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 Alle lof zij Allah, Degene Die ons geleid heeft naar
 het geloof en Die Zijn boodschapper Moh’ammed
  heeft gestuurd als genade voor al-‘aalamien (de
 werelden 1), met de leiding en de ware religie om het
 over alle andere religies te laten zegevieren. Ik getuig
 dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden
 behalve Allah, Hij heeft geen deelgenoten, en ik
 getuig dat Moh’ammed Zijn dienaar en boodschapper
 is en Zijn beste schepsel en de leider der profeten en
 boodschappers. Moge de salaah 2 en de salaam 3 zijn
met hem, zijn familie en al zijn metgezellen. Voorts:

 Beste moslims, wanneer wij kijken naar de christenen
 van de twintigste eeuw en hoe zij de Islaam, de
 boodschapper van de Heer der Werelden en de

1 Vertaler: De wereld der mensen, de wereld der engelen, 
de wereld van de djinn (geesten) etc., kortom alles buiten 
Allah , alle schepselen.
2 Vertaler: Het uitspreken van de salaah over de profeet : 
dit betekent dat je Allah  vraagt dat Hij de profeet prijst bij 
de engelen. Zie Sharh’ Riyaadh as-Saalieh’ien van sheikh 
Ibn ‘Oethaymien, hoofdstuk: de deugdzaamheid van het 
uitspreken van de salaah over de boodschapper van Allah.
3 Vertaler: Het uitspreken van de salaam over de boo -
schapper van Allah : dit betekent dat je Allah  vraagt 
dat Hij de profeet gedurende zijn leven beschermt tegen 
alle zaken die hem zouden kunnen schaden, ongeacht of 
dit ziektes zijn of iets anders. En na het overlijden van de 
profeet : dat Allah  de Soennah en wetgeving van de 
profeet  beschermt (en zo ook dat niemand zijn lichaam, 
in zijn graf, schade toebrengt). Zie Sharh’ Riyaadh as-
Saalieh’ien van sheikh Ibn ‘Oethaymien, hoofdstuk: de 
deugdzaamheid van het uitspreken van de salaah over de 
boodschapper van Allah. 



 moslims in het oosten en het westen keer op keer
 schade berokkenen, bespotten en omlaag halen, dan
 laat ons dit iets afvragen. Waar zijn de christenen van
 de liefde en godsvrees? Waar zijn de christenen die
 het pad van de waarheid en vergevensgezindheid
 liefhebben? Waar zijn de christenen van de
 rechtvaardigheid en eerlijkheid?

 Allah de Glorieuze en Majesteitelijke zegt over
 de christenen (Nederlandstalige interpretatie van
 de betekenis): “Jij zult zeker vinden (d.w.z.
 bemerken) dat de joden en de degenen die
 shirk (polytheïsme) begaan de mensen zijn die
 het sterkst (ergste) in vijandschap zijn jegens
 degenen die geloven (moslims), en jij zult zeker
 vinden (d.w.z. bemerken) dat zij die zeggen:
 ‘Waarlijk, wij zijn christenen,’ het dichtst bij in
 liefde zijn jegens degenen die geloven (moslims).
 Dat is omdat er onder hen priesters en monniken
 zijn en zij niet hoogmoedig zijn.” 4

 Allah de Glorieuze zegt ook over de christenen
 (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis):
 “En wanneer zij (degenen die zichzelf christenen
 noemen) horen wat naar de boodschapper
 (Moh’ammed) neergezonden is, zie je hun ogen
 overlopen van de tranen wegens de Waarheid die
 zij herkend hebben. Zij zeggen: ‘Onze Heer! Wij
 geloven, dus schrijf ons op met de getuigen (die
 van de waarheid getuigen en er in geloven).  En

4 Soerat al-Maa-idah (5), aayah 82.



 waarom zouden wij niet geloven in Allah en in
 hetgeen dat tot ons gekomen is van de Waarheid
 (het islamitisch monotheïsme)? En wij verlangen
 hevig dat onze Heer ons toelaat (in het Paradijs)
 samen met het rechtschapen volk (de profeet
Moh’ammed  en zijn metgezellen ).’” 5

