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الرحيم الرحمن هللا بسم  

Dit werkstuk is vertaald door de website www.ikhouvanislam.be 

Ik hou van islam zet zich in om (gratis) kennis rechtstreeks van de grote geleerden met jullie te delen, 

daarom benadrukt ik hou van islam dat dit werkstuk gratis beschikbaar is voor iedereen. We geven 

niemand de toestemming om dit boekje uit te geven en hier winst op te maken! 

Het mag ook niet door een organisatie/website worden geclaimd of gepubliceerd zonder de 

schriftelijke toestemming van ik hou van islam. 

Men mag dit werkstuk onderling doorsturen zonder toestemming indien er geen wijzigingen worden 

aangebracht aan het bestand. Men dient het werkstuk in de huidige opgestelde wijze te laten. De 

bedoeling is dan ook dat de mensen hieruit kunnen leren. 

Vergeet niet dat alle vertalingen en publicaties enorm veel tijd en moeite kosten, daarom vraagt ik 

hou van islam om de bovenstaande regels te respecteren! 

Ik hou van islam doet zijn best om de Koran en Sunnah volgens het begrip van de vrome voorgangers 

te verspreiden. Niemand is onfeilbaar en iedereen maakt fouten, indien dit het geval is mag u gerust 

contact opnemen. 

Mocht u met vragen zitten, advies hebben of een bijdrage willen leveren voor de toekomstige 

projecten, dan kan u altijd contact opnemen via: ikhouvanislam@hotmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website: www.ikhouvanislam.be 

E-mailadres: ikhouvanislam@hotmail.com 

Youtube: www.youtube.com/ikhouvanislam 

Facebook: www.facebook.com/Ahloessoennah 

Instagram: @ikhouvanislamBE 
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Korte biografie van de Shaykh 

Naam en geboorte: 

Hij is de edele Shaykh Saalih Ibn Fawzaan Ibn ‘Abdillah Aali Fawzaan van het volk Shamaasiyyah van de 

stam Dawaasir. Hij werd geboren in het jaar 1354 N.H wat in de gregoriaanse kalender overeen komt 

met het jaar 1933.  

Zijn jeugd en educatie: 

Zijn vader stierf toen hij nog jong was dus werd hij opgevoed door zijn familie en leerde hij de Quraan. 

Hij leerde basislezen en schrijven bij de imaam van de lokale moskee in zijn dorp. 

Toen de staatsschool werd geopend in Ash-Shamaasiyyah in het jaar 1369 N.H/1948 N.C begon hij daar 

te studeren. Hij voltooide zijn studies in de Faysaliyyah school in Burayda in het jaar 1371 N.H/1950 

N.C en werd toen benoemd als leraar voor minderjarigen in de basisschool. Vervolgens ging hij naar 

de educatieve instituut in Burayda toen het opende in het jaar 1373 N.H/1960 N.C en studeerde daar 

af in het jaar 1377 N.H/1956 N.C.  

Daarna ging de Shaykh naar de Muhammad Ibn Sa’ud universiteit te Riyad waar hij de richting Sharie’ah 

volgde en voor sloeg in het jaar 1381 N.H/1960 N.C. Daarna behaalde de Shaykh een master in Al-Fiqh 

(islamitische wetsleer) en vervolgens nog een doctoraat in Al-Fiqh.  

Zijn werkzaamheden: 

Na afronding van zijn studie aan de faculteit van shari’ah werd hij aangesteld als leraar binnen de 

educatieve instituut in Riyad. Vervolgens werd hij overgeplaatst om te onderwijzen aan de faculteit 

van Sharie’ah. Daarna werd hij overgeplaatst om onderwijs te geven aan de afdeling voor hogere 

studies binnen de faculteit voor de fundamenten van de religie (usoel ad-dien).  

Later werd hij overgeplaatst om les te geven aan het hoger gerechtelijk instituut waarvoor hij 

vervolgens ook als hoofd werd aangesteld. Nadat zijn periode als bestuurshoofd tot een einde kwam 

keerde hij weer terug tot het lesgeven.  

In het jaar 1412 N.H werd hij benoemd tot lid van het permanente comité voor islamitisch onderzoek 

en fatwawa, waar hij tot op de dag van vandaag nog steeds deel van uitmaakt. De shaykh is ook lid van 

de raad van grote geleerden, lid van het fiqh comite in Mekkah, lid van het comité voor toezicht over 

de uitnodigers (du’aat) tijdens de Hajj, en dit allemaal naast zijn werk in het permanente comité voor 

islamitisch onderzoek en fatawa.  

