'l/ftfï
redenenach'er)
'tlfiïTtfiiïfrffifiiï
frffi
ftfffififÍïfifi
ffiiï
Í\fril
n.a.v.het bo.t uun Shavkh'Abdur-Razzaakal:Abbaad.

De engelSjibraiel(aleihiessalaam)vraagtin de hadithuit SahihMuslim aanRasuulullah(s.a.s.)
wat "imaan" is, waarop hij antwoordt dat het het eeloyenin AIIalr is
en in de engelen, nrofeten. geonenhnardeboeken, de Dag rles Oorrleels,
en "al-oadr" (voorbestenming of lot)
De ulemaa(geleelden)hebbenuitgelegddat al imaanuit vijf belangrijkedelenbestaat:
o het is het geloof in het hart,
o d-e*tong
,
r in de ledematen
. en het neemttoe
. en neemtaf.
Wat be_treft
het geloof in het hart,hebbensommigenmeerliefde voor Allah dan anderen
en vertrouwenmeerop Hem, anderenzijn beterin hun "ichlaas":hun eerlijkheid.
Wat betreftde dadenvan imaanvia de tong,,reciteren
sommigenmeerQoraandan anderen,
doenmeer"dzikrUllah", of pratennooit over slechtedingenof roddelen.
En hetzelfdegeldt voor de dadenvan imaanmet de ledematen:
sommigenbiddenveel extragebbdenen nachtgebeden,
anderenvechtenin j ihaadof vastenjuist
heel veel. om onze imaan moetenwe bezorgder zljn dan om wat dan ook.
De "salaf' van dezeummah:de eersteen bestegroepvan dezeummah,
gavenenormveel aandachtaanhun imaan.Erzqnallerleioverleveringen
van hun waaruitdit blijkt.
B.v: Umar ibn al-Khattaab.ei altijd tegenzijn metgezellen:
"Kont

op, zodat u,eonze inmnn aansterken."

'Abdullah

)

bin Rcmvqahahnant zijn metgezellenvaak bij de hand en zei dan:

"Konr op,
zodat we voor een uur innan ntogen hebben Kom op, Iaten we AIIoh herínneren,
zoclatonze ínman toeneenÍ, cloor Hem gehoorzaantte zijn:Hij herinnert Zich ons ntisschien door
ons te vergeven.tt
Abu Dardaa zei vaak:
"Het

t

beltoort tot een iienaar's intelligentie dat hij weet of zíjn ínman toeneenil of ofneenÍ en int
t i tteet Irce cn waar de influisterirgàn ,on sjeition aan-heir versclijnen."
Umayr ibn Habeebal-Khatmee,zei vaak:

t

"Intaan neenÍ
toe en of " Ientand vroeg :"'I/'nt laat het toencmenen wat laat het afnenrcn?"
HU anhvoordrle: "W'anneer we AIIah herinneren en Hent pr$zen, en Zijn perfektheid getuigen,
zorgt dnt ert'oor dat ltet toeneenÍ. \í/anneer we onoplettend zíjn ,verspillend en vergetenl, necnÍ
Irct daardoor af "
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'Abdur-Rahmaan
ibn'Amr al-Awzaa'eewerd over imaangevraagd:"NeenÍ het toe?,,
"Ja,
Hij anbvoordde:
tot het als bergen zo groot tporrlL,,
Toen wcrd hent gevraagl : "NeenÍ het nÍ?" Hi anhvoordle: " Ja, tot er niets
nteer van oyer is.,,

,

Im-aamA'hmadibn Hanbal zei hierover. "Het neentttoe tot ltet ltet hoogsteleel
van de zevencle
9n
hentel raakt en het neenÍ af tot het het laagstedeel van de let,enfleaar1e rankL,,
Hij zei ook vaak: "fntaan bestaat uít tvoortlen en dnien Het neenÍ toe en af
AIs ie goede daden verricht neenÍ het toe,en alsje verkeerrleclingen rloet nlentt

het af. "
(at-Tawdeeh
wa al Bayaanli shasjarahal imaan,p.3g)

a

Beperkjezelf tot de overleveringenvan de sahaaba,hun
studenten,en
de volgelingendaarvan,
wat betreft de uitleg en het begrijpenvan de
eoraan en hadeeths,
en hun overleveringen
w.b.t. halaalen haraametc.Betrour.vbare
hadeethsmoetje onderscheiden
van
onbetrouwbare.
Dat is al een heelbelangrijkbeginom je imaante latentoenemen,want alleen
datgenewat waar is, zal ervoor zorgendarje niót twilrátt of wankelt.
Fleelveel muslimszeggendatze niet wetenwat ze moetendoenof volgen"want
de eenzegt dit en
de anderzegl dat", daarommoet alles wat iedereenzegt gebaseerdzijn
op bewijzen uit eoraan en
soena,dan gaanwe allemaalgoed insh.Allah.
Je kennis("ilm") is enormbelangrijkzoals-blijktuit vele
Qoraanverzenen overleverinsen..
In soerat-ul-Hajj:
EN DAT DlgT-NEN AAN WJE KENNIS IS GEGEVEN }VETEN
DAT HET (DE QORAAN)
DE WAARHEID IS VAN JULLIE HbER"EN D AT ZIJ DAARIN
MoGEN GELOVEN EN
HUN HARTEN ER NEDERIG AAN ONDERWERPEN.
En in eenhadithuit SahihBukharieheeftMu'aawiyahovergeleverd
dat Rasuulullah(s.a.s.)zei:
"V[/nnneer
AIIah iets goeds.voorienmni'tuil,laat híj hem zrjn dien Islaam begrijpen.,,.
En Abu ad Dardaaheeftin al-Musnadoverleverddat Rasuulullah(s.a.s.)
zei:
"degene

tlie op d3 weg van het zoeken naar kennis gaot, zal door AIIalt geleitl woruIenop
een rpeg
von al-Jennalt De engelen tloen hun vleugels oniliag voor de student ván
kennis, goetlkeur"ncl
wat ltij doeL
Álles in de hemelen en aarde en cle vissenin de rliepten van de vateren vragen ont vergcving
voor
hent
en ilegene die met kennis bezig is is nrcer verheven rlan clegenedie alleen aanbirlding
ioet,
zools de volle nnan clat's nachts is over tle sterren l4taorlijk, de ulemaa zijn de edg"enontenvon
deprofeten. lYaarlijk, de profeten lieten geen rlinors noch {irhan$ no,
olles wat zíi nalíeten was kennis, tlus wie rlat neenÍ lrceft inderdaad een reusachtig
fortuin
yerznnteltL"
En in at-Tirmidhieis overgeleverd
door Abu UmaamahdatRasulullah(s.a.s.)zei:
"De "aalint"

to.r'. de "oabirl "is zoals ik ben to.v. de laagste t,nnjullie
Inderdnod, AIIah, zijn engelen, de bauoners von de henielen en oorrle,
zelfs de nier in z'n hol en le vis maken tluaa voor ilegene rlie goeils aan le ntensen leert.,,
MoskeeBadr

