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Een professor plaatste een groot wit bord tegen de muur die deze helemaal bedekte. Vervolgens tekende hij een kleine zwarte stip in het midden van het bord. 
Hij vroeg de leerlingen wat ze zagen, waarop iedereen antwoordde: “Een zwarte stip.” 
De professor was verbaasd en zei: “Hoe kunnen jullie het grote witte bord missen en de kleine stip niet!?” 
Wanneer een tegenslag jou treft, denk dan aan alle positieve dingen in jouw 
leven: zie het grote witte heldere bord en blijf je niet concentreren op dat 
kleine zwarte stipje, zowel bij je zelf als bij de mensen om je heen!!! 
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Het 90/10 principe 
Vertaald door zuster Rabi’a. 
Alle lof is voor Allah, en moge Zijn zegeningen en vrede neerdalen op 
Moh’ammed, zijn familie, metgezellen en eenieder die hun voorbeeld volgt. 
Wat is dit 90/10 principe? (Deze getallen zijn slechts ter illustratie.) 10% Is wat er met je gebeurt in je dagelijkse leven. 90% Van het leven wordt bepaald door hoe je daarop reageert. Wat betekent dit? 
We hebben eigenlijk geen controle over 10% van wat er met ons gebeurt. We kunnen niet voorkomen dat de auto kapot gaat, dat het vliegtuig te laat komt waardoor ons schema in de war komt, een bestuurder kan ons afsnijden in het verkeer, belanden in een greppel vanwege een bevroren weg in de winter. We hebben geen controle over deze 10%. De andere 90% is anders. Jij bepaalt de andere 90%, dit is jouw keuze. 
Hoe? Door je reactie. Je hebt geen controle over het rode licht, maar je hebt wel controle over je reactie. Laten we een voorbeeld geven. 
Je ontbijt met je gezin. Je dochter gooit een beker koffie omver over je werkkleding. Je hebt geen controle over wat zojuist gebeurde. Wat er nu gaat gebeuren, wordt bepaald door hoe je zult reageren. 
Je vloekt. Je schreeuwt moord en brand! Je raakt gestrest en geeft je dochter een fikse uitbrander. Ze barst in huilen uit. Na haar een uitbrander gegeven te hebben, keer jij je naar jouw partner en bekritiseert haar omdat zij de beker te dicht bij de rand van de tafel heeft gezet. Een korte verbale strijd volgt. 
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Je stormt naar boven om je kleren te vervangen. Weer beneden zie je dat je dochter zo druk aan het huilen was dat ze haar ontbijt heeft laten staan en niet klaar is voor school. Ze mist de bus. Je rent naar de auto en rijdt je dochter naar school. Omdat je al laat bent, rijdt je 70 km/uur daar waar je maar 50 mag. Na een oponthoud van 15 minuten en een boete van 60 euro, arriveer je op school. Je dochter rent naar binnen zonder gedag te zeggen. Nadat je 10 minuten te laat op kantoor komt, merk je dat je jouw tas bent vergeten. Je dag is vreselijk begonnen. En hoe later het wordt, hoe erger het lijkt te worden. Je kijkt ernaar uit om thuis te komen. Wanneer je thuis komt, merk je een scheur in de relatie met je partner en dochter. Waarom? Vanwege jouw reactie deze morgen. Waarom had je een slechte dag? 
A. Kwam het door de koffie? 
B. Kwam het door je dochter? 
C. Kwam het door de politieagent? 
D. Kwam het door jou? 
Het antwoord is D. Je had geen controle over wat er gebeurde met de koffie. Hoe je reageerde in die 5 seconden is wat ervoor zorgde dat je een slechte dag had. Hier volgt wat had kunnen en moeten gebeuren: 
Koffie spat over je heen. Je dochter staat op het punt te gaan huilen. Je zegt haar vriendelijk: “Het is al goed, je moet de volgende keer alleen wel wat voorzichtiger zijn.” Terwijl je een handdoek pakt, haast jij je naar boven en trekt een ander shirt aan, pakt je tas en je komt naar beneden terwijl je door het raam ziet dat je dochter op de bus stapt. Ze draait zich lachend om en zwaait. Je zegt je partner gedag voor je naar je werk vertrekt. Je arriveert 5 minuten te vroeg en groet je collega’s vrolijk. Je baas complimenteert je met de goede dag. 
