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Over de titel
De Arabische titel Ayyuha al walad is vertaald als “O zoon”.
Een letterlijke vertaling zou kunnen zijn “O jongen”. Gelet
op de nauwe band tussen imam Al Ghazali en zijn student,
doet de term “zoon” meer recht aan deze relatie. Een
shaykh of imam heeft namelijk ook een opvoedkundige rol
richting zijn studenten en beschouwt hen als zijn kinderen.
De boodschap in dit boek is voor de zoon, de dochter, de
vader en de moeder.
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In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
Weet o geliefde en geëerde zoon,4 moge Allah jouw leven in
Zijn gehoorzaamheid doen verlengen en jou de weg van Zijn
geliefden doen bewandelen, dat het verspreide advies uit de kern
van de Openbaring verzameld wordt
(de Profeet
Mohammed). Als een advies van hem (de Profeet Mohammed) jou
bereikt heeft, waarom zou je dan nog steeds behoefte hebben aan
mijn advies? En als dit jou niet bereikt heeft, zeg mij: wat heb je al
die voorbije jaren vergaard?
O zoon, een van de vele adviezen die de Boodschapper van
Allah
aan zijn gemeenschap gaf, is zijn uitspraak: “Een
teken dat Allah zich van de dienaar afwendt, is dat hij zich bezighoudt met
wat hem niet aangaat.”5 En: “Indien een persoon een moment van zijn leven
in iets anders verliest dan waarvoor hij geschapen werd, dan is het zeker
toepasselijk dat zijn spijt zich over hem uitspreidt.”6 “En wie de leeftijd van
veertig al voorbij is en zijn goede daden zijn slechte niet overtreffen, moet zich
voorbereiden op het Vuur.”7 En in dit advies schuilt voldoening voor
de bezitters van kennis.
moge Allah hem zegenen
en vrede schenken

moge Allah hem zegenen
en vrede schenken
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هلل الرَّحَمنِ الرَّحِيمِ.
بِسمِ ا ِ
حبُّ الَعزِيزُ أََطالَ اهللُ بَقَاءََك بَِطاعَتِِه ،وََسلَكَ بِكَ
اعْلَمْ أَُّيهَا الَوَلُد وَاُمل ِ
صالُة
كتَبُ ِمْن َمْعِدِن الرَِّساَلِة َعلَيِْه ال َّ
حِة ُي ْ
صي َ
شورَ النَّ ِ
ل أَحَِّبائِِه أََّن َمنْ ُ
َسِبي َ
حتِي؟ وَِإْن
صي َ
ي حَاجٍَة َلكَ ِفي َن ِ
حٌة َفَأ ُّ
صي َ
وَالسَّالمُِ ،إْن َكاَن َقْد بَلََغكَ ِمنُْه َن ِ
ضيَِة؟
صلْتَ ِفي َهذِِه السِّنِنيَ اَملا ِ
ل ِلي :مَاَذا حَ َّ
َلمْ َتْبلُْغكَ فَقُ ْ
ح بِِه رَُسولُ اهللِ ﷺ أَُّمتَُه قَْوُلُه" :عَالمَُة
ص َ
أَُّيهَا الَوَلُد ،مِْن جُْملَِة َما نَ َ
ن عُُمرِِه
ن الَعْبِد اشْتَِغاُلُه َمبا ال َيْعنِيِه" .وَ "إَِّن اْمرَأ َذَهَبتْ َساعٌَة مِ ْ
إِْعرَاضِ اهللِ عَ ِ
ن جَاوَزَ األَرْبَِعنيَ وََلمْ
جلِديرٌ أَْن َتُطولَ عَلَيِْه حَسْرَُتُه" .وَ "مَ ْ
خلَِق َلُه َ
فِي َغيْرِ َما ُ
جهَّزْ إَِلى النَّارِ".
َيْغلِبْ خَيْرُُه عَلَى شَرِِّه فَلْيَتَ َ
حِة كَِفاَيٌة ألَهِْل الِعلْمِ.
صي َ
وَِفي هَذِِه النَّ ِ
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