 Allah de Verhevene zegt ook: “Degenen aan wie
 Wij het Boek [d.w.z. de Tawraat (Thora) en de
Indjiel (het Evangelie)] daarvoor (vóór de Qor-
 aan) gaven, zij geloven erin (in de Qor-aan).  En
 wanneer hij (de Qor-aan) gereciteerd wordt aan
 hen, zeggen zij: ‘Wij geloven erin. Waarlijk, het
 is de Waarheid van onze Heer. Waarlijk, zelfs
 daarvoor behoorden wij tot (de) moeslimien
 (degenen die zich overgeven aan Allah in Islaam)
(zoals ‘Abdoellaah ibn Salaam en Salmaan al-
Faarisie etc.).’” 6

 
 Deze duidelijke, edele verzen uit het Boek van Allah
  bevestigen in alle duidelijkheid dat de christenen
 in het algemeen de mensen zijn die het meest nabij
 zijn in hun liefde voor de moslims, dat zij de mensen
 van rechtvaardigheid, eerlijkheid en waarheid zijn
 en dat zij de waarheid volgen. De christenen zijn de
 mensen van godsvrees, zij geloven in Allah en in het
 recht van Allah over Zijn dienaren. De vele historische
 gebeurtenissen bevestigen het voorgaande en tot
 deze gebeurtenissen hoort onder meer:

5 Soerat al-Maa-idah (5), aayah 83-84.
6 Soerat al-Qasas (28), aayah 52-53.



 1. Toen de boodschapper van Allah  twaalf jaar was,
 ging hij met zijn oom Aboe Taalib op pad, totdat zij bij
 Bosraa (huidig Syrisch grensgebied) aankwamen. De
 monnik Bah’ira (Georges) zag de boodschapper van
 Allah  en hij herkende hem aan zijn karakteristieken
 en hij zei tegen hem, terwijl hij zijn hand vasthield: “Dit
 is de meester van de schepsels, hij zal door Allah als
 genade voor de ‘Aalamien gestuurd worden.” Aboe
 Taalib zei toen: “En wat heeft jou dat laten weten?”
 Hij zei: “Vanaf het moment dat jullie in de buurt
 waren van al-‘Aqabah, was er boven hem – d.w.z. de
 profeet  – een wolk die hem van schaduw voorzag.”
 Uiteindelijk zei hij: “En ik herken hem aan het zegel
 der profeetschap dat tussen zijn schouderbladen zit
 dat lijkt op een appel. Tevens berichten onze boeken
 over hem.” De monnik verzocht Aboe Taalib dus om
 hem terug te brengen naar zijn eigen woonplaats uit
angst dat de joden hem kwaad zouden doen.

 Dit is een christelijke monnik die erkende wat de
 christelijke boeken bevatten aan berichtgevingen
 over de boodschapper van Allah . En nu volgt
 een verhaal van een hogepriester die Nestor wordt
 genoemd. Zijn verhaal met de boodschapper van
 Allah  is dat de profeet  naar het Shaam-gebied
 7 reisde om handel te drijven voor Khadiedjah bint
 Khoewaylid (moge Allah tevreden zijn met haar) en
 met hem was haar dienstjongen Maysarah. Toen hij
 bij Bosraa arriveerde, ging hij in de schaduw van een
 boom zitten.
7 Vertaler: Ash-Shaam – het gebied van Syrië, Libanon, 
Jordanië en Palestina. 



 De hogepriester Nestor zag hem en zei: “Enkel een
profeet is onder deze boom gaan zitten.”

 En hier zien wij Waraqah ibn Nawfal, de neef van
 Khadiedjah bint Khoewaylid (moge Allah tevreden met
 haar zijn) die een christen was. Aan het begin van het
 profeetschap van de boodschapper van Allah , en
 dit was aan het begin van de openbaring aan hem,
 kwam Djibriel (de engel Gabriël ) naar hem toe in
 een gedaante die de boodschapper van Allah  bang
 maakte. Djibriel  zei toen tegen hem hem: “Lees.”

