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Shaych Rabie ibn Haadie –hafidhehoellaah- heeft gezegd: 
 
“Ik adviseer de selefie-jeugd in de wereld die bedrogen zijn door ‘Adnaan (‘Aroer) en zijn 
soort, van hizbies en innoveerders, dat zij verschrikkelijk oppassen voor hun misleidingen, 
fietna’s en kwaadaardigheden. Specifiek voor ‘Adnaan (‘Aroer) degene die zich er 
valselijk voor uitgeeft dat hij selefie is, terwijl hij de selefies en haar verkondigers 
ongeëvenaard bestrijd, hij is van de bedachtzaamste van Ahloel-Bid’ah.  
 
Waarschuw hen, met een geweldige waarschuwing voor deze man. Wallaahie, uit liefde 
voor hen (adviseer ik hen om deze man) te wijken. Want, ik wil dat zij de weg van de Selef 
begaan. En zij (de jeugd), bij Allaah, hebben hem absoluut niet nodig, want hij komt alleen 
maar naar hen met valse stelregels, fabels en ongeldige praatjes. Waarschuw hen dus voor 
hem en zijn spelletjes, leugens en misleidingen en dat zij de Islaam niet van zulk soort 
(personen) aannemen. Want, de geleerden van de Selef zoals Ibn al-Moebaarak en zijn 
soort hebben gezegd:   
 
“Voorwaar deze kennis is geloof, jullie moeten dus oppassen van wie jullie je geloof 
accepteren!” 
 
Dus het geloof wordt niet geaccepteerd van de misleiders, degenen die zich voordoen (als 
geleerden)! En ook niet van degenen die duidelijk op de dwaling zitten, noch van anderen 
dan hen! Maar zij moeten de kennis halen bij de betrouwbare geleerden, degenen die 
liefhebben en haten omwille van Allaah. Degenen die het valse afweren (weerleggen) en 
uitnodigen naar de waarheid en de rechte leiding. Zij (de jeugd) moeten (de juiste 
geleerden) uitkiezen en standvastig zijn, en niet te haastig zijn en naar iedereen luisteren 
of van Jan en alle man lezen!  
 
Want, velen van hen (de jeugd) zijn pas in de beginnerfase (qua kennis) waardoor zij geen 
onderscheid kunnen maken tussen waarheid en valsheid. Als zij dan gaan lezen (kennis 
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zoeken) bij het soort dat ik zojuist heb vermeld dan zullen zij hen uit de methodiek van 
Allaah naar hun ongeldige methodieken halen.  
 
En laat hen gewaar zijn voor de hier volgende misleidende uitspraak:  
 
“Wij lezen (alle) boeken en luisteren naar (alle) personen, hetgeen vervolgens in 
overeenstemming is met de waarheid accepteren wij en hetgeen vals is verwerpen 
wij!”1  
 
[Einde Citaat] 
 

                                                 
1 Voetnoot vertaler: De bedoeling is dat deze uitspraak vals is, omdat niemand van de jeugd het werkelijke 
onderscheid kan maken tussen wat goed en slecht is door het simpele feit dat zij een gebrek hebben aan 
kennis. Degenen die de jeugd dit soort stelregels onderwijzen die zorgen er zonder twijfel voor dat zij zoals 
de Shaych heeft verwoord: ‘Uit de Manhadj van Allaah naar hun valse methodieken zullen afdwalen.” Moge 
Allaah ons daartegen beschermen! Allaahoema Amien!!! 


