoals je al-Faatiha memoriseert. Daarna
herzie je dit met studenten van kennis om het voor je uit te leggen zodat je het begrijpt.
Ik ben er zeker van dat een student van Kennis, die ‘De Drie Fundamenten’ heeft begrepen,
als deze persoon werd gestuurd als een uitnodiger naar een Niet-Arabisch land met ‘De Drie
Fundamenten’ dan zal hij daar [zoals] Ibn Taymiyyah worden (in de ogen van de mensen).
Dit is iets wat eerder is opgevallen. Als je deze tekst hebt gememoriseerd en hebt begrepen
en je besteed enige tijd tussen de Afrikanen en Aziaten met het uitleggen van ‘De Drie
Fundamenten’ dan zal je daar [zoals] Ibn Taymiyyah worden. Maar alle lof is aan Allaah, hun
kinderen op die plaatsen zijn nu aan het memoriseren, maar ze hebben iemand nodig om het
aan hen uit te leggen. Dus laat hen (d.w.z. de revolutionairen) jou niet naar de afgrond helpen.
Laat degenen die niet [oprecht] adviseren jou niet naar de afgrond sturen!

Hoe lang zal je nog zeggen: ‘Weet moge Allaah je genadig zijn’?

Memoriseer dus deze boeken: ‘Kitaab at-Tawheed’, ‘al-Bayqooniyyah’, ‘De Veertig
an-Nawawiyya’. Jullie houden julliezelf hier [met andere zaken] bezig, terwijl de
Islamitische kinderen in India, Pakistaan en Afrika deze boeken met precisie uit het hoofd
leren. Met deze twee oren van mij luisterde ik naar sommigen van onder de Afrikaanse jeugd
terwijl zij ‘De Drie Fundamenten’, ‘Kashf ash-Shubuhaat’, ‘Kitaab at-Tawheed’
en ‘De Veertig an-Nawawiyya’ memoriseerden. Ik stond in de klas en luisterde naar hen;
zij studeerden deze teksten in zoals [zij] al-Faatihah [instudeerden].
Dit komt omdat deze [politieke] opruiing niet tot daar is geraakt en zij zijn op al-Fitrah
(de natuurlijke aanleg waarop Allaah hen heeft geschapen) [gebleven]. Ik vraag Allaah om
hen te behoeden voor datgene wat velen van de jeugd heeft aangetast. Dus onthoud deze
teksten en leg ze vervolgens voor aan de geleerden (mashayikh) en de studenten van Kennis.
Dan kun je verder gaan met meer gedetailleerde werken en dan nog meer gedetailleerder.
Begin met de kleinere zaken van Kennis, totdat je de grote zaken van Kennis hebt bereikt
-als deze uitdrukking klopt-.
Dit is hoe degene die naar Kennis verlangt geleidelijk voorruitgang boekt, en hij mag nooit
luisteren naar de opschudding die zich om hem heen voordoet. Een persoon kan tegen zichzelf
zeggen: ‘Betekent dit dat u wilt dat wij onszelf isoleren van de wereld waarin we leven en dat
we geen Kennis moeten bezitten van de actuele zaken (fiqh al-waaqi’)?’
Wat betreft de actualiteit: luister naar de radio en lees af en toe de krant. Kennis van
de actualiteit zal jou bereiken terwijl je aan het lopen bent over de straat, terwijl je in je auto
of thuis bent.
Houd jullie zelf hier niet te veel mee bezig, leer alléén [je religie] en hou je vast aan kennis.