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Merk je het verschil? Twee verschillende scenario’s. Allebei op dezelfde manier begonnen. Allebei op een andere manier geëindigd. Waarom? Vanwege jouw reactie. Je hebt werkelijk geen controle over 10% van wat gebeurt. De andere 90% werd bepaald door jouw reactie. Hier zijn wat manieren om het 90/10 principe toe te passen. 
Als iemand iets slechts over je zegt, wees dan geen spons. Laat het commentaar van je afglijden zoals water van de rug van een eend. Je hoeft het negatieve commentaar je niet te laten raken! Reageer correct en het zal je dag niet verpesten. Een verkeerde reactie kan erin resulteren dat je een vriend kwijt raakt, ontslagen wordt, gestrest raakt enz. Hoe reageer je als iemand je afsnijdt in het verkeer? Verlies je jouw zelfbeheersing? Sla je op het stuur? Stijgt je bloeddruk torenhoog? Probeer je te botsen? Waarom zou je gestrest raken als je 10 seconden later op je werk komt? Waarom zou je de andere slechte bestuurders jouw dag laten verpesten? 
Je wordt verteld dat je jouw baan kwijt bent. Waarom zou je slapeloze nachten hebben, gestrest, chagrijnig en geïrriteerd raken? Het komt wel goed, in shaa-a Allaah. Gebruik je zorgen, energie en tijd om een andere baan te vinden. Het vliegtuig is laat – het zal je schema voor vandaag in de war schoppen. Waarom zou je boos worden op de vluchtleider? Ze kan er ook niets aan doen. Waarom zou je gestrest raken? Dat zal het alleen maar erger maken. 
Nu je het 90/10 principe kent, moet je het toepassen en dan zul je zien dat jij je een stuk beter en sterker voelt, in shaa-a Allaah. 
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Een hand vol zout 
Door Abu Muhammad Yusuf. Vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah. 
Alle lof is voor Allah, en moge Zijn zegeningen en vrede neerdalen op 
Moh’ammed, zijn familie, metgezellen en eenieder die hun voorbeeld volgt. 
Als mensen zijn we geneigd tot stress, hoewel we allemaal wensen dat we er immuun voor zouden zijn. Soms is stress voordelig, maar te veel stress heeft zeker invloed op onze gezondheid en productiviteit. Onze mentaliteit en geestelijke instelling speelt een belangrijke rol om stress onder controle te houden. 
Er was eens een oude sheikh die merkte dat zijn student erg gestrest was. De wijze geleerde droeg de ongelukkige jonge man op om een handvol zout in een glas water te doen en om het op te drinken. “Hoe smaakt het?,” vroeg de sheikh. “Verschrikkelijk!,” antwoordde de student. 
De sheikh grinnikte en droeg de jonge man vervolgens op om een andere hand vol zout in het meer te gooien. De twee liepen in stilte naar het nabij gelegen meer. Nadat de student het zout in het meer gegooid had, zei de oude wijze man: “Drink nu van het meer.” 
Het water druppelde van de kin van de jonge man, waarop de sheikh vroeg: “Hoe smaakt het?” “Goed,” antwoordde de student. “Proef je het zout?,” vroeg de sheikh. “Nee,” zei de jonge man. 
De sheikh ging naast de verontruste jonge man zitten, nam zijn handen en zei: “De pijn van het leven is als puur zout; niet meer, niet minder. De hoeveelheid pijn in het leven blijft hetzelfde, exact hetzelfde. Maar de hoeveelheid ‘pijn’ die we voelen hangt af van het voorwerp waar we het in doen. Dus het enige wat je kunt doen als je pijn hebt, is het uit jouw glas halen en het plaatsen in het Meer van Allah! 
