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Beste gelovigen, het aannemen van advies is een teken van begeleiding, en een deugd. Wanneer een 

man met een gezonde geest en volmaakt begrip een zonde begaat en advies krijgt, geeft hij zichzelf de 

mond, houdt hij zich niet bezig met wat verkeerd is en reageert hij prompt op de roeping van Allah, 

toont hij berouw en houdt hij zich aan de waarheid. 
 

Integendeel, de apathische man geeft niet om schuld of schande, noch is hij bang voor enige berisping 

of gerechtigheid. Geen berisping ontmoedigt hem en geen berisping houdt hem tegen; hij wordt nooit 

weerhouden door enige berisping. Voor hem is veroordeling tevergeefs. Hij is achteloos voor degene 

die hem adviseert en houdt geen rekening met advies. Je ziet hem altijd in zijn eeuwige zondige 

houding en hij volgt voortdurend het verkeerde pad. 
 

Allah (s.w.t) zegt: “En wanneer tot hem wordt gezegd: "Vreest Allah," dan maakt de trots op zijn 

zonde zich van hem meester. De Hel is voor hem voldoende, en dat is de slechtste verblijfplaats!” 
(S02-A206) 

Dat wil zeggen, hij wordt woedend en flakkert van woede, toont geen teken van acceptatie van advies 

en blijft in plaats daarvan blind en antwoordt met volledige arrogantie. 
 

Het afwijzen van advies, het tonen van minachting voor de adviseur en het neerkijken op degene die 

ons herinnert aan wat deugdzaam is, zijn allemaal daden van dwaasheid en arrogantie, en het zijn 

attributen van overtreders en hypocrieten. Allah de Verhevene zegt: “En wanneer zij vermaand 

worden, dan nemen zij de Vermaning niet tot zich” (S37-A13) 
 

De Almachtige informeerde ons ook over de mensen van Houd- vrede zij met hem - na hen te hebben 

gewaarschuwd en hen over de blijde tijdingen te vertellen door te zeggen: “Zij zeiden: Voor ons is het 

hetzelfde of jij ons waarschuwt of dat jij niet tot de waarschuwers behoort” (S26-A136). 
 

De profeet Salih - vrede zij met hem - heeft zijn volk gecensureerd en berispt na hun vernietiging 

terwijl zij nog konden horen: “Toen wendde hij (Salih) zich van hen af en zei. "O mijn volk, 

voorzeker, ik heb jullie een Boodschap van mijn Heer verkondigd en jullie raad gegeven, maar jullie 

houden niet van de raadgevers” (S07-A79) 
 

Beste moslims, Degene die zich bewust is van de waarheid moet eraan toegeven en berusting bij de 

waarheid is veel beter dan volharding in leugens. De acceptatie van waarheid en advies doet op geen 

enkele manier afbreuk aan de status van de geadviseerde of leidt tot gebrek aan respect voor hem. 

Noch onderschat het zijn positie en zijn leiderschapsrang. In tegenstelling hiermee kan dit hem alleen 

een glorieuze waardering verlenen, hem toestaan een hogere rang te bereiken en goedheid, roem en 

betere lof te verkrijgen dan wanneer hij beslist om vals te blijven. Aan de andere kant zal degene die 

zich aan leugens vasthoudt en naar de woorden van zijn adviseur spreekt, ertoe leiden dat zijn 

gedachten worden veracht en dat zijn status wordt gekleineerd en onderschat.  

Imam Shafei (اإلمام الشافعي) moge Allah de Almachtige genade met hem hebben, zei: “Wanneer iemand 

mijn advies aanvaardt, toon ik alle respect voor hem en ik geloof in zijn genegenheid voor mij, maar 

wanneer iemand mijn advies verwerpt, denigreer ik hem en verlies ik het geloof in hem”. 
 

Beste broeders en zusters, Waarom geven mensen de voorkeur aan mooipraters (vleiers) die valse 

complimenten geven in plaats van oprechte adviezen, hoewel ze goed weten dat ze hen bedriegen en 

toegeven aan grillen die hen alleen maar schaden? Waarom ontwijken mensen compassievolle 

adviseurs, hoewel ze weten dat hun advies voortkomt uit genade, sympathie en zorg voor hen? 

Gezegend is hij die gehoor geeft aan een adviseur die hem naar het juiste pad leidt en een huichelaar 

ontwijkt die hem zou verwoesten. En ellendig is hij die de prediking van een meelevende adviseur 

negeert, de herinnering aan een oprechte, rechtvaardige broer minacht, op zijn zonden aandringt en in 

zijn blindheid blijft volharden, zijn slechte gewoonten en manieren volgend. Een wijs persoon met een 

gewetensvol hart en gezond verstand zal advies waarderen en profiteren van de herinnering:  

De Khotba van vandaag gaat over het volgende 180622 

De deugden van het aannemen van advies 
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Allah (s.w.t) zegt: “Wie (Allah) vreest zal zich laten vermanen (10) Maar de ellendige zal het 

vermijden” (S87-A10&11) 
 

Niets is meer schandalig dan dat een man advies moet krijgen en herinnerd moet worden met 

bewijsmateriaal uit de Koran of de Soenna en dan moet vasthouden aan leugens, ruzie maken tegen het 

juiste bewijs met vonnissen en valse interpretaties.  

De waarheid is duidelijk en ondubbelzinnig. Dus, medemoslims, vrees Allah, accepteer de waarheid, 

accepteer oprecht advies en behoor niet tot degenen die geen goede adviseurs waarderen. 
 

Beste moslims, Ouders zijn de meest medelevende, zorgzame en liefdevolle van alle adviseurs. Omdat 

ze de naaste familie van je familieleden zijn, besparen ze geen moeite om oprecht advies te geven. 

Niemand is ellendiger dan een kind dat doof is voor het advies van zijn ouders en zich overgeeft aan 

slechte vrienden en metgezellen van kwaad, maar ook aan ernstige zonden en slechte daden. Ze zullen 

hem leiden naar ondeugd en vernietiging. Alleen een boosaardig en ondankbaar kind zou dit doen. 

Niemand is gezegender dan een kind dat de leiding van zijn ouders volgt, handelt op hun advies en 

zich haast om hun bevelen te gehoorzamen.  
 

Bied oprecht advies en accepteer het. Alleen als je dat doet, zul je geluk en succes bereiken.  

Abi Ruqayya Tameem ibn Aws Ad-Dari (   أبي ُرقيَّة تميم بن أوٍس الدَّاري) (r.a) zei: De Boodschapper van 

Allah zei: “De religie is een oprecht advies”. Daarop zeiden we: Aan wie, o Boodschapper van Allah? 

Hij (s.a.w) zei: “In het belang van Allah, Zijn boek, Zijn boodschapper en de leiders van de moslims 

en hun gewone mensen” (Moslim). 
 

O dienaren van Allah: “Allah beveelt rechtvaardigheid en het goede en het geven aan de verwanten 

en Hij verbiedt de zedeloosheid en het verwerpelijke en de opstandigheid. Hij onderricht jullie, 

hopelijk zullen jullie je laten vermanen” (S16-A90) 
 

Herinner Allah, de Grootste, en Hij zal je herinneren. Bedank hem voor zijn zegeningen en gunsten en 

hij zal je meer geven. Voorwaar, de gedachtenis van Allah is groter dan al die zegeningen en gunsten, 

en Allah weet wat je doet. 
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