Zondasslessen

Urn Sadjaad

Hierbij geldt wel dat diegeneook in praktijk moetbrengenwat hij leert,anderswordt zijn kennis
eenstrafvoor hem.De kennismoet samengaanmet daden,kennisis leeg en waardelooszonderhet
handelenernaar.
Allah weet hoe de mensis, Hij zeg!in soeraalBaqarahvers44:
SPOOR JE DE MENSEN AAN OM HET GOEDE TE DOEN TERWIJL JE JEZELF
VERGEET?
En in soerahas-SaÍf,vers 2 en 3;
WAAROM ZEG JE DATGENE,WAT JE ZELF NIET DOET?
De intentieachterkennisis aanbiddingvan Allah, en het richtenvan alle dadenvan aanbiddingaan
Hem alleen
(de intentiemoet dusvoor Allah zijn en niet om eennaambij de mensente krijgen)
De kennisover Allah is de belangrijkstekennisdie er bestaat.Degenedie de mensenzijn kennis
doorgeeftzal ondervraagdwordenover wat hij met zijn kennisdeed.
Ibn al-Qayfm heeftgezegd:"Daden worden lvel of niet geaccepteerd
naarmateze
overeenkomenmet hun kennis,dus de daad die overeenkomtmet de kenniswordt
geaccepteerd,
en de daad die tegenovergesteld
is aan kenniswordt dat niet.
Kennis is de weegschanl,
en het is de maatstaaf,"
(MiftaahDaar as- Sa'aadah,89)
Hij zei ook: "federe kennisof daad die imann niet in kracht laat toenemenis eenziekte..."
(al-Fawaa'id,p:162)
Het toenemenvan imaanvia kenniskan op verschillende
manierenbereiktworden;
te reizenom kenniste vergaren,met mensendie kennishebbenop hun bijeenkomsten
zitten,
samenstuderen,kennisover Allah enZijn sharie'ahopdoen,in praktijk brengenwat je leert.
Doordeze dingenwordt imaansterkervia de kennisdie men tot zich neemt.
OORAAN RECITEREN EN HET OVERDENKEN
Ibn Masoed heeft gezegd:"Het eerstednt wíj geleerd hebben vsn al-dien (Islaanl
vas al-imaon, claarnn de Qoraan, woarnrce onze ímoan werd yersterkL"

In soerahal-Anfaal(8;2) staat;
DE GELOVIGEN ZIJN GEEN ANDEREN DAN ZIJ WIENS HARTEN ANGST VOELEN
WANNEER ALLAH GENOEMD WORDT, \ryANNEER ZIJN VERZEN VOOR HUN
GERECITEERD WORDEN, VERSTERKEN DIE VERZEN HUN IMAAN...
De Qoraan bevatleidingvoor ons en genezingvoor de ziektesin onzeharten.
De Qoraanmaaktje rijk zondergeld en sterkzonderwapen.
AIs Allah de Qoraanop eenberg zou neerzenden,
zou de berg in nederigheidbuigen.
(zie soerat-ul-Hashr
;59:21)
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Ibn al-Qayyimzegt:"In het kort; er is nietsmeerwaardevolvoor het hart dan de
eoraan te
lezenen te overdenken.De Qoraan omvangtalle niveausvan de reizigers,degenendie
werken,
en zij die kennisvergaren.
Het is de Qoraan die liefde oproept,verlangens,angstnhoop,berouw,vertrouwen,plezier,lof,
geduld en dê overigegebiedendie in ons hart levenen het perfektionerenervan.
En eensgelijkduwt het al die daden de kop in die het hart ruineren.
Als mensen zich de betekenisvan Qoraan reciterenen overdenkenzouden realiserenn
zoudenze dat meer dan wat dan ook doen.lVanneeriemand het leesten overdenkt,
en bij eenvers komt dat hij nodig heeft,als genezingvoor zijn hart, herhaalt hij het,
en zo Qoraan lezen-nl zijn het manr een paar verzen-is beter dan de hele
Qoraan uit lezen
z o n d e rd n t . H e t i s b e t e rv o o r h e t h a r t e n h e l p t m e e rj e i m n a n t e s t e r k e ne n d e s c h o o n h e i d
van
de Qoraan te proeven."
(miftaahDaar as- Sa'aadahp.204)

De meesteArabierengeloofdenen accepteerden
Islaamalleen al door Qoraante horen.
Landen-hoefden
niet eerstveroverdte worden,of stedenoverwonnen,
nochgroeidende moslimsof werd hun krachtsterker,behalvedoor de
Qoraan.
Iedermoet begrijpendat imaanniet toeneemtdoor gewoonQoraante reciteren,
maarje moetje erbij concentrerenop de betekenisen uitleg ervan,
en liet in praktijk brengenervan.
Mudjaahied,eenvan de "tabie'ien" zei:
"Ik heb rlrie
keer cle Qoraan ntet lhn Abbaasgnrncitn"rí Ik stopte bij íedere (U)aen vroeg ltent
wflaronr ltij werd geopenbaarden hoe het toen t,fls.',
Hurairahheeft Abu overgeleverddat Rasuulullah(s.a.s.)zei:
"Al-ínman

bestaat uit 60 (of nrcer) of 70 (of nteer) delen; "laa ílohaa iI AIIah', is het hoogste,
en de laogste eryen is een opstakel vnn de struat opruinrcn.,'
(hadithuit SahihBukharie)
"Geen een
persoon zit nrct rlezeeoroan x,onderenige toenanrcof afnann..,'
Qatadahzei:
(overgeleverddoor Ibn al-Mubaarakin az-Zuhd,p.272,al-Aajurreein AkhlaaqHamlahal
eoraan)
En in eenhadithuit sahihMuslim (l;559) zegtRasuuluilah
(s.a.s.):
"Wanrlijk,

AIInh verheft en vernedert nrensenntet tlit Boek.,,

En in eenanderehadithuit SahihMuslim (l;203):'
"...en de
Qoraan is een bewijs voor of tegenje,'
Al Hasanal Basreezegtin de uitleg van het overdenken
van de eoraan:
"Wallahi, het gaat
niet niet om het reciterenvan de eoraan,
tenvijl men zorgeloosis om wat de Qoraanje leert.Sommigenvan hun zeggen:
"Ik heb de hele
Qoraan uitgelezenen mistegeeneenletter."
lVaflahi, hij miste de hele Qorann; er is nietsvan Qorann in zijn karakter of daden tezienlr,
Dat zijn geenQoraanreciteerders
of ulemaa,en de mensenluisterenmeernaarhun melodieuse
maniervan reciterendan dat de betekenisvan de woordentot hun doordringt.
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Hun foto's staanop hun casettebandjes,
met geschoren
baarden,het werd hun bron van
inkomsten,terwijlQoraanalleengeopenbaard
werd om ernaarte handelen;als leiding.
Ibn al-Qayyim zei; "AIs je baat v:il hebbenbij de
eoraun, Iaatje hart dan een zijn nrct de recitatie
ervan of het luisteren ernaar en weeserbij aamuezigop een nmnier hoe ientanri
aanwezig is bi
en íoegesprókendoor Degene Díe het spiak ,t oepiryiu is Hij."
(al-fataawavan Ibn Taaymiyyah,16;4g_5I )
Degenedie op zo'n maniermet de Qoraanomgaat,zal succesvolin zowel
kennisals dadenworden
en zijn imaanzal toenemen.

