De middelen voor de redding van al-fitan
Alle lof zij aan Allaah, de Heer der Werelden. En het [goede] einde is voor de godsvrezenden.
En ik getuig dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah, alléén
zonder deelgenoot aan Hem, de Duidelijke Waarheid. En ik getuig dat Mohammed Zijn
dienaar, boodschapper en betrouwbare uitverkorene is. Moge Allaah zijn rang en die van zijn
familie en goede en zuivere metgezellen verheffen, en hen veelduldig vrede schenken.
Vervolgens:
Het woord dat ik zal richten aan mijn zonen (studenten) is gebaseerd op een authentieke
hadieth, overgeleverd door Moeslim in zijn Sahieh. Op autoriteit van Hoedayfah ibn
al-Yamaan -moge Allaah tevreden zijn met hem- van de Profeet -sallallaahoe 'alayhi wa
sallam- dat hij heeft gezegd:
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“De harten zullen worden blootgesteld aan fitan (beproevingen) zoals een mat wordt
geweven met weefstokjes, de één na de ander. Elk hart dat het afkeurt, daarin zal een wit
puntje geplaatst worden, en elk hart dat het aanvaardt, daarin zal een zwart puntje
geplaatst worden, totdat er twee soorten harten zijn: een [hart] zoals een witte marmeren
steen die niet wordt geschaad door fitnah zolang de hemelen en de aarde bestaan, en een
ander [hart] zoals een omgekeerd kopje (i.e. ondersteboven) dat het goede niet herkent en
het slechte niet afkeurt, behalve wat het aanvaardt door zijn begeerten.”
Deze overlevering is een geweldig fundament van de fundamenten van de Soennah, door wat
het omvat van waarschuwing tegen al-fitan en haar resultaten en consequenties op de mensen.
Het is dus onvermijdelijk dat al-fitan plaatsvinden. Zoals de Waarheid (Allaah) -jalla
thanaa'oeh- heeft gezegd:
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{Allaah zal de gelovigen niet in de toestand laten waarin jullie verkeren
totdat Hij het slechte van het goede onderscheidt.}
[Soerah aale-'Imraan(3): 179]

En Allaah -soebhaanahoe wa ta'aalaa- heeft voorbeschikt -en Hij is de Alwijze, de Alwetende,
de Zachtmoedige en Degene Die op de hoogte is (van alles), aan Wie er niets van dit universum
ontgaat, zelfs niet ter grootte van een mosterdzaadje, niet in de aarde noch in de hemelen- dat
degenen die leven, leven na een duidelijk bewijs, en dat degenen die vernietigd worden,
vernietigd worden na een duidelijk bewijs.
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Kort samengevat omvat deze hadieth twee zaken:
De eerste zaak: het plaatsvinden van al-fitan met een uiterlijk [zodanig] dat veel zielen het
zullen aanvaarden, er rust in zullen vinde en erop zullen vertrouwen. “De harten zullen
worden blootgesteld aan fitan (beproevingen) zoals een mat wordt geweven met
weefstokjes, de één na de ander.” Dit is een waarschuwing dat al-fitan – die langs de mensen
heen stormt en waardoor velen onthutst raken, en de zaak wordt verwarrend voor de mensen
behalve wie Allaah genadig is – met een dicht geweven, schoonschijnend en aangenaam
uiterlijk vertoond zullen worden, ook al is deze vertoning afkomstig van de duivels van de
djinn, de menselijke duivels of beiden.