 Hij zei: “Ik kan niet lezen.” Hij zei toen: “Lees, in de
 Naam van jouw Heer, Die heeft geschapen,” tot aan
 het laatste vers. De boodschapper van Allah  ging
 beangstigd naar zijn echtgenote Khadiedjah (moge
 Allah tevreden met haar zijn) en zij stelde hem op
 zijn gemak en steunde hem. Zij vertelde het voorval
 aan haar neef Waraqah en hij zei over Djibriel :
 “Dit is dezelfde engel die naar Moesaa Mozes )
 kwam.” Waraqah was hier blij mee en wenste dat
 hij zich in zijn jongere jaren zou bevinden zodat hij
 tot zijn (Moh’ammed’s) helpers kon behoren. Hij zei,
 dichtend:

 “Was ik maar een jongeman bij het verschijnen ervan
 (het profeetschap).”

 Er is dus het voorbeeld van Bah’ira, de monnik
 Georges, en van Nestor de hogepriester, en van
 Nawfal; zij zijn allen christenen, priesters en monniken



 die het profeetschap van de boodschapper van Allah
  erkenden en dat hij een hoge status en positie zou
hebben.

 2. Toen de boodschapper van Allah  een delegatie
 stuurde naar al-Moqawqis, de leider van de
 Kopten 8 in Egypte, ontving hij de boodschap en de
 gezanten van Moh’ammed  met alle respect en
 gastvrijheid. Tevens stuurde hij een geschenk naar
 de boodschapper van Allah , een van zijn slavinnen
 – Maariyah al-Qibtiyyah – en zijn bekende brief.
 Dit benadrukt de liefde van de christenen voor de
 moslims, vertegenwoordigt door de boodschapper
van Allah Moh’ammed .

 3. Het standpunt van an-Nadjaashie (de koning van
 het oude Ethiopië) jegens de islamitische emigranten,
 hoe hij hen steunde en hen toeliet tot zijn koninkrijk
 op het moment dat de ongelovige Qoeraysh het de
 moslims in Mekkah moeilijk maakten en een groep
 moslims bij deze christelijke koning bescherming
 zochten, alsook zijn edel standpunt betreffende de
 moslims ten overstaan van de delegatie van de
 Qoeraysh. De delegatie trachtte namelijk om zijn
 standpunt van liefde en steun jegens de moslims te
 veranderen waarop an-Nadjaashie de delegatie de

8 Vertaler: Kopten; een christelijk volk in Egypte. De naam 
is afkomstig van het Griekse Aiguptios, wat Egyptenaar 
betekent. Vanaf het tijdstip dat het Christendom de heer-
sende godsdienst werd (ongeveer sinds de 2de eeuw n.C) 
in Egypte, werd deze benaming gebruikt voor de inheemse 
bevolking.



 deur wees en de moslims nog meer eerde en hen hun
 religie liet praktiseren en uiteindelijk trad hij zelfs de
 Islaam binnen. Moge Allah tevreden met hem zijn en
hem tevreden laten zijn.

 4. Het verhaal van de boodschapper van Allah  en
 de christelijke delegatie uit Nadjraan. Zij kwamen naar
 al-Madinah en de profeet  ontving hen gastvrij en
 hartelijk. Zij voerden dialogen, debatten en discussies
 met hem in zijn masdjid (moskee) en toen de tijd voor
 hun gebed aanbrak, stond de boodschapper van Allah
  hen toe om hun gebed in zijn masdjid te verrichten.
 Hij stuurde tevens al-Moeghierah ibn Sho’bah  met
 hen mee om antwoorden te geven op al hun vragen
 alsook om de oproep tot de Islaam onder hen te
 verspreiden. Zij berokkenden de boodschapper van
 Allah  noch de gestuurde gezant, al-Moeghierah ibn
Sho’bah , enige schade in Nadjraan.

 Wat tevens tot hun liefde, rechtvaardigheid, eerlijkheid
 en godsvrees behoort is wat Ibn Ish’aaq en andere
 geschiedkundigen hebben genoemd. Ibn Ish’aaq
 heeft namelijk vermeld dat de christelijke delegatie uit
 Nadjraan naar de boodschapper van Allah  kwam
 en zij waren met zestig ruiters en zij wendden zich
 voor het leiderschap naar drie personen. Tot deze drie
 personen behoorde Aboe H’aarithah ibn ‘Alqamah,
 hun hogepriester, schriftgeleerde en religieus leider.

 De Romeinen erkenden zijn kennis en leiderschap en
 dat hij goed onderlegd was. Zij gaven hem dus van de



 wereldse rijkdommen waardoor hij een hoge positie
had onder hen.