EIGENSCHAPPEN

E NAM

ZIJN M

Het eerstebelangrijkepunt vanje imaanis "imaan-billeh";het geloven
in Allah.
Gelovenin Allah betekentook datje kennisoverHem vergaart;
het niveaudatje imaankan bereikenhangtaf van de kennisdie je over
Allah vergaart:
hoe meerje over Hem te wetenkomt, hoó meerje imaanzal toenemen.
Het lerenvan AIlah's namenen dus gigenschapp.n
.n het begrijpenervan,
heeftinvloedop eenmoslim z'n dienstbaarheià
en nederigheid.
Abu Hurairahheeftin eenhadithin de Saheehayn
overgeleverd
dat
"Aan

Rasulullah(s.a.s.)zei:

AIIult behoren 99 nanten,I00 nin I,rlegeneclieze opnàentt
zal al Jennah binnen g,ítrL,,

opnoemenbetekentniet gewoonze noemenof tellen,dat kan iedereen,
het betekentze toepassen.
Ibn al-Qayyimheeftdrie niveau'sgenoemdwaaropje dit kan doen;
l)de woorden en nummers herinneren.
2)de betekeniserwanbegrijpen,
3)er du'aa mee maken.
Ibn sa'deezegt in de uitleg van de hadithvan Abu Hurairah:
"degenedie
ze herinnert, de betekenisbegrijpt,erin gelooften Allah ermeeaanbidt,
zal het paradijs binnen gflan."
(at-Tawdeehwa al-Bay aan,p.26)
Ibn Kathier schrijft:
"Degenendie
Hem waarlijk vrezen,zoalsdat zou moeten,
zijn de geleerden,die Ifem kennen.
Dat is omdat, hoe beter de kennisvan "al-'Adheem","al-'Aleem" is, dus hoe groter
de kennis
over Hem is, hoe groter het bewustzijn Hem zal zijn."
(tafseerIÉn Kathier3;553)
(of "al W.adoed"begrijpen:Degenedie liefdegeeft,of "ar-Rahmaan";Degene
die Rahmaaheeft,
vergrootje liefde voor Hem en verlangensnaarHem)
Ibn al-Qayyimzegt: "Er is geenbehoeftevoor de zielendie groter is dnn hun
behoefteaan de
kennisover hun Schepper,en om tiefdevoor Hem, Hem noemen,tevredenmet
Hem zijn,
het zoekennnar een positiebij Hem...Hoedan ook, is hier nnnr toe geenandereroute.
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dan via de kennis over Zijn ntmen en Karaktereigenschappen.
IIoe meer de dienaar hieroverweet, hoe meer hij kennisover Allah heeft,
en hoe dichterbij hij bij Hem zal zijn. En andersomook
ALLAH SCIIENKT ZIJN DIENAAR EEN POSITIE BIJ HEM DIE OVEREENKOMT MET
DE POSITIE DtE DE DIENAAR ALLAH GEEFT FIJ ZTCHZELF."
(al;-kaafiyah ash-shaafi
yah,p.3,4)
Ook uit de Qoraankunnenwe op veel plekkenopmakenhoe Hij is
Zoalsin ayat-ul-kursie:Hij is de Eeuwig Levende,de ZelÍbestaande,
Die allesonderhoudten niet slaapt.
Geenatoom in de hemelenof op aardeis daarzonderdat Hij het weet.
Hij is Alziend; Hij ziet het lopen van een zwartemier op eenrots in eenpik donkerenacht.
Hij is Alhorend;Hij hoort het roepenen huilenvan de stemmendie Hem nodig hebben,
in welke taal dan ook. Zijn eigenschappen
zijn te verhevenom vergelekente wordenmet de
eigenschappen
van Zijn schepselen.
Hij is Eerst,nietsvoor Hem hebbend,
en Laatst,nietsna Hem hebbend.Hij is "ad-Dhaahir";d.w.z.
dat nietsof niemandbovenHem is;
het verwijst naarZijn Grootsheid.En Hij is "al-Baatin";nietsis meernabij dan Hij is;
Hij kent alle geheimen,de meestintiemein iemandshart.
Hij heeft de hemelenen de aardeen alleswat daartussen
is niet zondereenbedoelinggeschapen,
Hij liet de mensniet verwaarloosdof betekenisloos;
Hij schiepde schêppingom Tawhieden aanbiddingvan Hem waar te maken.
Hij toonde henZijn weldadenen overvloeden,zodat zij hiervoor dankbaarmogenzijn,
en via dezedankuitingennog meer mogenontvangen.
Hij maakteZichzelf via verschillendewegenkenbaaraanZijn dienaar, Hij riep ze om Hem lief te hebben,en sloottussenZichzelf en hen het sterksteverbond.
Hij I i et Zijn r ahmaazw aarderwegen danZijn toorn.

