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De Khotba van vandaag gaat over het volgende: 
 

De staat van de moslims vandaag de dag 
 
 
Deze maand is een grote en verheven maand waarin Allah subhanahoe wata3ala de 3arsh, de 
kursi, de plank (waarop de voorbeschikking beschreven) staat en de pen heeft geschapen. 
Elk jaar bezoekt deze maand ons als begin van een nieuwe jaartelling maar toch zijn de 
Moslims bij elk bezoek nog niet verandert. Ze schenden de regels van Allaah subhanahoe 
wata3ala en gehoorzamen de sunnah van de profeet sallaa Allahoe 3alayhi wassalaam niet en 
volgen van de shaytaan. 
 
De profeet sallaa Allahoe 3alayhi wassalaam zei: “Elk jaar dat komt is slechter dan het jaar 
daarvoor totdat jullie, jullie Heer ontmoeten”. 
 
De profeet sallaa Allahoe 3alayhi wassalaam zei ook: “Voorwaar elk jaar neemt het goede 
af en neemt het slechte toe”. 
 
De Ummah overschrijdt de regels van Allaah subhanahoe wata3ala de 3arsh en wekt hiermee 
de woede op bij de Heer der werelden. 
Dit heeft gezorgd tot verdeeldheid van de Ummah. Dit omdat wij de Islamitische ziel zijn 
verloren. 
 
De profeet salaa Allahoe 3alayhi wassalaam zei: “De verschillende volkeren zullen jullie 
omringen net zoals het eten wordt omringt bij het eten. Er werd gezegd: O 
boodschapper van Allaah:’’ komt dit door onze minderheid?’’ De profeet sallaa Allahoe 
3alayhi wassalaam zei : Jullie zijn zwak net als het afval dat door de regen wordt 
meegesleurd en in jullie harten wordt (al wahan) angst gestopt. Er werd gevraagd wat is 
al wahan? De profeet vrede zij met hem zei: liefde voor het wereldse en het haten van 
de dood”. 
 
Dit zijn een van de redenen waarom de moslims zwak zijn. Dit is ook wat degene heeft 
verkondigt die niet uit het niets praat maar aan wie wordt geopenbaard, de profeet sallaa 
Allahoe 3alayhi wassalaam. 
Wij hebben vandaag de dag liefde voor de wereld ook al vernedert deze ons en we haten de 
dood, ook al is dit hetgeen waar ons doel ligt voor het wereldse en hiernamaals. 
 
Beste broeders en zusters, 
Als de profeet salaa Allahoe 3alayhi wassalaam ons in deze staat zou treffen dan zou hij aan 
ons vragen waar de staat is gebleven in waar hij ons heeft gelaten in een staat van macht, 
positie en overwinning. 
Helaas door de ongehoorzaamheid jegens de profeet salaa Allahoe 3alayhi wassalaam is dit 
niet meer het geval. 
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Aboe Sa3eed al-Goedri heeft verhaald dat de profeet sala Allahu 3alayhi wassalaam heeft 
gezegd: “Jullie zullen de gewoontes van degenen voor jullie volgen. Span aan 
span(Shibr lengte van uitgestrekte hand/handpalm) en el aan el (Dhiraa3 lengte van pols 
tot aan de ellenboog) totdat indien zij in de grot van een hagedis binnentreden jullie hen 
zullen volgen. Wij zeiden:’’ O boodschapper van Allaah: ‘’Zijn het de joden en de 
christenen’’. Hij zei: Wie anders? ” 
 
De Ummah van deze dag heeft de regels van de mensen dus de waarden gesteld boven de 
regels van het geloof, de regels van Allaah subhanahoe wata3aala. 
De mensen die beweren dat zij moslims zijn nuttigen rente en maken deze toegestaan en 
volgen de rest, hiermee wordt bedoelt de niet moslims. Zij volgen de niet moslims in hun 
dagelijkse leven in het nuttigen van alcohol en het gezamenlijk zitten tussen de mannen en 
vrouwen. De moslims deze dag vergezellen ze en vieren zelfs hun (de niet moslims) feesten. 
Wat is na dit allemaal nog het verschillen tussen ons en hen? 
 
De profeet sallaa Allahoe 3alayhi wassalaam zei : “Wie een volk imiteert behoort tot hen”. 
 
Als het op deze manier zo doorgaat dat de moslims zich bezig houden met het nuttigen van 
rente, alcohol, drugs, gokken en het aandoen van onrecht bij anderen dan zal Allaah 
subhanahoe wata3aala ons bestraffen met zijn woede. 
 
Allaah subhanahoe wata3ala zegt: “Denk niet dat Allaah achteloos is omtrent hetgeen de 
onrechtvaardigen doen. Hij geeft hun slechts uitstel tot de Dag waarop zij zullen staren” 
(Ibrahiem: 42) 
 
Allaah subhanahoe wata3ala zegt: “Voorzeker, Allaah verandert de toestand van een volk 
niet voordat zij hetgeen in hun hart veranderen. En wanneer Allaah een volk wenst te 
straffen is er geen afwenden mogelijk, noch hebben zij een helper naast Hem” (Ar-Ra’d: 
11) 
 
De tekenen van het uur zijn duidelijk wij hebben de regels van Allaah subhanahoe wata3ala 
geschonden. We begaan zonden als een vlieg die de neus raakt en wegvliegt. Alsof er dus 
niets aan de hand is. 
We klagen over de huidige tijd maar hij klaagt niet over ons. 
De nacht en de dag veranderen niet maar wij zijn degene die veranderen. 
Hoeveel regels hebben wij verandert van het geloof en hoeveel zonden hebben wij verricht 
zonder na te denken over waar het ons naar toe leidt. 
De jongeren van ons respecteren de ouderen niet en de oudere is niet barmhartig met de 
jongeren. 
 
De profeet salaa Allahoe 3alayhi wassalaam zei: “Hij behoort niet tot ons degene die niet 
barmhartig is met de jongeren en de rechten  niet kent van de ouderen”. 
 
Allah subhanahoe wata3ala zegt: “Welke ramp jullie ook overkomt, het is door hetgeen 
uw handen gewrocht hebben. Doch Hij vergeeft vele dingen” (Ash-Shura: 30) 
 
 