 Aboe H’aarithah ibn ‘Alqamah behoorde tot de leiders
 van de delegatie die naar Allah’s boodschapper
  ging en hij reed op een muilezel dat struikelde.
 Zijn broer Karz zei: “Moge hij geruïneerd zijn,” hij
 bedoelde de boodschapper van Allah . ‘Alqamah
 zei: “Jij bent geruïneerd.” Hij zei: “Waarom, o broer?”
 Hij zei: “Bij Allah! Hij is voorzeker de profeet op wie wij
 wachtten.” Zijn broer zei tegen hem: “Wat weerhoud
 jou ervan om hem te volgen als jij dit weet?” Hij zei:
 “Wat die mensen met ons hebben gedaan; zij hebben
 ons een hoge positie gegeven, geëerd en rijkdom
 gegeven en zij weigeren iets anders dan tegen hem in
 te gaan. Als ik dus tegen hem inga dan zullen zij alles
“.wegnemen wat jij ziet

 Dit was de leider van de delegatie; hij erkende het
 profeetschap van de boodschapper van Allah  en
 niets weerhield hem van het aanvaarden van de
 Islaam behalve de verleiding van het wereldse leven
 en de genietingen ervan.

 5. Het standpunt van Heraclius, de keizer van de
 Romeinen. Op het moment dat de boodschapper
 van Allah  zijn brieven stuurde naar de koningen en
 leiders van de wereld, stuurde hij ook een boodschap
 naar Heraclius, de keizer van Rome. Toen de
 brief van de boodschapper van Allah  Heraclius
 bereikte, schonk hij het veel aandacht en gaf hij de



 boodschap het benodigde respect, erkenning en zorg.
 Een delegatie van de Qoeraysh was op weg naar
 Heraclius om de brief van de boodschapper van Allah
  te weerleggen en hem van het tegenovergestelde
te overtuigen.

 Er vond een discussie tussen hem en de delegatie
 van de Qoeraysh plaats en de Qoeraysh waren eerlijk
 in het beschrijven van het werkelijke pad van de
 boodschapper van Allah . Daarop gaf Heraclius elke
 keer een antwoord ten gunste van de boodschap van
 de profeet  en zijn juiste richting en pad. Heraclius
 zou de Islaam binnentreden, ware het niet dat hij het
wereldse leven boven het Hiernamaals verkoos.

 Deze gedragingen van Bah’ira, Nestor, Waraqah ibn
 Nawfal, Aboe-l H’aarith ibn ‘Alqamah, al-Moqawqis,
 Heraclius en an-Nadjaashie – die gebaseerd zijn op
 liefde en genegenheid, godsvrees en het erkennen
 van de waarheid alsook het geloof in wat hun
 Boeken bevatten – bevestigen de Uitspraak van
 Allah de Verhevene (Nederlandstalige interpretatie
 van de betekenis): “Jij zult zeker vinden (d.w.z.
 bemerken) dat de joden en de degenen die
 shirk (polytheïsme) begaan de mensen zijn die
 het sterkst (ergste) in vijandschap zijn jegens
 degenen die geloven (moslims), en jij zult zeker
 vinden (d.w.z. bemerken) dat zij die zeggen:
 ‘Waarlijk, wij zijn christenen,’ het dichtst bij in
 liefde zijn jegens degenen die geloven (moslims).
 Dat is omdat er onder hen priesters en monniken



 zijn en zij niet hoogmoedig zijn.” 9

 Het bevestigt tevens de Uitspraak van Allah 
 (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis):
 “En wanneer zij (degenen die zichzelf christenen
 noemen) horen wat naar de boodschapper
 (Moh’ammed) neergezonden is, zie je hun ogen
 overlopen van de tranen wegens de Waarheid die
zij herkend hebben...” 10

 Het bevestigt tevens hun geloof in de verheugende
 tijding van ‘Iesaa (Jezus ), de zoon van Maryam
 (Maria), over de profeet Moh’ammed . Allah de
 Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie van de
 betekenis): “En (denk aan) toen ‘Iesaa ibn Maryam
 (Jezus , zoon van Maria), zei: “O Banie Israa-iel
 (de stam/kinderen van Israël)! Waarlijk, ik ben de
 boodschapper van Allah voor jullie, bevestigend
 van wat vóór mij (kwam) van de Tawraat (Thora),
 en als brenger van verheugend nieuws aangaande
 een boodschapper die zal komen na mij, zijn naam
is Ah’mad,’…” 11

 Dit zijn slechts enkele van de vele voorbeelden die
 duidelijk bevestigen dat de christenen van vroeger,
 mensen van genegenheid en liefde en godsvrees
 waren en dat zij de waarheid erkenden en de mensen
 die deze waarheid volgden beschermden.