IIET LEREN VAN DE BIOGRAFIE VAN RASUULULLAH (s.n.s.)
Hier kunnenwe niet om heen;Hij is de gekozenevan Allah's schepping,aanwie Allah Zijn
openbaringen
schonken die voorspraak(soortdu'aa) mag doentussenHem en Zijn dienaren.
Allah stuurdehem als eengenadevoor de werelden,eenleideren eenbewijs voor al Zijn
schepselen.
Allah heeftZijn dienarenbevolenhem (s.a.s.)te gehoorzamen,
lief te hebben,
te respekteren
en te volgen.De poort van al-Jennnhopent alleenvoor diegenedie via de weg
van de profeet komt. (zijn soenavolgde).
Via het volgenvan de profeeten de voorheengezondenprofeten,wordende rechtgeleiden
van de
verlorenenonderscheiden.
profeten
Wij hebben
meernodig dan de lichaamde ziel nodig heeft,
of het oog licht, of de ziel leven.De basisvan allesis kennis,en de meestwaardevollekennisis het
leren van de biografie van de profeet en zijn sahaaba(metgezellen).
Allah heeftRasuulullahals eenvoorbeeldvoor onsgestuurden als wij hem liefhebbenen volgen
zal Allah ons lief hebben.Over hem lerenen lezenvergrootje liefde voor hem,
en dan wordt je imaanook versterkt.Je verlangtje karakterte veranderenen goededadente
verrichten.
Ibn as-Sa'deezegt: "van datgenedat imaanversterktis kennisover de profeeten zijn lofrijke
manierenen perfektekaraktéreigenschappen
die hij bezat.lOegene
die Èemwaarlijk kent,
heeft geentwijfel aan zijn eerlijkheid en de waarheidvaíwat hij bracht van het Boek,
de soenaen de religie van Waarheid.Hem kennengeeftdegenedie nog niet geloofcleimaanen
versterktde imaanvan degenedie al geloofde.Allah zweertbij de perfektievan zijn karakterin
soeratal Qalam(68;1-4):
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NOEN. BIJ DE PEN EN WAT ZIJ SCHRIJVEN.
JIJ BENT DANKZIJ DE GUNST VAN JOUW HEER GEEN BEZETENE.
EN VOORWAAR, VOOR JOU IS ER ZEKER EEN BELONING ZONDER
ONDERBREKINIG.
EN VOOR\YAAR, JIJ BESCHIKT OVER EEN HOOGSTAANDKARAKTER.
Hij is degene
dieuitnodigttot imaan,doorzijnprijzenswaardige
karaktereigenschappen,
mooiemanieren,
waarheidsgetrouw
spreken
enópiechte
daden.Hij is degrJotsteleiderenons
perfekte
voorbeeld.
In soeraal-Ahzaab
(33.21)zêgtAllah:
JULLIE HEBBEN IN DE BOODSCHAPPERVAN ALLAH EEN MOOI VOORBEELD
OM
TE VOLGEN
En in soeraal-Hashr(59:7)
EN \ryAT DE BOODSCIIAPPERJULLIE GEEET,NEEMT DAT;
IVIAARWAT HIJ JULLTE VERBIEDT, ONHOUDT JULLIE DAARVAN.
DE GUNSTENEN K\ryALITEITEN VAN ISLAAM OVERDENKEN
Allesin Islaamis mooiengoed,zijn morale
n zijn{e mooisten
en meestprijzenswaardige.
De dadendieje via Islaamleertte doenzijn debestenIslaamleertje iràan
te hebben.
In soeraal-Hujuraat(49:7)staat:
MAAR ALLAH IIEEFT JULLIE DOEN HOUDEN VAN HET GELOOF
EN HIJ HEEFT
HET MOOI GEMAAKT IN JULLIE HARTEN
Imaanis dushet mooistewatje in je hartkanhebben.
Ibn al-eayyimschrijft:
"Denkna over
de overweldigende
wijsheidvan dezereligie,áit pu.. pao gebrachtdoorde
profeetMuhammad,die met geenenkeleexpressie
de perfektieervankan-weergeven,
en niets
verheveners
kan door de hoofdenvan geleerden
bedac-ht
worden,zelfsal warenzij allen
verenigd."
enl
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De "salaf"van dezeummah;de metgezellen
vandeprofeetenhunrechtgeleide
volgelingen;
demensen
uit de eersteperiodein Isiaam,zijn debeitenvanalleg.n.ruii.r.
Zij hebbenIslaambeschermd
en muslimsg.t.io. Zij hebbende Grkste imrenr.rn ellenrinsi-n.
endebestekennis,de meestpureharten.n d. puuritezielen.
Zij werdengekozenalsdegenendie deprofeetioordenen zagen,
nabijwaren,lief hadden
enwaarvanhij hield.Maa'sh'AllahlZij ontvingen
Islaamvanhemenhetschootwortelin hun
harten,hunzielenvondener rust"n u.rd. bij, ; zij blevenhiermee
standvastis
-------. -v!'D'
zoalsdebergenzíjn.zoals Ailahin soeraali-Imraan
g;l
zegt; l0)
JULLIE ZIJN DE BESTEMENSENOOIT VER1VEKTONDERDE MENSHEID
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Hun levensverhalen
inspirerenons om goedte doen,hun karaktersen nobeleeigenschap$pen
zijn
voorbeeldenvoor ons. Shaykhal-Islaamschrijft:
"hoe meer iemand op hen lijkt,hoe grotereperfektie in hemzelIis."
(zie ook de andereles over de metgezellen;"as-sahaaba")
JE BEZINNEN OP DE UNIVERSELE TEKENEN (aayatkawniyyah)
Dit is eenvan de belangrijksteredenenwaardoorimaankan toenemen;
wanneerje nadenktover de lucht, de aarde,de zon, de maan,sterrenen planeten,
de dag en de nacht,bergenen bomen,rivierenen oceanen,en al het andereontelbare,
zelfssomsongekendedat Allah heeftgeschapen.
Kijk naarde dieren;hoe sommigenvan hun op
hun buiken kruipen,anderenop twee potenen weer anderenop vier; hoe sommigenklauwenals
wapenshebben,of snavels,of gil of scherpetandenof horens...
Denk aande wolken, en de wind die hun voortdrijft,en dat er verschillendewinden zijn,
"lawaaqih"(bevruchters)
genoemd;zoalsAllah in soerahal hidjr
winden die stuifmeelwegblazen;

(t5.Zz)zegf.
EN WIJ IIEBBEN DE WINDEN GEZONDENALS BESTUTVERSEN \ilIJ HEBBEN
REGEN NEERGEZONDEN UIT DE IIENIEL. WAARMEE \ryIJ JULLIE TE DRINKEN
GBVEN.
En denkoverde aarde;waarvoorzieningen
vooronsin enop groeien,
deaardedievastwordtgehouden
Het voorzietde levenden
zolangze eropz4n
doorbergen.
ende dodenwanneerze eronderz1n.Zie,wanneer
hetkaalenverdordis enAllah laater daarna
regenop komen,danwordthetweergroenengaater weervanallesop groeien.
En overdenk
de afwisseling
vande dagendenacht;hetaktiefzijn enrustenvande schepping.
En dezonen maan;dater warmteen lichtis; hoezouhetzijn alshetaltijddonkerwas?
We vindenalleszo normaal,maarhierinzijnjuist tekenen
voor degenen
die nadenken.
EN ONDÈR ZIJN AYAAT (TEKENBN) IS DE SCHEPPINGVAN DE HEMELEN
EN DE AARDE EN DE VERSCHILLEN IN JULLIE TALEN EN JULLIE HUIDSKLEUR
(soerahar-Roem;22)

EN OP DE AARDE ZIJN TEKENEN VOOR DE OVERTUIGENDEN
EN OOK IN JULLE ZELF, ZIEN JULLIE DAN N[ET?
(soeraad-dzaariyaat(5l;20,21)
Hoe zijn wij alsmensengeschapen,
verwekt,en ziehoewij horenen zien,onzevingersen tenen,
onzegeslachtsorganen,
hersenen
etc.
onshart,baarmoeder,
Ibn al-Qayyimzegt:
"IIij heeftzichzelfaanZijn diennrenvoorgesteld
Zijn tekenente
en ze aangemoedigd
overdenken.t'
In soeraal-Baqarah(2:164) staat:
VOORWAAR, IN DE SCHEPPING VAN DE HEMELEN EN DE AARDE
EN DE AFWISSELING VAN DE NACHT EN DE DAG
EN DE SCHEPEN DIE OVER DE ZEE VAREN
NIET WAT DE MENSEN VOORDEEL GEEFT. EN HET \YATER DAT ALLAH UIT DE