En Allaah heeft een brilliante en schitterende hikmah (wijsheid) [in het laten plaatsvinden van
deze fitan]. Degene die het (de wijsheid) kent, kent het en degene die er onwetend over is, is er
onwetend over. Hetgeen dat voor ons blijkt -en de kennis ligt bij Allaah- is zoals wat ik
voorheen heb vermeld van het edele vers:
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totdat Hij het slechte van het goede onderscheidt.}
[Soerah aale-'Imraan(3): 179]

Dus in de situaties van veiligheid, voldoening en welvaart onderscheidt niemand zich van
elkaar. De test zit hem namelijk in deze fitan waartegenover niemand standvastig is, behalve
wie Allaah rechte leiding, correctheid en taqwaa heeft gegeven. Dus wanneer hij spreekt,
spreekt hij op basis van kennis, inzicht en deskundigheid. En wanneer hij zwijgt, heeft hij zijn
eer en religie beschermd en is hij de weg van redding ingeslagen, omdat Allaah hem heeft
volstaan door middel van degenen die de voorkeur verdienen (i.e. meer geleerd zijn dan hem)
in deze zaken. Zoals Hij -de Verhevene- heeft gezegd:
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{En wanneer een zaak tot hen komt betreffende [publieke] veiligheid of angst,
verspreiden zij het [onder de mensen]; en indien zij het hadden voorgelegd
aan de Boodschapper en degenen onder hen die met gezag bekleed zijn, dan zouden
degenen die onderzoeksbekwaam zijn het [direct] begrepen hebben van hen.
En als het niet vanwege de Gunst van Allaah over jullie en Zijn Genade zou zijn,
hadden jullie de duivel gevolgd, op weinigen na.}
[Soerah An-Nisaa: 83]

3

De middelen voor de redding van al-fitan
Er is gekomen betreffende de oorzaak van de neerzending van dit vers dat er onder de mensen
verspreid werd dat de Boodschapper van Allaah -sallallaahoe 'alayhi wa sallam- van zijn
vrouwen was gescheiden. Dus 'Omar -moge Allaah tevreden zijn met hem- kwam binnen bij
zijn dochter Hafsah en trof haar huilend aan. Daarna ging hij naar Oem Salamah -moge Allaah
tevreden zijn met hen allemaal- en wilde hij met haar praten. Zij werd streng en zei:
“O 'Omar, is het niet genoeg dat de Profeet -sallallaahoe 'alayhi wa sallam- zijn vrouwen
vermaant tot jij komt?” En zij was een verwante van hem langs de zijde van zijn moeder.
Hij ('Omar) was 'Adawi en zijn moeder was Makhzoemiyyah. En de stamboom van zijn
moeder en die van Oem Salamah komt samen bij één van de grootvaders van banie Makhzoem.
Dus toen kwam het vers neer dat ik eerder heb vermeld, daarna zei hij -moge Allaah tevreden
zijn met hem-, “Ik behoor tot degenen die onderzoeksbekwaam zijn in deze zaak.” Dus hij
vroeg de Profeet -sallallaahoe 'alayhi wa sallam-: "Ben jij van jouw vrouwen gescheiden?"
Hij antwoordde: “Neen.”
De tweede zaak: het resultaat van deze fitan die Allaah als test en beproeving heeft gemaakt.
Dit resultaat is zichtbaar en duidelijk in de bewoording van de hadieth. En dat is dat de mensen
verdeeld zijn in twee categoriën. Een [eerste] categorie die Allaah -'azza wa djal- heeft
begunstigd met redding en veiligheid, dus hij keurt al-fitan af en vlucht ervan weg. En een
[tweede] categorie die haar (al-fitan) aanvaardt en er achteraan gaat. De eerste [categorie] heeft
Allaah beloond doordat hij niet geschaadt wordt door fitnah en geslaagd is in de test, met de
kennis van Allaah -'azza wa djal- dat hij geslaagd is. En de andere is, door zijn adoratie van
fitan, geworden zoals een omgekeerd kopje, dat ondersteboven ligt, dat het goede niet herkent
en het slechte niet afkeurt, behalve wat hij aanvaardt door zijn begeerten. Deze categorie is
vernietigd.
