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Beste gelovigen, de perfecte voorzorgsmaatregel om Fitna’s af te weren en de waakzaamheid om niet 

blootgesteld te worden aan de oorzaken die ertoe leiden, zijn slechts de gewoonlijke praktijken van 

scherpzinnige mensen en de weg die wordt ingenomen door degenen die de Almachtige vrezen. 

Het is ook de kracht van de zekerheid en de perfecte aard van het geloven en het volgen van de Quraan 

teksten en de ahadith van de Boodschapper van Allah (s.a.w) die ons waarschuwen voor het volgen 

van de Fitna en ons aangeven hoe we aan de kwaden hiervan kunnen ontsnappen. 
 

In de volgende vers waarschuwt Allah (s.w.t) ons voor het kwade die tot Fitna zal leiden, en Zegt: “En 

vreest een Fitna (beproeving) die niet uitsluitend degenen die onrecht plegen onder jullie zal 

treffen. En weet dat Allah hard is in de bestraffing”. (S8-A25). 
Onze geliefde profeet (s.a.w) zei: “Er zullen Fitna’s zijn waarbij een zittend persoon beter zal zijn 

dan degene die staat, en degene die staat zal beter zijn dan degene die loopt, en degene die loopt 

zal beter zijn dan degene die rent, en degene die zichzelf blootstelt aan deze Fitna’s zullen 

worden vernietigd”. 

De kern hiervan is dat iedereen die deze Fitna’s persoonlijk te zien krijgt, wordt blootgesteld aan hun 

schade. De Profeet (s.a.w) zei ook: "Degene die een schuilplaats of een toevluchtsoord heeft 

gevonden om zich daarin te beschermen, laat hem er zijn toevlucht toe nemen”. (Moslim & Bukharie). 

 

De Profeet (s.a.w) zei ook: “Haast jullie om goede daden te verrichten, want er zullen tijden van 

opstand komen die als delen van een donkere nacht zullen zijn. De mens zal dan 's morgens 

gelovig zijn en 's avonds ongelovig zijn, of hij zal 's avonds gelovig zijn en 's morgens ongelovig 

zijn. Hij zal zijn geloof verruilen voor de bezittingen van deze wereld.” (Moslim). 

Er is geen twijfel mogelijk dat het kennen van de waarheid over de Fitna in de eerste instantie het 

gevaar hiervan afweert en men zichzelf hiervan weerhoudt.  
 

Er zijn twee soorten Fitna’s zoals Ibn Al-Qayyim gezegd heeft: “De Fitna van misvatting, die de 

grootste van de twee is, en de Fitna van lusten of verlangens. Ze kunnen allebei in één persoon 

worden gevonden, of een persoon kan er slechts één van hebben. De Fitna van misvatting komt 

voort uit een zwakke perceptie of gebrekkige kennis, vooral in combinatie met een corrupte 

intentie en de onderdanigheid om te ontsporen; dat het leiden kan tot een grote catastrofe”.  
 

Je kunt zoveel als je wilt zeggen over iemand die van het goede pad is afgeweken met kwade 

bedoelingen en wiens afwijking wordt geactiveerd door ontsporing en niet door juiste begeleiding en 

wordt vergezeld door zwakte van perceptie en gebrekkige kennis van wat Allah (s.w.t) en Zijn 

Boodschapper (s.a.w) hebben gezegd.  

Laat jezelf niet behoren tot degenen over wie Allah (s.w.t) gezegd heeft: “Zij volgen niets dan 

vermoedens en wat de zielen begeren”. (S53-A23) 

 

Allah (s.w.t) heeft ons laten weten dat het volgen van iemands opwelling ertoe leidt dat hij verdwaalt. 

Hij (s.w.t) zei: “O Dawoud, Wij hebben jou tot gevolmachtigde op aarde aangesteld, oordeel 

daarom met de Waarheid tussen de mensen en volg niet de begeerte, want die zal jou doen 

afdwalen van de Weg van Allah. Voorwaar, degenen die van de Weg van Allah afdwalen: voor 

hen is er een harde bestraffing omdat zij de Dag des Oordeels vergaten”. (S38-A26) 
 

Beste gelovigen: de Fitna leidt tot ontrouw en hypocrisie. Het is de Fitna van de hypocrieten en 

innovators volgens de mate van hun innovaties. Er is geen redding van zo'n Fitna behalve door het 

volgen van de leiding van de Boodschapper van Allah (s.a.w) en eerbied hebben voor zijn oordeel over 

de allerkleinste punten van religie en over de religie als geheel, wat erin duidelijk is en wat verborgen 

of dubbelzinnig is, zijn overtuigingen, acties, en de bevestigde leerstellingen en de religieuze plichten. 
 