9 Soerat al-Maa-idah (5), aayah 82.
10 Soerat al-Maa-idah (5), aayah 83.
11 Soerat as-Saf (61), aayah 6.



 De christenen van vandaag de dag zijn echter
 jaloers, afgunstig en haatdragend en zij minachten
 de waarheid. Hun vijandigheid komt overeen met
 de vijandigheid van de joden en de polytheïsten
 tegenover de Islaam en de moslims. Wellicht is deze
 onrechtvaardige verandering en dit zondige pad,
 het gevolg van de joodse invloed op de christenen.
 Wellicht is dat de reden waarom zij het pad van
 rechtvaardigheid, genade, vergevensgezindheid en
 het zoeken naar de waarheid hebben verruild voor het
 pad van onrecht, ongeloof, haat, wrok, het minachten
 en afnemen van andermans rechten. Deze zondige
 standpunten van de christenen komen duidelijk naar
 voren in de westerse, christelijke media, waaronder
 kranten en televisie, en ook op het politieke toneel en
in de heersende westerse, christelijke parlementen.

 Zo hebben wij de spotprenten over de boodschapper
 van Allah , in de Deense krant, meegemaakt;
 de Italiaanse minister-president die soortgelijke
 uitspraken deed; enkele Amerikaanse politici hebben
 onlangs beweerd dat de Islaam communistisch
 (Bolsjewistisch) zou zijn en het laatste wat wij
 vernomen hebben zijn de uitlatingen van het
 Vaticaan dat gevestigd is op begeertes, zondigheid,
 beschamende onwetendheid en versmelting in de
racistische joodse smeltkroes.

 Zonder enige twijfel zijn deze stadpunten zondig,
 onrechtvaardig en gebaseerd op valsheid en leugens
 alsook het minachten van de waarheid en het zondige



 bestrijden van Allah  en Zijn boodschapper . Het
 zijn standpunten die de ontrouw van de christenen
 impliceren ten opzichte van de edele standpunten
 die hun voorgangers toonden jegens de Islaam en
 de profeet van de Islaam  en de moslims in het
 algemeen. Zonder enige twijfel is de oorzaak hiervan
 de beïnvloeding van de christenen door de joden.
 Het is de joden namelijk gelukt om hun gevoelens
 jegens de Islaam en de profeet van de Islaam 
 te veranderen van liefde naar haat, van respect
 en waardering naar bespotting en minachting, van
 godsvrees en angst naar wreedheid, vijandigheid en
ongeloof in wat Allah  aan hen geopenbaard heeft.

 Het feit dat wij deze groepering zien tussen de
 christenen van vandaag de dag en de vijandige
 joodse lobby, die het gemunt heeft op de Islaam
 en de moslims, alsook de poging van de joden
 en christenen om dichterbij elkaar te komen, het
 liefhebben van de joden en het opofferen van de
 eigen geloofsovertuiging om hun tevredenheid te
 verkrijgen, is niet iets nieuws. Al eerder heeft het
 oecumenisch concilie een verklaring uitgevaardigd
 dat de joden geen schuld hebben in het vergoten
 bloed van de Messias - Jezus  - en het is ook
 wettelijk vastgelegd in de grondwet van de christelijke
 landen dat het twijfelen aan de holocaust een misdrijf
 is waartegen de wet met strenge straffen optreedt
(vrijheid van meningsuiting!).