De vraag, O mijn zonen, die hier naar boven komt -en ik geloof dat in het antwoord de
oplossing zit inshaa-al-Laah- is [als volgt]: “Hoe dient een moslim te handelen in tijden van
fitan, zodat de fitan hem daarna niet meer schaden?” Of: “Wat is de weg naar redding die
de moslim dient te nemen om veilig te zijn tegen fitan?” Er zijn mij eigenlijk -door wat ik
heb begrepen uit de teksen van de Wetgever- een aantal zaken gebleken die ik aan jullie zal
voorleggen, O mijn zonen. En jullie zijn -en alle Lof zij aan Allaah- studenten van kennis die
begrijpen wat wij begrijpen en die heel goed weten waar wij naartoe willen.
De eerste zaak: het opdoen van kennis, kennis over de Sharie'ah. En de basis hiervan is
begrijpen van al-'Aqiedah (de geloofsovertuiging) en at-Tawhied (Éénheid van Allaah in Zijn
Daden, Zijn Recht om aanbeden te worden en Zijn Namen en Eigenschappen). Daarna [komt]
het begrijpen van de rest van de verplichte daden. En jullie ontgaat niet wat de Imaams van
Islaam hebben verzameld en samengesteld over dit onderwerp. En zij hebben daarin de teksten
(van de Qor-aan en de Soennah) verzameld. En hiertoe behoort: As-Soennah van Ibn Abi
'Aasim, As-Soennah van 'Abdullaah ibn Ahmad, at-Tawhied van Ibn Khoezaymah, at-Tawhied
van Ibn Mandah, Al-Ibaanah van Ibn Battah al-‘Oqborie, Al-Ibaanah van Aboel Hasan alAsh'arie en Al-Imaan van Ibn Mandah en at-Tawhied [ook] van hem.
Daarna [komen] de boeken van al-Ahkaam (de regelgevingen). Betreffende hadieth hebben we
de zes fundamentele boeken (Boekhaarie, Moeslim, aboe Dawoed, at-Thirmidhi, Ibn Maajah
en an-Nasaa'i), Soenan Imaam Ahmad, Soenan ad-Daaraqoetnie, Moestadrak al-Haakiem en
andere islamitische verzamelingen. Kort samengevat heeft de student van kennis een noodzaak
aan het leren uit de boeken van de Selef (Vrome Voorgangers) waarvan de schrijvers [een
grote] zorg hebben gedragen in het overbrengen van de fundamenten van de religie en zijn
vertakkingen.
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De tweede zaak: het vasthouden aan de mensen van kennis voor wie getuigd wordt van
vroomheid, taqwaa, stevige grondvesting in kennis, het bekendmaken van de waarheid en
uitnodiging naar de Soennah. Waarlijk, de Islamitische geleerden zijn de gelukkigste mensen
en de meest geprefereerde mensen bij de Boodschapper van Allaah -sallallaahoe 'alayhi wa
sallam-, omdat zij de erfgenamen zijn van hem. Zoals in de authentieke overlevering:
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“En voorwaar, de geleerden zijn de erfgenamen van de profeten.
De profeten hebben namelijk geen dinaar of dirham nagelaten, maar hebben kennis
nagelaten. Voorwaar, wie dat grijpt, hij heeft een overvloedig aandeel gegrepen.”
De derde zaak: het wegblijven van de boeken van [valse] ideologieën. En aan het hoofd [van
deze boeken]: de boeken van Sayyid Qoetb, de boeken van Mohammed Qoetb, de boeken van
[Yoesoef] al-Qaradaawi, de boeken van al-Ghazaali as-Saqaa en andere gelijkaardige boeken.
Deze boeken en de boeken die hieraan gelijkaardig zijn, die boeken van [Islamitische] denkers
worden genoemd... Ten eerste, het grootste deel van deze boeken zijn gebaseerd op al-jahl
(onwetendheid) over de werkelijkheden van de Islamitische Wetgeving. Ten tweede, wat er
zich bevindt in deze boeken van waarheid, is een kleine hoeveelheid overschaduwd door een
grote hoeveelheid valsheid. En deze waarheid, die overschaduwd is door een grote hoeveelheid
valsheid, bevindt zich [reeds] in de boeken van de Selef, wat ervoor zorgt dat wij geen
noodzaak hebben aan deze [valse] boeken, en alle Lof is aan Allaah. En niemand adviseert met
het lezen van deze boeken behalve een djaahil (onwetende), die niet op de hoogste is van deze
personen, of een saahib hawaa (persoon van begeerte) die de moslims in het algemeen en in het
specifiek de jongeren wil trekken naar de afgrond, innovaties en dwalingen.