Zodoende kunnen we van hem (s.a.w) de ware feiten ontvangen over geloof, religieuze plichten, 

acties, attributen en namen die hij bevestigt heeft over Allah (s.w.t) en degenen die hij negeert over 

Hem de Almachtige. 

De Khotba van vandaag gaat over het volgende 171222 

Het afweren van de Fitna (beproeving / ontreddering) 
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Allah (s.w.t) heeft hem niet opgedragen om Zijn boodschapper te zijn over bepaalde zaken en niet over 

anderen: hij is zijn boodschapper voor alles wat de Oumma moet waarnemen met betrekking tot zijn 

daden en wat het moet weten. Zulke kennis en informatie kan alleen van hem (s.a.w) worden 

ontvangen. 
 

Wat de tweede soort Fitna betreft, het is de Fitna van lusten of verlangens. Allah (s.w.t) noemde de 

twee soorten samen en Zei: “(Zij zijn) zoals degenen voor jullie, zij waren sterker in kracht dan 

jullie en rijker aan bezittingen en kinderen. Zij hebben genoten van hun deel en jullie hebben 

genoten van jullie deel, zoals degenen voor jullie hebben genoten”. (S9-A69)   

Dat wil zeggen, ze genoten van hun deel van de wereld en zijn verlangens. In deze vers verwees Allah 

(s.w.t) naar de corruptie en misvattingen die de harten kunnen treffen, als resultaat van het genieten 

van een deel van pleziertjes en het bedrijven van leugens. Wanneer een persoon in leugens gelooft en 

niet de juiste religieuze leerstellingen hanteert treedt er corruptie en afdwaling van het juiste geloof op. 
 

De oorsprong van elke Fitna kan worden gevonden wanneer een persoonlijke mening voorrang krijgt 

boven een religieuze plicht en het niet accepteren van de reden hiervan. Het geven van voorrang aan 

een persoonlijke mening boven een religieuze plicht is de oorsprong van de Fitna van misvatting; maar 

ook het overwegend voorrang geven aan innovatie, lusten en verlangens word als oorzaak van de Fitna 

aangemerkt. 

De Fitna van misvatting kan worden afgestoten door middel van kennis en zekerheid. 

De Fitna van lusten of verlangens kan worden afgewend door de perfectie van geest en geduld. 
 

Daarom heeft Allah (s.w.t) de Al-Imama (de leidende positie) van de religie afhankelijk gemaakt van 

deze twee zaken. Allah (s.w.t) zegt: “En Wij stelden vanwege hun geduld onder hen leiders aan, 

die leiding gaven volgens Ons bevel. En zij waren van Onze Tekenen overtuigd”. (S32-A24) 

Het is een bewijs dat met geduld en vaste overtuiging de Al-Imama (de leidende positie) van de religie 

wordt bereikt. Vrees daarom Allah (s.w.t), en pas op voor het volgen van de Fitna van verdachte zaken 

en lusten. 
 

Zich verzetten tegen het gebod van de Boodschapper van Allah (s.a.w) is één van de ernstigste redenen 

voor Fitna in de religie, zoals Allah (s.w.t) zei: “Laten degenen die zijn bevel ongehoorzaam zijn 

opletten dat een beproeving of een pijnlijke bestraffing hen treft”. (S24-A63) 
 

Wat er wordt bedoeld is dat degenen die zich tegen de leerstellingen van de profeet (s.a.w) verzetten, 

er voor moeten waken en vrezen dat sommige Fitna’s hen zullen treffen.  

Abou Huraira (r.a) zei: Ik hoorde de boodschapper van Allah (s.a.w) zeggen: “Mijn voorbeeld is 

zoals dat van een man die een vuur aansteekt, en als het vuur zijn omgeving verlicht springen 

allemaal motten en andere insecten erin. De man deed zijn best om ze tegen te houden, maar zij 

glipten er doorheen en vielen in het vuur”. Hij voegde eraan toe, “Nu wil ik jullie vast grijpen 

maar jullie houden vol en willen in het vuur springen” (Bukharie & Moslim) 
 

Beste gelovige, Vrees Allah (s.w.t), en pas op voor het verzetten van het bevel van de Boodschapper 

van Allah (s.a.w); want de consequentie hiervan is Fitna in dit wereldse leven en een zware straf in het 

Hiernamaals. 
 

O Allah! We vragen U om ons te vergeven en over ons te ontfermen!  
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