Daarbuiten neemt hij deel aan het beantwoorden van vragen in het radioprogramma Nur ‘Alaa Ad-

Darb en op de televisie. De shaykh heeft talloze boeken geschreven die ondertussen ook in 

verschillende talen beschikbaar zijn. 

Zijn leraren: 

De shaykh heeft bij heel veel bekende en grote geleerden les gevolgd waaronder: 

- Shaykh ‘Abdul-‘Aziez Ibn Baz 

- Shaykh ‘Abdullah Ibn Humayd 

- Shaykh Muhammad Al-Amien Ash-Shanqitie 

- Shaykh ‘Abdur-Razzaaq Al-‘Afifie 

- Shaykh Muhammad Ibn Subayyal 

- Shaykh ‘Abdullah Ibn Saalih Al-Khulayfi 

http://www.ikhouvanislam.be/
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De eerste preek 

Alle lof behoort Allah toe, Hij schiep ons om Hem te aanbidden en droeg ons op met Zijn 

Tawhid (Hem uitzonderen in aanbidding) en gehoorzaamheid aan Hem. En ik getuig dat er 

niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah alleen zonder 

deelgenoten in de aanbidding, net zoals Hij geen deelgenoten heeft in Zijn Heerschappij. En ik 

getuig dat Muhammad Zijn dienaar en boodschapper is en dat hij de beste van de schepping 

is. Mogen veelvuldige vrede en zegeningen met hem, zijn familie en metgezellen zijn. En wat 

volgt: 

O mensen vrees Allah De Verhevene en weet dat de ‘Aqiedah (geloofsleer) van de Tawhied 

het fundament is van de islam. Het fundament van de religie. Het is de eerste zaak die Allah 

Zijn dienaren opdroeg en Hij, de Verhevene, maakte duidelijk dat het de enige reden is dat Hij 

hen heeft geschapen. Hij zei: 

ن  ٱَخلَۡقُت  َوَما نَس ٱوَ  ۡۡلِ  ٥٦ُبُدوِن  إَِّل  ِِلَعۡ  ۡۡلِ
“En ik heb de jinn en de mensen slechts geschapen om Mij te aanbidden.” [Soerah Adh-

Dhariyaat 51:56] 

َها يُّ
َ
َٰٓأ ِيٱُم َرب كُ   ۡعُبُدوا  ٱ نل اُس ٱ يَ ِينَ ٱَخلََقُكۡم وَ  َّل   ٢١ِمن َقۡبلُِكۡم لََعل ُكۡم َتت ُقوَن  َّل 

“O Mensheid aanbidt jullie Heer, Degene Die jullie en degenen voor jullie heeft geschapen. 

Hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen.” [Soerah Al-Baqarah 2:21] 

En vanwege deze reden (de Tawhied) zond Allah boodschappers en openbaarde Hij boeken. 

Allah zei: 

ن هُ  َوَما  
َ
رَۡسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك ِمن ر ُسوٍل إَِّل  نُوِِح  إَِِلۡهِ أ

َ
نَا۠ فَ  ۥأ

َ
ََٰه إَِّل   أ  ٢٥  ۡعُبُدونِ ٱََّل  إَِل

“En wij stuurden niet één van de boodschappers voor jou, of Wij openbaarden aan hem dat 

er geen andere god dan Ik (Allah) is, aanbidt Mij daarom.” [Soerah Al-Anbiyaa 21:25] 

En de Meest Verhevene zei: 

ِن  َوَلَقدۡ 
َ
ةٖ ر ُسوَّلا أ م 

ُ
ِ أ
َ ٱ ۡعُبُدوا  ٱَبَعۡثَنا ِِف ُكل ُغوَت  ٱ ۡجَتنُِبوا  ٱ وَ  ّلل  َٰ ۡن َهدَ  لط  ُ ٱى فَِمۡنُهم م  َوِمۡنُهم  ّلل 

ۡت َعلَۡيهِ  ۡن َحق  َلَٰلَُة  ٱم    لض 
“En voorzeker, Wij hebben aan iedere gemeenschap een boodschapper gezonden (die zei) 

“Aanbidt Allah en houdt afstand van de Taghut.’ En er zijn er onder hen die Allah leidde en 

er zijn er die Hij tot dwaling veroordeelde.” [Soerah An-Nahl 16:36]  