De vierde zaak: het zwijgen, het stil zijn en het overlaten van de zaak aan degenen die
welsprekend zijn, degenen die ervaren zijn in het aanpakken van dilemma's en het oplossen van
problemen met wat Allaah hen heeft gegeven aan fiqh (begrip), ervaring en goede
beleidsvoering. En hierop wordt geduid door, ten eerste, het vers in Soerah an-Nisaa die wij in
het begin hebben vermeld. En de tweede zaak is een verwijzing in een authentieke
overlevering, namelijk zijn uitspraak -sallallaahoe 'alayhi wa sallam-:
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“De nakomelingen van Israa-iel (Ya’qoob) hadden voortdurend Profeten die naar hen
werden gezonden. Telkens wanneer een Profeet overleed, kwam er een andere Profeet,
en er is geen Profeet na mij. En Allaah heeft de leiding en het beheer
van deze Ommah in de geleerden geplaatst.”
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En er zijn gebeurtenissen voorbijgegaan, in het verleden en onlangs, waarbij met ervaring
vastgesteld is dat de geleerden, die gegrondvest zijn in kennis en sterk zijn, de beheerders van
deze Oemmah zijn. En zij zijn geschikter en beter in het spreken over recente gebeurtenissen en
het geven van oordelen daarover. En van deze gebeurtenissen is een recente gebeurtenis; de
gebeurtenis van de Golf. Dus hebben onze geleerden -en aan hun hoofd was al-Imaam al-faqieh
al-moejtahid al-Atharie al-waalid ash-Shaykh 'Abdoel-'Aziez ibn Baaz, moge Allaah hem
genadig zijn, en zijn broeders van de mensen van kennis- hun uitspraak gedaan, gebaseerd op
de bewijzen uit de teksten van de Wetgever. En degenen die [hierover] schreeuwden hebben
geschreeuwd en degenen die zich ergerden, hebben zich geërgerd. En het werd duidelijk
-en alle Lof zij aan Allaah- dat de waarheid met de djamaa'ah (groep) van de moslims was en
niet met de uitlokkers [van problemen en fitan] en lawaaimakers.
En de lange overlevering van Hoedayfah verwijst naar dit standpunt, de overlevering waarin de
Profeet -sallallaahoe 'alayhi wa sallam- heeft gezegd:
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“Houd je dus vast aan de djamaa'ah van de moslims en hun Imaam (leider).”
De vijfde zaak: Wanneer een gebeurtenis plaatsvindt en een ramp neerdaalt waarover
sommige geleerden een uitspraak doen en waarover andere geleerden stil zijn en men niet weet
wat zij hebben [van opinie], dan is het verplicht voor de Islamitische jongeren om niet te snel te
oordelen over deze zaak, waardoor zij de toorn (woede) aanwakkeren op hun broeders. Echter
dienen zij te kijken naar wat de gelijken [in kennis] en broeders van deze sprekers zeggen.
Want de gelijke of broeder van een spreker heeft sowieso ook een uitspraak. Maar het behoort
niet tot de maslahah (voordeel) om deze uitspraken onmiddellijk openlijk te verkondigen. En
wanneer zij dan hebben verkondigd, dan wachten wij af. Het kan zijn dat [hun gelijken of
broeders] verkondigen dat zij akkoord gaan of dat zij het niet eens zijn, wij kijken [en wachten
af]. Dus waarom zo snel oordelen? Wees stil! Waarlijk, vele gebeurtenissen, wanneer
sommige mensen erover beginnen te spreken, met ijver voor de waarheid en het strijden
omwille van het openlijk bekendmaken ervan... Deze manier [van handelen] splitst de rang van
de Selefies en maakt het tegenstrijdig.
