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Dit werk is het eerste verschenen boek van ’t Kennishuys.
Het begin met Begin van de leiding.
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Inleiding

I

n de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest
Genadevolle.

Alle lof komt Allah rechtmatig toe. En ik spreek
gebeden en vrede uit over Zijn Boodschapper en ware
dienaar Mohammed, en tevens over zijn familie en latere
gezellen.
Vervolgens, weet het volgende, o leergierige die kennis wil
plukken en die laat blijken dat hij oprecht naar wijsheid
verlangt en hunkert naar meer geleerdheid: wanneer je
kennis opdoet om met anderen te concurreren, om ermee
te pronken, omdat je vooruit wilt lopen op je
medestudenten, of simpelweg omdat je in de kijker wil staan
en wereldse doeleinden hoopt te bereiken, weet dan dat je
afstevent op de verpulvering van je geloof. Zoiets is
zelfdestructie: je koopt jouw wereldse leven tegen betaling
van een eeuwigdurende toekomst. Dit is een waar verlies en
een slechte ruil. In werkelijkheid steunt je onderwijzer jou
om ongehoorzaam te zijn aan Allah. Ook je leraar zal zijn
aandeel hebben injouw verlies. Hij is vergelijkbaar met
iemand die een zwaard verkoopt aan een struikrover. Hij die
een ander bijstaat om Allah ongehoorzaam te zijn is
medeplichtig, ook al zei hij maar een enkel half woord.
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