 Enkele jaren geleden hebben westerse media bericht
 over het Vaticaan, dat het oecumenisch concilie
 van de katholieke kerk bijeen is gekomen en een
 verklaring heeft uitgevaardigd waarin de onschuld
 van de joden ten aanzien van het vergoten bloed en
 wordt genoemd. Deze  de kruisiging van Jezus
 verklaring heeft bevestigd wat meer dan één vers in
 vermeldt, namelijk dat de  het edele Boek van Allah
 Lieden van het Schrift (joden en christenen) en hun
 monniken “de woorden van hun plaatsen verdraaien,”
 en zij zeggen: “Dit is afkomstig van Allah,” terwijl het
 niet afkomstig is van Allah, en zij vertellen leugens
 .terwijl zij het weten  over Allah

 Tevens heeft de Qor-aan hun onverschrokkenheid
  en oneerbiedigheid jegens de rituelen van Allah
 en Zijn verzen benadrukt door deze te veranderen
 en te verruilen; zij doen wat de omstandigheden
 en situaties hen dicteren. Allah de Verhevene zegt
 (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis):
 “En voorwaar, onder hen is er een groep die het
 Boek verdraait met hun tongen, opdat jij denkt dat
 dit bij het Boek hoort, terwijl het niet bij het Boek
 hoort. En zij zeggen: ‘Het komt van Allah,’ terwijl
 het niet van Allah komt. En zij vertellen leugens
over Allah, terwijl zij het weten.” 12

 Beste moslims, wij geloven met volle zekerheid
 in hetgeen Allah de Verhevene heeft bericht
 over de leugen van de joden, toen zij zeiden

12 Soerat Aal-‘Imraan (3), aayah 78.



 (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis):
 “Wij doodden al-Masieh’ (de Messias) ‘Iesaa
 (Jezus ), zoon van Maryam (Maria), Allah’s
 boodschapper.” En (maar) zij doodden hem
 niet en zij kruisigden hem niet, maar het leek
 zo voor hen (d.w.z. iemand anders kreeg het
 uiterlijk van ‘Iesaa  en zij doodden deze man
 in de veronderstelling dat hij Jezus  was). En
 waarlijk, degenen die van mening verschillen
 daarover, verkeren in twijfel. Zij hebben geen
 (onbetwistbare) kennis (daarover) behalve dat zij
 vermoedens volgen, en zij doodden hem (‘Iesaa
 ) zeker niet.  Maar Allah hief hem (‘Iesaa ,
 met lichaam en ziel) tot Zich op. En Allah is ‘Aziez
(Almachtig), H’akiem (Alwijs).” 13

 Deze verklaring is het bewijs dat het de natuurlijke
 gewoonte van de joden en christenen is om verzen te
 verdraaien en aan te passen en het doen van valse,
 leugenachtige uitspraken over Allah de Verhevene,
 door te zeggen: “Dit is afkomstig van Allah.” Zonder
 dat zij het wilden, bevat deze verklaring de conclusie
 dat de joden ‘Iesaa  niet hebben gedood of
 gekruisigd, maar dat zij dat enkel graag wilden doen.
 Aldus hebben zij iemand gekruisigd en gedood
 die op ‘Iesaa  is doen lijken, waarop zij in alle
 opschepperij en arrogantie zeiden (Nederlandstalige
interpretatie van de betekenis): “Wij doodden al-
 Masieh’ (de Messias) ‘Iesaa (Jezus ), zoon van
 Maryam (Maria)…” Dit betekent dat hun vijandschap

13 Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 157-158.



 jegens ‘Iesaa  en zijn volgelingen diepgeworteld
 is. De joden hebben hun uitspraak benadrukt, door
 te zeggen : “En de joden zeiden: ‘De christenen
 volgens niets (d.w.z. zij volgen niet de juiste
religie).’” 14

 Deze verklaring is een voortzetting van het pad
 van verdraaiing en verandering van hun hemelse
 boeken waarop de joodse en christelijke monniken
 en priesters zich op bevonden. Deze verklaring is
 namelijk door vele verklaringen voorafgegaan waarin
 de fundamenten van hun geloofsovertuigingen
 werden vervangen en aangepast. Hiertoe behoort
 onder meer hetgeen wat de geleerden hebben
 genoemd ten aanzien van de maand Ramadhaan
 en dat het verplicht voor hen was om deze maand
 te vasten. Allah de Verhevene heeft gezegd
 (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “De
maand Ramadhaan is de maand waarin de Qor-
 aan is neergezonden…” 15

 Daarop viel de vastenmaand voor hen in de zomer,
 waarop dit hen moeilijk viel. Zij kwamen dus met z’n
 allen bij elkaar en zeiden: “Als wij nou eens het tijdstip
 van het vasten verplaatsen naar een gematigde
 periode, wat betreft hitte of kou, en er tien dagen aan
 toevoegen?” Zij deden dat en aldus vastten zij veertig
 dagen. Daarna werd hun leider ziek en kwamen zij
 bij elkaar en zeiden zij: “Als Allah onze leider geneest
 dan zullen wij er tien dagen aan toevoegen, waarop
14 Soerat al-Baqarah (2), aayah 113.
15 Soerat al-Baqarah (2), aayah 185.



 hun vasten vijftig dagen werd, en dit is een van de
soorten van verandering en aanpassing.