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Ongetwijfeld moeten noodzakelijke maatregelen of daden die nodig zijn in de situatie, genomen en uitgevoerd worden. Maar vervolgens dienen we het over te laten aan Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) Die uiteindelijk over alles controle heeft! 
Wees altijd positief en vergeet de slechte dingen of gebeurtenissen van het verleden en denk aan goede dingen; heb altijd hoop dat het beter kan (in dit leven of uiteindelijk in het Hiernamaals). Proberen om het verleden te veranderen is een dwaze verspilling van tijd, “want het zeggen van ‘maar als…’ opent de deur voor shaytaan (satan)” zei onze geliefde profeet 
Moh’ammed ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem). 
<<<Noot vertaler: er is een authentieke h’adieth waarin de boodschapper van 
Allah ملسو هيلع هللا ىلص zei (Nederlandstalige interpretatie): “Zoek de hulp van Allah en zwicht niet voor zwakheid. En wanneer een kwelling jou treft, zeg dan: ‘Allah heeft dit verordend en Hij doet wat Hij wil (qadar Allaahoe wa maa shaafaa-aal).’ Zeg niet: ‘Als ik dit of dat maar had gedaan, dan zou dit of dat mij niet overkomen zijn,’ want ‘als’ opent de deur wagenwijd voor het werk van as-shaytaan (de satan).”>>> 
De boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص zei ook (Nederlandstalige interpretatie): “Weet dat de overwinning (het succes) komt door geduld, en dat gemak komt door ontbering.” (Soenan at-Tirmidzie.) 
Niemand kan ijzer breken, behalve zijn eigen roest. Evenzo kan niemand een persoon breken behalve zijn eigen mentaliteit en geestelijke instelling! 
Voor- en tegenspoed in het leven zijn erg belangrijk om ons door te laten gaan. Een rechte lijn in een ECG (of hartfilmpje) betekent dat we niet leven! Het kokende water dat het ei hard maakt zal de aardappel zacht maken! 
Het draait om onze reactie op stressvolle omstandigheden! Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt 
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(Nederlandstalige interpretatie): “…En laat de gelovigen dan alleen op Allah vertrouwen.” [Soerat Ibraahiem (14), aayah 11.] 
 De volgende keer dat je met een probleem geconfronteerd wordt, los het dus niet op in jouw kleine glas water, maar werp het in het grote Meer van Allah! 
 [Toegevoegd door vertaler:] 
 
Onze geliefde profeet ملسو هيلع هللا ىلص (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Op de Dag der Opstanding zullen de mensen wensen dat hun huiden met scharen gesneden waren in deze wereld, wanneer zij de beloning zien voor degenen die getroffen waren door een calamiteit.” (Soenan at-Tirmidzie.) 
 
En hij ملسو هيلع هللا ىلص heeft ook gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Als Allah het goede wil voor Zijn dienaar, dan bespoedigt Hij de bestraffing voor hem in deze wereld; en als Allah het slechte wil voor Zijn dienaar, dan onthoudt Hij de bestraffing voor zijn zonden voor hem totdat hij met al zijn zonden komt op de Dag der Opstanding.” (Soenan at-Tirmidzie.) 
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Omgaan met teleurstellingen 
Geschreven door Amel S. Abdullah, vertaald door Aboe ‘Abdoellah. 
Het originele Arabische artikel komt uit Al Jumuah Magazine, jaargang 16, nummer 2, Safar 2 1425 H. 
Stel je eens voor: de wekker doet het niet en je verslaapt je op de dag van een belangrijke vergadering op het werk. In paniek kleedt je jezelf aan, ren je de deur uit en zie je net de bus de hoek omgaan. Je kunt de bus niet meer laten stoppen en de volgende bus komt pas over een uur. Je bent zeker te laat voor de vergadering. 
Het is een korte zin, maar heeft een grote betekenis. Het moedigt ons aan om naar de vrolijke kant te kijken van de teleurstellingen en rampspoeden die we in ons leven te verduren krijgen. Het is grappig hoe vaak we geïrriteerd raken door zoiets als het missen van een bus of een vergadering. Maar wat zouden wij dankbaar zijn, als bleek dat de bus bestemd was om een ongeluk te krijgen, waarbij alle inzittenden omkwamen. In dat geval zouden wij zeggen dat het “te laat zijn” een zegening was. 