Dus wanneer jij aan de zijde staat van deze geleerde of deze groep van geleerden die hebben
gesproken over een specifieke gebeurtenis, dan is het van de maslahah dat je geen opsplitsing
tussen je broeders verspreidt. Waarlijk, het terrein op dit moment is heet en op het terrein zijn
er botsende golven! En vanonder de uitnodigers naar valsheid zijn er degenen die vissen in het
troebel water en elke kans grijpen, ook al is deze als de draad van een spinnenweb, in het
opsplitsen van de rang van de Selefies.
Om de weg voor hen af te snijden, zijn we stil en kijken we wat het resultaat zal zijn tussen de
geleerden die de gelijken zijn van deze groep of persoon die heeft gesproken over een
specifieke gebeurtenis. Vooral als de spreker ervaren is met het voeren van al-jihaad met de
pen en met het doeltreffend woord omwille van het doen overwinnen van de Soennah, het
verdedigen ervan, het weerleggen van innovaties en het stoppen van haar mensen.
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Waarlijk, in jouw stilzwijgen zit er veiligheid! Wanneer daarna zijn broeders en gelijken
spreken, dan wordt op dat moment de zaak duidelijk voor iedereen. En zijn broeders en
gelijken zullen niet spreken, behalve na het nemen van meerdere wegen.
Ten eerste: zijn broeders en gelijken zijn geen instrumenten (middelen) die hij in handen heeft,
waarmee hij kan doen wat hij wil. Hoe kunnen zij zijn broeders en gelijken zijn behalve dat zij
het middel en de kwalificatie hebben voor het afhandelen en afmaken van de kwestie [en voor
zichzelf te beslissen].
Ten tweede: indien zij zich onthouden van [het spreken over] deze spreker, die wij kennen met
oprechte jihaad, ervaring, sterkte en het strijden in het pad van de Soennah, dan zullen zij hem
[kunnen] contacteren en met hem [de zaak] bestuderen. Het kan zijn dat hij terugkeert op zijn
fout die hij als correct zag, of dat zij hem bekritiseren met bewijzen of met hem akkoord gaan
in een bewijs. Op deze manier hebben wij van de rang van de Selefies beschermd en het in
stand gehouden en hebben wij de weg afgesneden voor degene die vist in het troebel water en
die zoekt naar elk middel waarmee hij [de eenheid van] het woord splitst en waarmee hij
verdeeldheid verspreidt.
Er zijn zaken en kwesties die tussen de jongeren zelf plaatsvinden. Het is verplicht voor de
jongeren om met hetgeen dat verwarrend is voor hen terug te keren naar hun mashaayikh (mv.
van Shaykh) die zij vertrouwen om hun religie, hun amaanah (toevertrouwde zaak) en waarvan
zij hun stevige grondvesting in de kennis kennen en waarvoor zij getuigen met het oprecht
adviseren. Dus zij dienen met hun zaken naar hen terug te keren, met onpartijdigheid tegenover
blinde emoties en idiote fanatisme en ieders bezorgdheid dient de waarheid te zijn. Hiermee
wordt duidelijk dat de ene fout is en de andere correct is.
Maar als de harten zich op één lijn bevinden en de intenties zuiver zijn, dan zal er geen
verdeeldheid of scheiding zijn. Er zal verzameling (eenheid, overeenstemming) op de waarheid
zijn. Mijn collega heeft een fout gemaakt? Alle lof zij aan Allaah, hij is teruggekeerd naar de
waarheid. Heb ik een fout gemaakt? Ik ben teruggekeerd naar de waarheid, en alle lof zij aan
Allaah. Het werd niets (het groeide niet uit).

Bron: http://an-nasieha.nl/upload/De_middelen_voor_de_redding_van_fitan.mp3
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