En vanwege dit zou elke boodschapper zijn mensen vermanen door te zeggen: 

http://www.ikhouvanislam.be/
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َ ٱ ۡعُبُدوا  ٱَيََٰقۡوِم  ٍَٰه َغۡۡيُُه  ّلل  ِۡن إَِل  ۥَما لَُكم مل
“O mijn volk, aanbidt Allah, er is voor jullie geen god dan Hij.” [Soerah Al-A’raaf 7:59] 

Dus zij begonnen hun da’wah (oproep) met de oproep naar Tawhied, en volgend op deze weg 

waren de hervormende oproepers, de geleerden van deze gemeenschap. Ze waren het 

gewoon om de mensen op te roepen naar de Tawhied, het voor hen te verduidelijken, het uit 

te leggen en deze Tawhied aan de mensen te onderwijzen vanwege het belang (van Tawhied). 

En het is de eerste van de pilaren van de islam zoals de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei: 

“Islam is dat je getuigt dat er niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden 

behalve Allah en dat Muhammad Zijn boodschapper is, het gebed verricht, zakaat uitgeeft, 

dat je de Ramadan vast en dat je de bedevaart verricht naar het Huis als je daartoe in staat 

bent.” 

Dus hij maakte de twee getuigenissen de eerste pilaar van de islam. De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص verbleef 

voor de Hijrah 13 jaar in Mekkah, oproepend naar de Tawhd van Allah en Hem uit te zonderen 

in de aanbidding, dit voordat de 5 (dagelijkse) gebeden en de andere overige pilaren van de 

islam verplicht werden. En toen hij Mu’aadh (Ibn Jabal) naar de mensen van Jemen stuurde 

zei hij tegen hem: 

“Jij zult naar een volk van de mensen van het boek (joden en christenen) gaan, laat het 

eerste waarnaar jij hen uitnodigt de getuigenis zijn dat niets of niemand het recht heeft om 

aanbeden te worden behalve Allah en dat Muhammad Zijn boodschapper is. En als ze jou 

daarin gehoorzamen, vertel hen dat dat Allah hen bevolen heeft vijf maal te bidden elke dag 

en nacht. En als ze jou daarin gehoorzamen, vertel dan dat Allah heeft bevolen dat Sadaqah 

(zakaat) van de rijken wordt genomen en aan de armen wordt gegeven.”  

Dit verduidelijkt voor ons het belang van de Tawhd en dat als de Tawhied niet gerealiseerd 

wordt er geen profijt zit in de resterende (vrome) daden, hoeveel ze ook mogen zijn. Omdat 

alles wat niet op funderingen is gebouwd instort. Dit is waarom de verifiërende geleerden en 

hervormende oproepers veel belang hechten aan deze ‘Aqiedah, het oproepen ernaar en het 

onderwijzen ervan en hier ijverig in zijn boven al het andere.  

Elke da’wah dat niet gebouwd is op de ‘Aqiedah van Tawhied en er zich niet mee bezig houdt 

is een mislukte da’wah en een valse da’wah omdat het geen fundering heeft. Het heeft (in 

feite) andere bedoeling achter zich, Allah weet het beste welke deze zijn.  

Het is belangrijk om belang te hechten aan deze ‘Aqiedah, het te onderwijzen in scholen, 

moskeeën, in bijeenkomsten en via de sociale media zodat het stevig wordt gevestigd en het 

aan de mensen duidelijk wordt gemaakt wat het is.  

Het doel is niet dat de mensen enkel aanbidding, streven en daden verrichten zonder dat zij 

de Tawhied kennen en een zuivere intentie hebben in hun aanbidding voor Allah en het 

grootste dat deze ‘Aqiedah teniet doet is shirk en bescherming wordt bij Allah gezocht. 

http://www.ikhouvanislam.be/


6 | w w w . i k h o u v a n i s l a m . b e   H e t  b e l a n g  v a n  T a w h i e d  
 

وِِحَ إَِِلَۡك ِإَوََل  َولََقدۡ 
ُ
ِينَ ٱأ ۡكَت َِلَۡحَبَطن  َعَملَُك َوََلَُكوَنن  ِمَن  َّل  ۡۡشَ

َ
ِمن َقۡبلَِك لَئِۡن أ

 ٦٥ لَۡخَِِٰسِينَ ٱ
“Terwijl reeds aan jou en degenen voor jou is geopenbaard: “Als jij deelgenoten toekent, 

dan zullen jouw werken vruchteloos worden en zal jij zeker tot de verliezers behoren.”” 

