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اطيِ ُمسْ ت َّ۪قي ًماِ فَّا ّتَّ ِب ُعو ُُۚهِ َّو ََّلِ تَّ ّ َّت ِب ُع
۪ اِص َّر
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َّ َّْف َّت َّف ّ َّر َّقِ ِب ُكمْ ِ َّعن

ِ :اللِ َّعلَّ ْي ِِهِ َّو َّس ّلَّ َِّم
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ِِال َّه ْد ِيِ ه َّْد ُيِ ُم َّح ّ َّم ِد
ّٰ ِ َّاب
ِ ِال َّح ِد
ُ يثِ ِكت

َّ
ُْ
ِورِ ُمحْ َّدثَّاتُ َّهاِ َّو ُك ّ َّلِ ِب ْد َّعة
ُِ ّٰ ِص ّلَّى
َّ
ِ ِ َّوشَّ ّ َّرِاْل ُم،اللِ َّعلَّ ْي ِِهِ َّو َّس ّل َّم
.ِضَّ ََّللَّة

NIEUWLICHTERIJ EN BIJGELOOF
Beste broeders en zusters, de Islām heeft de mensheid
principes onderwezen die het menselijke geluk verzekeren.
Onze religie nodigt ons uit om het verstand te gebruiken en
om na te denken. De Islām adviseert nooit iets dat ingaat
tegen het verstand. Wat de Islām leert, is om alleen Allah  ﷻte
dienen, het vertrouwen in Hem te stellen en alleen Hem om
hulp te vragen. Onze religie verbiedt alle valse overtuigingen
en bijgeloof. De Islām beschouwt het als een grote zonde om
onwetendheid en gevoelens van hopeloosheid uit te buiten.
Zaken als de toekomst voorspellen, claimen geluk te kunnen
brengen of mensen te kunnen genezen druisen in tegen de
kern van de Islām. Het inschakelen van hulp voor deze zaken
druisen ook in tegen de Islām. Beste moslims, de beste manier
om bijgeloof en valse overtuigingen tegen te gaan, is door
onze religie te halen uit de Qurʾān en de sunna. Het is onze
taak om de dingen die we horen in naam van de Islām op
waarheid te onderzoeken. We dienen onze religie dus op een
correcte wijze te leren en toe te passen.
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