 Het is verhaald in een authentieke overlevering
 dat ‘Adiyy ibn H’aatim , en hij was een christen
 die later moslim werd, het volgende vers in het
 bijzijn van de boodschapper van Allah  reciteerde
 (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “Zij
 (de joden en de christenen) hebben hun rabbijnen
 en hun monniken tot hun heren naast Allah
 genomen (door hen te gehoorzamen in dingen
 welke zij toegestaan of verboden verklaarden
 volgens hun eigen begeerten zonder dat het
 opgedragen is door Allah)…” 16 Hij (‘Adiyy ibn
 H’aatim ) zei toen: “O boodschapper van Allah! Wij
 aanbidden hen niet.” Toen zei de boodschapper van
 Allah : “Verklaren jullie datgene wat zij toestaan dan
 niet als toegestaan, en verbieden jullie niet wat zij
 verbieden? Dat is jullie aanbidding van hen.”

 Zonder enige twijfel getuigen de standpunten van
 de politieke en religieuze centra en de media in de
 christelijke landen, jegens de Islaam, de profeet
 van de Islaam  en de moslims, dat de huidige
 christenen het pad van hun voorgangers verlaten
 hebben. Hun voorgangers toonden de emoties
 van liefde en genegenheid jegens de moslims, zij
 toonden de emoties van godsvrees en angst voor
 Allah de Almachtige en hoewel zij van de waarheid
 afgedwaald waren, hielden zij er wel van. En wanneer

16 Soerat at-Tawbah (9), aayah 31.



 de christenen vandaag de dag terugkeren naar het
 pad waar de vroegere christenen zich op bevonden,
 dan zullen zij degenen zijn die het dichtst bij de
 gelovigen staan in termen van liefde en zal de brug
 van liefde en wederzijdse hulp tussen de moslims en
 christenen zich uitstrekken om een vredige menselijke
samenleving te verwezenlijken.

 Laat de zoekers naar de waarheid de werkelijkheid
 achterhalen alsook het pad ertoe, en laat er een
 samenwerking zijn tegen de overstroming van
 zondigheid, vijandschap, verderf, duistere complotten
 en tirannie van de vijanden van Allah en de vijanden
 van de mensheid: de joden. Zij zijn degenen die
 door Allah  vervloekt zijn, wier handelingen Allah
 de Verhevene heeft laten dwalen vanwege de
 beloftes die zij hebben verbroken, de profeten die
 zij hebben gedood, hun ongeloof, hun geweldige
leugen over Maryam, hun uitspraak “wij doodden al-
 Masieh’ (de Messias) ‘Iesaa (Jezus ), zoon van
 Maryam (Maria)…” en omdat zij de rechten van de
 mensheid hebben afgenomen middels hun uitspraak
 (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis):
 “ons treft geen blaam (als wij verraden en de
 bezittingen) van de ongeletterden afnemen.” 17

 Wanneer zullen de christelijke autoriteiten zich
 realiseren dat de onderlinge hulp met de joden in
 feite het meehelpen aan zondigheid en vijandschap
 impliceert alsook het meehelpen aan onrecht,