[Soerah Az-Zumar 39:65] 

ا ََكنُوا  َيۡعَملُوَن  ُكوا  ََلَبَِط َعۡنُهم م  ۡۡشَ
َ
 ٨٨َولَۡو أ

“Maar als zij deelgenoten (aan Allah) toegekend hadden, was wat zij aan het doen waren 

vruchteloos geworden.” [Soerah Al-An’aam 6:88] 

En deze ‘Aqiedah heeft 6 pilaren of 6 funderingen dat de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص verduidelijkte met zijn 

uitspraak: 

“Dat je gelooft in Allah, Zijn engelen, boeken, boodschappers, de laatste Dag en de 

voorbeschikking zowel in het goede als het slechte.” 

De eerste zaak dat deze ‘Aqiedah teniet doet is shirk. Ofwel doet het, het volledig teniet als 

het grote shirk is, of vermindert het als het kleine shirk is.  

Grote shirk is het aanbidden van anderen dan Allah op welke wijze dan ook, zoals het 

aanroepen (dua), slachten, gelofte, het zich overgeven in nederigheid enz. Elke vorm van 

aanbidding die gewijd wordt aan anderen dan Allah is shirk, of het nu gericht is naar engelen, 

profeten, boodschappers of vromen. Het is shirk met Allah en geen enkele daad is hiermee 

oprecht en geen enkele religie is hiermee oprecht. Dus de daden van de Mushrik (degene die 

shirk begaat) zullen niet aanvaard worden zolang hij zijn aanbidding vermengt met shirk, zelfs 

als hij Allah dag en nacht zou aanbidden. 

ِينَ ٱ َٰٓئَِك لَُهُم وا  وَ َءاَمنُ  َّل  لَ و 
ُ
ۡمنُ ٱلَۡم يَلۡبُِسو ا  إِيَمََٰنُهم بُِظلٍۡم أ

َ
ۡهَتُدوَن  ۡۡل  ٨٢َوُهم مُّ

“Degenen die geloven en hun geloof niet met onrecht (shirk) vermengen; zij zijn degenen 

die veiligheid toekomt en zij zijn de recht geleiden.” [Soerah Al-An’aam 6:82] 

En kleine shirk, terwijl een persoon misschien vrij is van grote shirk, maakt Hem (Allah nog 

steeds) boos en het verwijderd (iemand) van Hem. Maar kleine shirk kennen weinig mensen 

en weinigen beschermen zich hiertegen. Hij ملسو هيلع هللا ىلص zei: 

“De shirk in deze gemeenschap is meer verborgen dan een kleine mier op een steen op een 

donkere nacht.”  

En dit is kleine shirk. En de grootste vorm (van kleine shirk) is Riyaa (pronken) en bescherming 

wordt bij Allah gezocht. Riyaa! De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei tegen zijn metgezellen: 

“Hetgeen ik het meeste voor jullie vrees is kleine shirk.” 

http://www.ikhouvanislam.be/
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Hij werd hierover gevraagd en hij zei: 

“Ar-Riyaa.” 

Dat een persoon aan het bidden is en zijn gebed mooi maakt omdat er iemand naar hem aan 

het kijken is, of ook dat een persoon liefdadigheid uitgeeft zodat hij wordt geprezen en 

bedankt of hij bouwt liefdadigheidsprojecten op zodat zijn naam vereeuwigd kan worden zoals 

ze zeggen. Dit allemaal zal hem niet ten voordele zijn bij Allah, want Allah aanvaardt geen 

daden behalve als zij oprecht voor Zijn Aangezicht zijn en het correct volgens de Sunnah van 

de Boodschapper ملسو هيلع هللا ىلص is.  

Dus het grootste dat de Tawhied teniet doet is shirk en het grootste dat een daad van 

aanbidding teniet doet is bid’ah (innovatie). En dit is waarom de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei: 

“En pas op voor de nieuwe uitgevonden zaken, want elke nieuwe uitgevonden zaak is een 

bid’ah en elke bid’ah is een dwaling.” 

En hij ملسو هيلع هللا ىلص zei: 

“Wie een daad verricht waar ons bevel niet op is, deze wordt verworpen.”  

En:  

“Wie aan deze zaak van ons (de islam) iets toevoegt wat er niet bij hoort, het zal verworpen 

worden.” 