HEIVIELNEERZENDT, WAARIVIEEHIJ DE AARDE TOT LEVEN BRENGT
NA HAAR DOOD, EN DAT HIJ DAAROPALLERLEI DIEREN VERSPREIDDB,
EN DE BESTURINGVAN DE 1VINDENEN DE 1VOLKENDItr TUSSENDtr HEMEL
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EN DE AARDE DIENSTBAAR ZIJN GEMAAKT,
ZIJN ZEKER TEKENEN VOOR EEN VOLK DAT
VERSTANDIG IS.
En in soeraar-Roem(30:20)
EN HET BEHOORT TOT ZIJN TEKENEN DAT HIJ JULLIE UIT AARDE HEEFT
GESCHAPEN
EN ZIE, JULLIE HEBBEN JE TOEN ALS MENSENWIJDVERSPREIDT.
(88:17-20)
En in soeraal-Ghaashiyah
KIJKEN ZIJ DAN NIET NAAR HOE DE KAMELEN ZIJN GESCHAPEN?
EN NAAR HOE DE BERGEN STEVIG GEGRONDVESTZIJN?
EN NAAR IIOE DE AARDE UITGBSPREIDIS?
Zo zijner nogheelveelQoraanverzen
waarinNlahZijndienaar
uruuj*uu, Zijn tekenen
te kijken.
Het is Zijn grootsteuitnodiging
voorZijn dienaar
om Hemlief te hebben,
dankbaar
te zfn,
Hemte prijzen,teherinneren
en aanHemgehoorzaamte
zijn.
Het is duseenvandebelangrijkste
middelen
omje imaante sterken.
Iedereen
kandezetekenenzien,maaralleendemensen
metverstand
hebbener profrjtvan,
datzijn diegenen
die hunhersenen
gebruiken
om Allahte herkennen.
ITETVOLBRENGENVAN OPRECHTE.GOEDEDADEN.
Hetverrichten
vangoededadenhelplomje imaante sterken,
je datin
vooralwanneer
REGELMAATdoet,danhouje hetbetervol,
endeprofeet(s.a.s.)
heeftgezegddatdatookis waarAllahvanhoudt.
Imaanneemttoe doorgehoorzaamheid
en dadenvanaanbidding
volgenssoena
Voorbeelden
vanhethartdatimaanin zichheeftzijn:
ichlaas(oprechtheid),
liefde,tawakkul(vertrouwen),
hoop,angst,sabr(geduld)enz.
Voorbeelden
vandetongdieimaanin zichheeftzijry
tahliel("AllahuAkbar,Soebhanallah,
Qoraanlezen,takbier,tasbieh,
Alhamdulillah"zeggen)
vergeving
vragen,salaahen salaamaanRasulullah
(s.a.s.)
sturen,nietroddelen
enz.
Wat betreftde ledematen:
betrefthet :
sadaqah,
hajj, salaat,wudhu,naarmoskeeen
gaan,vastenenz.
Al dezedadenbehorentot imaan.Hoemeerje zedoet,hoesterkerjeimaanwordt
enandersom.
Mensendieveelgevasthebben
gaanhetparadijs
binnendoordepoortvoorde
vastenden,
mensen
dieveelsadaqa
gavendoordepoortvoordiegenen,
ener zijn ook mensen
die
doorallepoortennaarbinnengaan,wantdiehebben
allesheelgoedgedaan!
Iemanddie allerleidadenverrichtdievolgensIslaamniettoegestaan
zijn,k rjgt"raan"over
zijn
hart;eensoortroest,legt de hadithuit, waardooriemandweerzinkrijgt tegentegenallesoenaen
Islamitische
praktijken.
De daden,de aanbidding
in hethartis debasisvooralles.
Aanbidding
via tongen ledematen
heeftgeenzin alshetharter nietvandoordrongen
is.
zoalsde hadithin de tweeSaheehs,
overgeleverd
doorNu'maan
ibnBasheer,
waarinRasuulullah
(s.a.s.)
zei:
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"Inierdaad,

in het lichaam is een stukje vlees; als het goel rs, ls het hele lichaant goed,
en als het korrupl rs, is het hele lichaam corrupt,rlat is het harL"
Het hart dat puur is, met liefde voor Allah, liefdevoor dat waar Allah van houdt
en haat tegenwat Allah haat, is in enormecontrastmet het hart dat overwonnenis
door liefde
voor verlangbns("hawaa"),het volgen vanz' n lusten,door de belangenvan zijn
.go uoo.of t.
zetten.vandaar
dat het hart de koning van de ledematenwordt g.noàd.
Als de koning oprechtis, is zijn legerdat ook; is de koning koÀpt, dan is zijn
legerdat ook.
In soeraash-Shu'araa(26:88)staat;
OP DE DAG WAAROP RIJKDOM EN ZONEN NIET ZULLEN BATEN,
ALLEEN IIIJ (ZAL GEBAAT ZIJN) DIE PIET EEN ZUIVER HART NAAR
ALLAII
KOMT.
Dit is het hart dat nietsandersbevatdan liefdevoor Allah, taqwavoor Hem,
ende angstdat wat dan ook hem op afstandzal brengenuun Àluh.
Rasuulullah(s.a.s.)heeftin eenhadithovergeleverddoor Abu Dawoedgezegd:
"leg-e\e

om AIIah en niet doet ont Allah,
llie lief heeft ont AIIah en haat om AIIah en geeft
heuft inderdaadperfekte íntaan."
(Saheehvolgens ShaykhAlbaanáe)

Wanneerhet hart rechtschapenvenmld met imaanis,
blijft er nietsandersin hem over dan oprechtheiden liefde en alleenhet verlangen
naarAllah,
alle ledematenwillen alleengoed doenen zij doenalleenvoor Allah en
alleenáatgenedat Hém
pleziert.Het hart zal altijd vervuld zijn, of met herinneringaan het
hiernamaals,
of over hoe zijn wereldseleven is...Ditzal hem helpeng"Ën*.nr.n te willen
vervullen
die zijn ego heeft. Alles wat hij doet trekt hij door naar-tijn leven in het hiernamaals,
hij is eigenlijk al de bewonerervan!Hij denktaande dag van ..Mazssd,,,
De dag van toename,
A l l a hz e g ti n s o e r aY u n u s( 1 0 : 2 6 )
VOOR HEN DIE HET GOEDE DOEN IS AL HUSNAA EN I\ÍEER,.....
D,eware gelovige verlangt alleenverenigdte zrjnmetzijn Heer:die dag zalhet
hart sneller naar zijn
Heer rezendan de wind waait..
In SaheehMuslim staatdat Suhaybar-Roomeeheeftovergeleverd
dat Rasuulullah(s.a.s.) zei:
"Wonneer
de bewoners van al-jennah jennah binnen goan, zegtAllah:
"lí/ensen jullie
ieÍs dat Ik voor jullie kan vermeerrlerei?"
Zij zullen anhvoorden:
"Huuft
U onze ge4íchten niet verlicht? Heeft (l ons niet het paradijs binnen Inten gaan
en ons beschernul tegen het vuur?',
Toenzei de profeet;
"Dan
zal clesluier worrlen opgelicht, en er werrl hun niets gegeven dat hun nrcer geliefd was
don lret xien van Hun Heer."
Als iemandveel van iets houdt,noemthij het veel,zo laat imaanje Allah veel herinneren.
Liefde voor Allah is imaan. Ibn al-Qayyimzegt in zijn boek al-daabil as-sayyiddat herinnering
aanAllah (dzikrUllah)wel honderdwaardenheeft,zoalsb.v:Allah'stevredenleid,
afschermingtegensjeitaan,helpt tegendepressie,
sterklje hart enje lichaam enz...
In soeraar-Ra'd(13:28)staat:
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WAARLIJK, HET IS DE HERINNERING AAN ALLAH DAT DE IIARTEN \ryAARLIJK
RUST SCHENKT.
Abu Dardaaheeft overgeleverddat Rasuulullah(s.a.s.)zei:
"Zal ík jullie níet vertellen over clebestevaniullíe tlatlen?
Het nteest heilige ervan toor jullie Heer en datjullie positíe bij Hem verltoogt?
Een tlsarl tlie beter voor jullie is dtn het uitgeven vdn geld en goud, of strijd tegen de viian{
waarbij jullíe hun nekken slann en zíi die vanjullie?"
"Ví/atis het, O Rasuulullah?"
Zij zeiden:
"Het herínneren van Állah"
Hij onhvoorlde:
hadeethsaheeh)
at-Tabaraanee;
(Ahmad,IbnMaajah,at-Tirmidhee,
In eenhadithuit SahihMuslim heeft Aisha gezegddat Rasuulullah(s.a.s.)dhikrAllah verrichttebij
alleswat hij deed.