17 Zie Soerat Aal-‘Imraan (3), aayah 75. 



 tirannie, verderf en bederf? Wanneer zullen de
 christelijke autoriteiten in het Vaticaan terugkeren
 naar het pad waar hun voorgangers zich op
 bevonden, die zeiden: “De joden volgen niets”?
 Wanneer zullen zij begrijpen dat de maatstaf van de
 vroegere christenen, ten aanzien van de omgang met
 mensen, vergevensgezindheid, rechtvaardigheid en
 eerlijkheid is, alsook het zich ver verwijderd houden
 van onrecht en het minachten van de rechten van de
 mensen? Ter contrast: de maatstaven van de joden
 zijn gevestigd op hun uitspraak “ons treft geen
 blaam (als wij verraden en de bezittingen) van de
 ongeletterden afnemen.” Onrechtvaardigheid, het
 minachten van andermans rechten, het ten onrechte
 nuttigen van andermans rijkdom, het verbreken van
 de beloften en verdragen, de mensheid bederven, het
 neerhalen van de gedragsnormen en het verscheuren
 van de banden van onderlinge hulp: dit alles behoort
 tot de fundamenten van de joodse methodiek en
 hun pad. Het helpen van de joden impliceert het
 meehelpen de mensheid te vernietigen en deze te
 onderdrukken, en het impliceert het meehelpen aan
 het onrechtvaardige, zondige joodse basisprincipe:
 “ons treft geen blaam (als wij verraden en de
bezittingen) van de ongeletterden afnemen.”

 Tot slot wil ik degenen die een levend hart hebben,
 hun gehoor hebben gespitst en getuigen zijn, van de
 schriftgeleerden van de christenen en hun monniken
 alsook hun priesters, eraan herinneren dat Allah de
 Verhevene immer aanwezig is en dat Zijn bestraffing



 streng is. Zijn gebod is als een oogwenk; Hij geeft
 uitstel aan de onrechtpleger totdat Hij hem grijpt en
 hij Hem niet kan ontvluchten. Tevens wil ik hen eraan
 herinneren dat het zich verzetten tegen de Islaam,
 de profeet van de Islaam  en de moslims, het zich
 verzetten tegen de Wil en Bepaling van Allah 
 betekent. Het is eveneens een tegenwerking van de
 Uitspraak van Allah de Glorieuze (Nederlandstalige
 interpretatie van de betekenis): “Waarlijk, wij
 zullen jou beschermen tegen (het kwaad van)
 de spotters. Degenen die een andere ilaah (god,
 iemand die naast Allah aanbeden wordt) naast
Allah plaatsen. Zij zullen het (later) weten.” 18

 Zonder enige twijfel zal Allah  Zijn boodschapper
  en religie, de Islaam, beschermen: “En eenieder
 die een religie zoekt anders dan Islaam, het zal
 nooit van hem geaccepteerd worden, en in het
Hiernamaals zal hij een van de verliezers zijn.”19-20

18 Soerat al-H’idjr (15), aayah 95-96.
19 Soerat Aal-‘Imraan (3), aayah 85.
20 Vertaler: De Islaam is de religie van Allah  die door alle 
profeten en boodschappers verkondigd is, en geen andere 
religie wordt door Hem geaccepteerd. Alle andere religies 
zijn namelijke veranderde vormen van de oorspronkelijke 
religie, de Islaam (wat overgave aan Allah betekent). Dit 
betekent echter niet dat het oorspronkelijke “Jodendom” en 
het oorspronkelijke “Christendom” volledig verworpen wor-
den en dat de vroegere “joden” en “christenen” allemaal het 
Hel zullen binnentreden. Jodendom, Christendom, joden en 
christenen, zijn slechts door mensen verzonnen benamin-
gen, want hun profeten, die ook de profeten van de Islaam 
zijn, waren allemaal moslims (degenen die zich overgeven 
aan Allah) en zij verkondigden ook de Islaam. Zij riepen hun 



 Wij zullen zien, beste moslims, wat die spottende
 mensen zal overkomen, wat die afvalligen van hun
 wetgeving en religie zal treffen aan de Toorn en
bestraffing van Allah , inshaa-e Allaah.

 Ik vraag Allah de Verhevene dat Hij de mensheid in
 het algemeen geluk zal schenken door het te leiden
 naar Zijn rechte pad en dat Hij voor de christenen een
 rechtvaardige terugkeer zal vergemakkelijken naar
 het pad van liefde, vrees, vergevensgezindheid en het
 erkennen van de waarheid en het zoeken ernaar. En
Allah is Degene Die om hulp wordt gevraagd.
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mensen op tot tawh’ied (de Eenheid van Allah) en waar-
schuwden hen voor shirk (afgoderij). De joden in de tijd van 
Mozes en de christenen in de tijd van Jezus worden dan 
ook als moslims gezien, aangezien hun profeten opriepen 
naar de Islaam.