Dit betekent dat het verworpen zal worden van hem, Allah zal geen daden aanvaarden 

behalve deze die oprecht zijn voor Zijn Aangezicht en vrij zijn van shirk en correct volgens de 

Sunnah van de Boodschapper ملسو هيلع هللا ىلص en vrij van elke bid’ah en nieuwe uitgevonden zaken.  

Dus vrees Allah o dienaren van Allah, leer jullie ‘Aqiedah, leer de Tawhied zelfs als het beknopt 

is, omdat sommige mensen zich onthouden van (het leren/onderwijzen) van Tawhied, 

zeggende dat al de mensen moslims zijn. “Ben jij Tawhied aan het onderwijzen aan moslims?! 

De mensen zijn moslims!” Dat toont hun onwetendheid en hun afwijking aan en toevlucht 

wordt gezocht bij Allah.  

Ja! Aan de moslims wordt de Tawhied onderwezen en het wordt verduidelijkt aan hem zodat 

hij zijn geloof kan verbeteren en datgene welke haar teniet doet of laat afnemen ontwijkt, dus 

vrees Allah o dienaren van Allah! Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen de vervloekte shaytaan: 

َها يُّ
َ
َٰٓأ ِيٱَرب ُكُم   ۡعُبُدوا  ٱ نل اُس ٱ يَ ِينَ ٱَخلََقُكۡم وَ  َّل     ٢١ِمن َقۡبلُِكۡم لََعل ُكۡم َتت ُقوَن  َّل 
ِيٱ ۡرَض ٱَجَعَل لَُكُم  َّل 

َ
َٰٗشا وَ  ۡۡل َما ءَ ٱفَِر نَزَل ِمَن بَِنا ٗء وَ  لس 

َ
َما ءِ ٱأ ۡخَرَج بِهِ  لس 

َ
ِمَن  ۦَما ٗء فَأ

نُتۡم َتۡعلَُموَن رِۡزٗقا ل ُكۡم   ثل َمَرَٰتِ ٱ
َ
نَداٗدا َوأ

َ
ِ أ  ٢٢ فَََل ََتَۡعلُوا  ّلِل 

“O mensen, aanbidt jullie Heer, Degene Die jullie heeft geschapen en degenen voor jullie. 

Hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen. Degene Die de aarde voor jullie heeft gemaakt tot een 

tapijt en de hemel tot een gewelf en Hij zendt water uit de hemel neer, waarmee Hij 

http://www.ikhouvanislam.be/


8 | w w w . i k h o u v a n i s l a m . b e   H e t  b e l a n g  v a n  T a w h i e d  
 

vervolgens vruchten voortbrengt als voorziening voor jullie. Ken daarom geen deelgenoten 

toe aan Allah terwijl jullie (het) weten.” [Soerah Al-Baqarah 2:21-22] 

Moge Allah mij en jullie zegenen met de geweldige Quraan en ons begunstigen met wat er 

van verduidelijking en herinnering in zit. Ik zeg deze uitspraak van mij en ik zoek Allah Zijn 

vergeving voor elke zonde van mij en voor jou en voor alle moslims, dus zoek Zijn vergeving, 

want inderdaad, Hij is de Meest Vergevingsgezinde de Meest Barmhartige. 

De tweede preek 

Alle lof behoort Allah toe voor Zijn zegeningen en Zijn liefdadigheid en ik dank Hem voor Zijn 

Succes en Zijn gaven en Zijn (gunsten) die Hij ons schonk. En ik getuig dat er niets of niemand 

het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah alleen zonder enige deelgenoten en ik 

getuig dat Muhammad Zijn dienaar en boodschapper is. Mogen de veelvuldige vrede en 

zegeningen met hem, zijn familie en metgezellen zijn. En wat volgt: 

O mensen vrees Allah en weet dat er velen zijn die zich toeschrijven aan de islam maar de 

‘Aqiedah van de Tawhied bevechten en waarschuwen tegen Tawhied. Zij zeggen scheidt de 

mensen niet, het is voldoende dat hij zegt dat hij een moslim is en hij zich toeschrijft aan de 

islam. De mensen zijn vrij in hun geloof en in hun meningen enzovoort. Alsof wij niet met een 

doel zijn achter gelaten? Alsof er geen enkele profeet naar ons is gestuurd of een boek aan 

ons is geopenbaard, maar ieder bij zijn eigen mening en ieder bij zijn eigen geloof. Dat is valse 

spraak.  Helaas roepen sommigen die beweren da’wah te verrichten ook op naar dit en er is 

geen macht of kracht behalve bij Allah de Verhevene, de Allergrootste.  