Zoalssoerahal Imraan(3: 191)ook zegt.
DIEGENEN DIE ZICHALLAII HERINNEREN STAAND, ZITTEND,
OF OP HUN ZIJDEN LIGGEND...
Abdullahbin Busr heeftovergeleverddat eenmanbij Rasuulullah(s.a.s.)kwam en zei:
"O Rasuulullah, de ituelen van inman ziin veel voor nii,
rlus vertel me ietslvaar ik nte aon kan vastlrouderu"
"Laatie tong niet ophoudennrct dhikrAllnlt"
Hij (s.as.) snhpoorclfle:
volgensShaykhAlbaanee)
Maajah,Haakim:Saheeh
(Abee Shaybah,at-Tirmidhee,Ibn
Wat wil je nou liever dan dat Allah aanje denkt?
door Abu Hurairah
In de hadeethsvan Muslim en Bukharieovergeleverd
zegt Rasuulullahdat Allah heeft gezegd:
"Ik ben zoalsMijn dienaar verwacht dat Ik ben.
En Ik ben met hem als hij zich Mij herinnert.
AIs hij Mij in zichzelf herinnert, herinner Ik hem in Mijzelf,
En als hij Mij in gezelschapherinnert, herinner Ik hem in beter gezelschap."
Als je tong niet bezig is met dhikrAllah gaathij vanzelfanderedingendoen,voordatje het weet heb
je iets slechtsgezegdof geroddeld.
Ibn al Qayyim zegt:
"Want de tong houdt zich absoluutniet stil'
of de tong herinnert of kletst raak; het is eenvan de twee."
Alle dadenvan aanbidding("ibaada")zoalsbidden,vasten,hajj, sadaqah,
jihaad behorentot imaan.
i'Daawa" (uitnodigennaarAllah enZijnreligie),het aansporen
tot het goedeen verbiedenvan het
kwadet.o.v. anderemoslimshoort ook bij imaan,want Allah beveeltons dat om te doen.
Rasuulullah(s.a.s.)heeftin eenhadithsaheehgezegddat alsje ietsziet wat niet goedis,
je
moetje het veranderen,metje mond, (mondelingdus)of metje handof (de minste)met hart.

MoskeeBadr

Zondasslessen

Um Sadjaad

Dawaais heel gezegendwerk, want de profeetheeftgezegddat wanneerjij iemandaanspoortom
krijgt als hij dat doet,
iets te doen(wat Allah bevolenheeft)je de zegeningen
verliest!
zonderdat hij zelf die zegeningen
Imaanen sterkvertrouwenop Allah (tawakkul)brengtoverwinningover de vijandenonderde
mensenen de jinn, zoalsin soerahan-Nahl(16:99)staat:
WAARLIJK HIJ (SJEITAAN) IIEEFT GEEN NÍACHT OVER DIEGENEN DIE IIVIAAN
HEBBEN EN HUN VERTROUWEN ALLEEN OP HUN HEER HEBBEN.
Degenedie dawaadoet,moet dat met eerlijkheiddoenom zijn en de anderzijn imaante sterken.
Hij moet wijsheidgebruikenin de manierwaarophij de anderbenadert,
en geduldigzijn t.o.v. de ander,en hij moet kennishebbenover datgenewaar naartoehij de ander
je moet nooit denken
uitnodigt.Het is heelbelapgrijkom elkaarte helpenherinneren,
"wie
ben ik om dat te doen?"
In soerahal-A laa 87:9-11) staat:

DAAROM, HERINNER ELKAAR, ALS DE WAARSCHTIWING (HUN) BAAT,
ZULLEN DEGENEN DIE ALLAH VREZEN ZICH LATEN WAARSCHUWEN,
EN DE ELLENDIGE ZAL HET VERMIJDEN.
Dus dawaadoenwerpt altijd vruchtenaf, t.o.v. beidesoortenmensen,
dat is heelandersdan wanneermensenbij elkaarzijn om plezieren genot
en niemandzegt iets kwa imaan.Iederemuslim moetzichzelftrainenom te vechtentegenal
datgenedat het verzwakkenof zelfs verdwijnen van imaankan bewerkstelligen.
Je moetjezelf ook afuragenwelke dingengevaarlijkzijn voor je imaan
enje imaannaarbenedenzullen halen.
Hudhaifah,eenvan de metgezellenvan de profeet(s.a.q.)heeftin eenhadith
(SahihMuslim en Bukharie)gezegd:
"De sahaaba waren gauentl tle profeet or,àr het goele íe vrogen en ik vroeg hent over het hvade
in angst dat het nte zou rnken-"
Ibn al-Jawzeeheeftgezegd:"op de hoogtezijn van het kwade,
mnakt je allert op er niet in vnllen."

(talbees
iblees,p.4)

of zelfs
vanhetverzwakken
oorzaken
zegtdateenvandebelangrijkste
Shaykhal-'Uthaymeen
is.
verdwijnen
van imaangehoorzaamheid
aanAIlahloslaten
je
je
(omdat gebeden
alseenschildtegenslechtedingendoen
Zoalsb.v.het loslatenvan gebeden.
funktioneren)
voor eennvakke
Zoalskennis(ilm) enoor zorgt datje imaansterkerwordt,zo zorgt ontvetendheid
intaan.
Kennis ligt aan de wortels van al het goede en omvetendheidaan de wortels van al het h,vade.
Hoe belangrijkis het niet om te wetenwat volgensIslaamgrote zondenzijn en wat kleine.
Want de hadeethszeggendat degenedie de grotezondevermijdt,z'n kleine zondenvergeven
krijgt. B.v:
dat Rasuulullah(s.a.s.)zei:
Abu Hurairahheeftin een hadithin SahihMuslim overgeleverd
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,,De viif gebeden, het vrijrlagsgebedto-thet volgende vljdagsgebed vegenalle zonden schoon
en Ranradasn tot di rotgrráu"namulaan; zii
vermetlenwortlen'"
rlie tussenltun verricht'zrin, xolang slsde giote-zonden
En dat staatook in soerahan-Nisaa(a:31)
INDIENJULLIEGROTEZONDEN,DBVERBODENZIJN,VERMIJDEN
ZULLEN WIJ JULLIE FOUTEN UITWISSEN
PLAATS (HET PARADIJS) LEIDEN'
EN ZULLEN \ryIJ JULLIE NAAR EEN EERVOLLE
als Allah iets goedsvoor iemandwil
Wat eenzegening!Vandaar,wat Rasulullahzei dat
wil laatHij hem in onwetendheid'
Hij hem IslaamruutU.giijpán,als Allah dat niet
Zondenworden in vier groepenverdeeld:
1)

"MALIKIYYAH"; houdingenaannemendie eendienaarvan Allah niet toebehoren'zoals:
zijn, anderenjou latenaanbidden
domineren,jezelf tov"n und.r.n verheffen,trots
of als slavenvoor je latenwerken'

"SJEITAANIYYAIr': lijken op sjeitaan,w.b.t bedriegen'haten' liegen' onderdrukken'
2)
d bevele*
ongehoorzaamhei
3)

zwakkerenonderdrukken'
..sAB'IYYAH"; agressie,
boosheid,bloedvergieten,

4)

"BAHEEMIYYAH";je lustenbevredigen,zoalszinna(sexueelharaamcontact)'stelen'
ongeduldigzijn.

naarde andere'
je
De meestezondenbeginnenhier en brengen vervolgens
wegenlaat gaanmet onzezielen
we hebbenslechtsin onzezielen,als Allah onsonze
hulp wordenwe rechtgeleid'
zullenwe heelveel slechtsdoen,alleenmet Allah's
Al-QaadeeIbn Abee al-'Izzal-Hanafeeheeft gezegd:
..Veelmensenhebbengezegddat de zoonVanAdam drie zielenheeft;
o eentevredenziel ("mutma innah"),
. Een ziel die veel schandaligedingenverricht ("lawwaamah")
. en een ziel die veel kwaad beveelt("ammaarah")'
endatsommigenhetenekarakterhebbenenanderenhetandere.''
In soeraal-Fajr(89:28)staat:
O (JIJ) ZjTF;LDIE TEVREDEN IS (MUTMA'INNAH)
(75"2)
En in soeraal-QiYaamah
EN IK Z\ilEER BIJ DE ZELFVERWIJTENDE

ZIEL

En in soeraYusuf (12.53)

ERG NAAR HET KWAAD"'
WAARLIJK, DE ZIELNnIGT INDERDAAD IIEEL
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Het zit allemaalin eenziel; hoe sterkerde imaanwordt hoe rustigeren tevredenerde ziel.
Ibn al-Qayyimzegt:
"Allah heeft tweezielen
verzameldl eenziel die tot het kwade aanspoort
en een tevredenziel, en die zijn vijandig t.o.v.elkaar.
Als de eenverzwakt, wordt de ander sterk
Wanneer de een plezierin iets heeft,lijdt de ander.
Niets is moeilijker voor de ziel die aldoor het slechteaanmoedigt,
dan dadenvan gehoorzaamheidaan Allah verrichtenen de voorkeur gevenaan Allah's
tevredenheidbovenzijn eigenverlangens.(het
toegevendaaraan),
en er is niets meer waardevolvoor Allah.
En andersom.
En dezestrijd duurt altijd voort..."
Kijk altijd naar de reden achterde stemdie jouw ziel roept;waaromgebeurtdit?
Zo kun je jezelf beschermen.
Z6ïln er dus tweemomentenvan bewustwording;
ten eersteop het moment van verlangen;bijde intentie,zonderde daadte verrichten,
ten tweedenaderhand.Dan realiseerje je datje het beterniet had kunnendoen.
Het ergsteis wanneerhet iemand niet kan schelen,hijlaat zichzelfmaar gaan,
sluit z'n ogenvoor de gevolgen,wilniet erovernadenken.
op zo'n maniervindt hij 't norrnaalwat hij doet,enwordt het eenpatroon,
eengewoontewelke hij heel moeilijk kan loslaten.
(zolangje jezelf excusesgeeft en het goedpraat,kunje
doorgaan)
Het eerstewat iemandmoet doenis de verplichtedaden,vervolgens
na te denkenover verboden
zaken.Danberouwtonen,goededadengaanverrichten
(omdatdieje zondenweer schoonvegen),
dan na te denkenoverje laksheiden gemakzucht,
-over
wat je gezegdhebt,waarje voetenje gebrachthebben,
of wat je handenverricht hebben;watwou je bereiken?
Voor wie deedje dit alles?
LAAT IEDERE Z.TELKIJKEN NAAR WAT HIJ VOORUIT HEEFT GESTUURD VOOR
MORGEN
staatin soerahal-Hasjr(59:18)
We vragenAllah ons te beschermentegenhet slechtein onze zielen en het kwade van onze
handelingen.(zoals
in "ghutba-tul-haaja",
de duaadie Rasuulullahaltijd zei staat)
Sjeitaanis een sterkereden(van buiten af) die onzeimaankan verzwakken.
Hij is de vijand van de gelovigen,diegeenanderdoel heeftdan de imaanvan hun te verzwakken
of vernietigen.Alsje jezelf niet beschermttegenzijn influisteringenen geentoevluchtbij Allah
zoekttegenhem,verzwaktje imaan.Allahbeveeltonsom hem als eenvijand te behandelen,zie
soerahal-Faatir(35 :6)
WAARLIJK, SJEITAAN IS EEN VIJAND VOOR JULLIE,
DUS BEHANDEL I{EM ALS EEN VIJAND.HIJ NODIGT ZIJN HIZB (VOLGELINGEN)
ALLEEN UIT, ZOD A"T ZIJ DE BE\ryONERS VAN HET BLAZENDE VUUR WORDEN
En in soeratal-Mujaadilah
(58:19)

SJEITAAN HEEFT HEN O\TERMEESTERD,DUS
IIIJ HEEFT HUN HET HERINNEREN
VAN ALLAII LATEN VERGETEN. ZTJ ZTJNDE VOLGELINGEN VAN SJEITAAN.
WAARLIJK,DE VOLGELINGEN VAN SJEITAAN ZIJN DE VERLIEZERS
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Ibn al-Jawzeezegt:
"fIet is een plicht voor de verstandige
op z'n hoedete zijn voor dezevijand,
die zijn vijandschapsindsde tijd van Adam heeftgevestigd.
Hij heeft zij.n leven opgeofferden zichzelf om de levensvan de mensen,
de.nakomelingen
van Adam te vernietigen
en Allah heeft ons bevolenbedachtzaamt.o.v. hem te zijn."
Abu Muhammadal- Maqdaseezegtin zijn boek "Dhammal-Waswaas";
"Allnh
heeft sjeitaaninderdaadals eenvijand van de mensgemaakt.
Hij zit en wacht op hem langshet rechtepad en komt vanuit iedererichting
en vanaf iederekant naar hem toe,
zoalsAllah ons vertelt dat hij gezegdheeft; (in soerahal-Araaf(7:16)
WAARLIJK, IK ZAL ZTTTEN IN AFWACHTING OP HUN OP UIV RECIITE WEG.
DAN ZAL IK VAN VOREN EN VAN ACHTEREN NAAR HUN TOE KOMEN,
VAN RECHTS EN VAN LINKS, EN U ZUL"T NIET VEEL VAN HEN GEHOORZAAM
AAN U VINDEN
Ibn al-Qayyimheeft gezegd.
"Let op dat je sjeitaanniet
toestaatom zichzelfneerte zettenin het huis van je gednchtenen
intenties,wanthij zal ze korrupt maken op eenmanier dat het nndienmoeilijk wordt het recht
te zetten.Hij zal alle soorten toefluisteringen en negatievegedachtenbij je teweegbrengen
en je laten stoppen met denkenaan waar jg Laat bij hebt,en jij bent het dan die hem
geholpenheefttegenjouzelf,doorhem te latenwinnen van je hart en je gedachtenen daarna
mnakt htj je onderworpenaan die gedachten."
(al-Fawaa'id,p309)
En hij gaf eenandervoorbeeld:
"Een
voorbeeldis vergelijkbaarmet eenhond die heelerg hongerheeft,
tussenjou en de hond is eenstuk vleesof brood. Hij kijkt geconcentreerd
naar jou en ziet dat
je je niet verzet tegen hem en hij is dichtbij je. Je jaagt hem weg en schreeuwttegenhem en
toch weigert de hond te gaan hij maakt rondjesom je heenen probeertje af te leidenom wat
je in je handhebt."
(at-Tibyaanfee Aqsaamal-Quraan,p. a1_9)
In soerahaz-Zukhruf(43:36-38)staat:
EN DEGENE DIE ZTCIJZr,LF AFKEERT VAN DE HERINNERING AAN AR-RAHMAAN.
WIJ \ryIJZEN EEN SJEITAAN AAN VOOR HEIVI DTE EEN INTIEME VRIEND
("QAR[EN") VOOR HEM ZLLZIJN.
EN WAARLIJK,ZIJ (DE SJEITAANS) ZULLEN IIEN ZEKER VAN DE WEG
AFHOUDEN, TERWIJL ZTJ DENKEN DAT ZIJ RECHTGELEID ZIJN.
TOTDAT, WANNEER ZO EEN VAN HEN TOT ONS KOMT,
IIIJ TOT ZIJN QARTEN ZEGTI. WAS DE AFSTAND TUSSEN JOU EN MIJ MAAR ALS
DE AFSTAND TUSSEN DE T\ryEE OOSTEN (Or OOST EN WEST),
JIJ BENT INDERDAAD DE SLECHTSTE SOORT METGEZF,LI
DE WERELD (DUNYAA) EN IIAAR VBRLEIDINGEN.
Dit is de tweedefaktor van buitendie effekt heeftop iemand'simaan.
Jezelfverliezenin dunyaa,je tijd verliezenaanslechtswereldsedingen;
eenpositiein dunyaawillen bereikenwaarbijje al aagiraavergeet.
Ibn al-Qayyimzegt:
MoskeeBadr
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"De verlangens
van de dienaar naar de wererden haar plezieren
bepalenzijn laksheidt.o.v.gehoorzaamheid
aan Allah en zoekennaar het hiernamaals."
'