Het is een vereiste dat dit wordt verduidelijkt, het kennen van de correcte ‘Aqiedah is een 

vereiste. Het is een vereiste dat deze onderwezen wordt, zelfs als het samengevat en 

vereenvoudigd is. Dus een moslim zou Allah moeten vrezen. 

En ook, o broeders, de grote beproeving dat wordt verspreid door middel van 

telecommunicatie en websites en het internet van valse propaganda (en pogingen) om het 

geloof van Tawhied en de mensen van Tawhied in diskrediet te brengen, en twijfels en 

bijgeloof te verspreiden. Dus vrees Allah en pas op voor deze zaken, verwijder ze uit jullie 

huizen, verwijder ze van jullie nageslacht en de mensen in jullie huizen. Hou deze media die 

kwaadheid, shirk, innovaties en nieuw uitgevonden zaken (in de religie) welke hen afkeert van 

Tawhied en het verspreiden van de sunnah ver weg van hen. Zij beschrijven degenen dat zich 

vasthouden aan de Sunnah en degenen die de Tawhied verwezenlijken als Takfiris en dat zij 

hardvochtig zijn, en al de andere dingen die zij zeggen.  Dus pas op voor hen o dienaren van 

Allah, wijd je toe aan jouw ‘Aqiedah, in het studeren, leren, onderwijzen en ernaar te 

handelen. 

Naar een tovenaar gaan doet de ‘Aqiedah teniet of vervalst het, zoals de profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei: 

“Wie naar een waarzegger gaat en gelooft in wat hij zegt, heeft inderdaad niet geloofd in 

datgene wat is geopenbaard aan Muhammad.” 

Iedereen die een waarzegger benadert heeft shirk begaan, dus is het niet toegestaan om naar 

deze bedriegers en bijgelovigen en degenen die islamitische ruqyah claimen, zoals zij zeggen, 
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toe te gaan. Zij zijn leugenaars, dajjaals, verwoest. Zij kennen de islamitische Ruqyah niet! Zij 

bekleden zich enkel zo voor de mensen. En de mensen gaan naar hem in een staat van ziekte 

en in nood aan een behandeling, dus ze gaan naar hem zonder dat zij zijn ‘Aqiedah kennen, 

zonder dat zij weten waarmee zij worden behandelt.  

Dus vrees Allah, o dienaren van Allah, zij zoeken toevlucht voor wereldse ziekte naar ziekte in 

‘Aqiedah omdat tovenarij en shirk een ziekte zijn in ‘Aqiedah. Zij beweren hun lichamen te 

behandelen maar ze behandelen hun ‘Aqiedah niet. Vrees Allah o dienaren van Allah, behoudt 

jullie ‘Aqiedah want het is inderdaad jullie grootste troef. Het is inderdaad het fundament van 

jullie religie! Maak het je plicht, leer het, pas op voor degenen die oproepen naar zijn 

tegengestelde, die ervan wegblijven en die het goedkoop in de mensen hun ogen laten lijken.  

Dus weet dat de beste spraak het Boek van Allah is en de beste leiding de leiding van 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص is en de meest slechte zaken zijn de nieuwe toegevoegde zaken en elke 

innovatie is een dwaling. Aan jullie is de jamaa’ah (gemeenschap)! Want de Hand van Allah is 

met de jamaa’ah! En wie afwijkt zal afwijken naar het hellevuur! En weet dat Allah jou beveelt 

met een zaak waar Hijzelf mee begon. En Hij zei: 

َ ٱ إِن   َٰٓئَِكَتهُ وَ  ّلل  ِ  ٱيَُصلُّوَن لََعَ  ۥَملَ َها  نل ِبل يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ ٱيَ ا  َّل     ٥٦َءاَمُنوا  َصلُّوا  َعلَۡيهِ َوَسللُِموا  تَۡسلِيما

“Voorwaar, Allah geeft Barmhartigheid en Zijn engelen smeken om vergeving voor de 

Profeet. O jullie die geloven smeekt om genade voor hem en smeekt de vredewens over 

hem uit.” [Soerah Al-Ahzaab 33:56] 

-De Shaykh beëindigt zijn preek met smeekbeden- 
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