i
IJ
-

In soerahal-Hadeed(57.20)zegt Allah:

Wf,['I'DAÏ HE'I'WEIIELDSELBVEN SLECTI'I'S
EEN SPELIS,
EEN VERMAAK, EEN VERSIERING EN OPSCHEPPERIJTUSSENJULLIE
EY-ryE]IJVf,R IN VERMEERDERING VAN BEZIT EN KINDEREN,
ALS DE GELIJKENIS VAN EEN RtrGEN \ryAARVAN DE PLANTEN
(DIE ZTJ VOORTBRENGT) BIJ DE BOEREN VERWONDERTNGWEKT.
DAARNA WORDEN ZE DROOG EN JE ZIET ZE GEEL WORDEN.
EN VERVOLGENS WORDEN ZB TOT VERGANE RESTEN.
En in soerah
al-Kahf(18.a5-a6):
EN MAAK VOOR HEN DE VERGELIJKING NIETHET WERELDSE LEVEN;
HET IS ALS \ryATER DAT WIJ UIT DE HE1VIELDEDEN NEERDALEN:
HET VERMENGDE ZICI{ MET DE BEPLANTING VAN DE AARDE.
VERVOLGENS \ryERDDIE TOT DROGE STOPPELSEN DE WIND VERWAAIDE DIE.
EN ALLAH IS ALMACHTIG OVER ALLE ZAKEN.
BEZIT EN KINDERtrN ZIJN DE VERSIERINGENVAN IIET IVERELDSE LEVEN,
NIAAR DE GOEDE BLIJVENDE DADEN ZIJN BETER BIJ JOU\ryHEER
VOOR BELONINGEN EN BETERtr HOOP.
Rasuulullah
(s.a.s.)heeftin eenhadithuit SahihMuslimenBukhariegezegd:
"wallahi, ik ben
niet bang datjullie ín arnnedezulrenle,en,
nraer ik hen bang dat de wereltl voorjullie uitgespreidzal fijn,
zoalsIrct uitgespreidwasvoor tlegenenvoorjillie,
en dan aullenjullie erontwetlijtifloals degJnenvoorjullíe leden,
en ilon zullenjullie vernietigclworclenzoalí degenenioor jullíe dat n,erden.',
Al moetenwe wel in dewereldzt1n,alswe maarnietvandewereldziin.
De sahaaba
haddenhet hierover,zisdevolgende
hadithuit SahihMusiim:
"op eendag kwam
ik Abu Bakr tegen,tlie vroeg:,'Hoegaat het Hanclalla?,
Ik zei:"Handalla is eennrunaofiq (huicheraor)gavorden"
Abu Bakr zei:"SubhaanAllah!l|tat zegje?,, Ikánhvoorrlde:
"AIs we btj
layulullah zijn, hertnnert hij onsoan al-Jennahtot het lijkt of we het voor onszien
En sls we thuis ziin vernmkenwe ons met onzevrourpen kinderen,en-zijn-tuebexignretandere
rlingen,we vergetenveel.,'
Abu Bokr zei: "\4/allahi ik ervaar hetzerfrle"Handaila ging verder:
"Vervolgensvertrokken
wij naar rleprofeeLHmdallaiei: *O Rasuululloh,
Handalla ís eennunaJiq geworclen,, Deprofeet vroeg: ,,Hoezo?',
Ik zei: "O Rasuulullah, alswe bij jou zrjn, heinner je ons aan ad-Djennahen nn-Noar,
tot ltet líikt alsof rpehet voor ons zien.En alswe thuis zijn spelenwi met onzevrouryenen
kínderenen Zijn we beZignretanrlererlingen,we vergetentàe|.,,
Rasulullolt (s.ns.) zei: "Biiflem in Wens Ho
Ieven is, nls iullie oltiil hlii

'olt
míi en iullíe altiirl hezi
te herinneren, z.ullen moleika
schudlen in íullíe heddenen
[nar Hnnlollo,tíid moet er sevíid worde
íjd moet er Ílex,iíl wonlen oon
En dit zei hij drie keer.
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We moetennaardezewereld kijken als voorbijgaand,
en dat het wereldseleven altijd gepaardgaat
met liiden ,piin yerdrietyerties enz. Alles wat we hier hebbenis maar ti!óe\i1k,
daarommoetje je tijd hier gebruikenom goedewerkenvooruit te sturen;naar
je eeuwige
verblijfplaats.Rasuulullah(s.a.s.)en zijn metgezellenhebbenhun hartennooit verbonáenmet
dit
were(dse(evên,RasuuÍuÍÍahnoemdedezewereld eengevangenisvoor rle gelovige en poralijs voor
de ongelovige
Allah zegt in de Qoraandat we op de Dag desoordeelsop ons levenzullenterug kijken alsofwe
maareenuur van eendag in dit levenwaren.Moge Allah ons leidenen krachtgevenom onzetijd
te benuttenvoor ons uiteindelijkelevenin al-aagirah,
en dat we allemaalmeehelpenom Islaamin
dezewereld sterkerte makenen de levenswegvolgenssoenalatenuitblinkenboven al kufr en hou
elkaaralsjeblieftvast,laatje zusterof broederniet in het wur vallen.
Want Rasulullah(s.a.s.)heeftgezegd:
"Een ntuslim
is geen nuslim als hij niet voor een andere nuslim'tyenst wat híj voor T,ichzelf

wenst.tt

! Bescher

iiderts
des oordeels .O Rahmaan!

verhli

("Allaahoentnta usíurnaafcnvqal-ardi,'*vasíurnaaÍahtal-ardi washrnaa ycwvnral-'arrli,yaa
Rahmaan")

n

te he
voordaí

í. verlt

("Allaahoentma innaa nas-aluka ientaanan kaamilan wa yaqienan saadiqan wa 'amalan
nmtaqabbalan wa ttnvbatan saadiqatan qabtal maut, wa raàhon, 'indal maut, wa ntaríiratan wa
rahmaían ba'dal ntaut. " )
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