De zon schijnt in elke situatie, maar we kijken vaak niet verder dan de oppervlakte om zo de zegeningen van Allah de Verhevene te vinden, die niet altijd even duidelijk zijn als een fataal ongeluk. Soms zijn de zegeningen voor het oog niet zichtbaar en dat blijft ook zo. Stel bijvoorbeeld dat een dief had gepland in jouw huis in te breken, terwijl jij op het werk was, maar hij zag geen kans meer nadat jij naar huis terugkeerde omdat jij de bus miste. Of, wat als jij door het missen van de bus in een lang gesprek raakte over de Islaam met jouw buurman, die jij normaal gesproken nooit ziet, en die persoon wordt vele jaren later een moslim, lang nadat jij verhuisd bent. 
Misschien kom je er nooit achter wat er is gebeurd met die dief en de persoon die de Islaam omarmde, of een andere gebeurtenis, alleen maar omdat jij de bus miste. Maar dat maakt deze incidenten niet minder echt. 
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Vanwege deze reden zouden wij Allah de Verhevene altijd moeten bedanken voor datgene wat er in ons leven gebeurt, en dienen altijd vertrouwen te hebben dat alles met een reden gebeurt, volgens de Wijsheid van Allah de Verhevene.  
Het bezitten van dit grote geloof in de Wijsheid en het Goddelijk Plan van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) onderscheidt moslims van mensen met een andere geloofsovertuiging. Zij (de ongelovigen) trekken het Plan van Allah de Meest Barmhartige vaak in twijfel of worden zelfs kwaad, wanneer hen iets ergs overkomt. Hoe kan Allah de Verhevene mensen toestaan om elkaar te vermoorden? Waarom is er zoveel pijn in de wereld? Hoe kan Allah baby’s dood laten gaan? Zulke vragen horen we vaak, welke voortkomen uit pijn vanwege een tragische gebeurtenis. (Zie o.a. http://uwkeuze.net/gaan-kinderen-die-jong-sterven-naar-het-paradijs-of-de-hel/ en http://uwkeuze.net/vraag-41/ – Waarom lijden onschuldige kinderen aan ziektes etc.?) 
Al-H’assan al-Basrie adviseerde: “Haat niet de beproevingen die jou overkomen of de calamiteiten die zich bij jou voordoen, want zij zijn misschien iets dat je haat, maar zij leiden jou naar de verlossing; en er is misschien iets waarvan jij houdt, maar dit leidt jou misschien naar de ondergang.” 
Om te kunnen begrijpen waarom tragiek voorkomt, moeten we begrijpen dat het leven zeker hard kan zijn, dat het misschien gevuld is met teleurstellingen en dat de manier waarop wij met de teleurstellingen omgaan een test voor ons karakter en geloof is. 
De profeet ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Hoe geweldig is de toestand van de gelovige, want zijn toestand is altijd goed, en dit is op niemand van toepassing behalve op de gelovige. Als hem iets goeds overkomt, doet hij dankbetuigingen, en dat is goed voor hem. En als hem iets slechts overkomt, dan verdraagt hij het met geduld, en hij zal daarvoor beloond worden. Dus 
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alles wat Allah de Verhevene voor de moslims heeft verordend, is goed.” (Overgeleverd door Moeslim.) 
<<<Toevoeging van uwkeuze.net: de profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei ook (Nederlandstalige interpretatie): “Als Allah het goede wil voor Zijn dienaar, dan bespoedigt Hij de bestraffing voor hem in deze wereld; en als Allah het slechte wil voor Zijn dienaar, dan onthoudt Hij de bestraffing voor zijn zonden voor hem totdat hij met al zijn zonden komt op de Dag der Opstanding.” (Soenan at-Tirmidzie.)>>>  
Naast geduld leren de beproevingen die we in ons leven ondervinden, vele deugden, zoals dankbaarheid ten opzichte van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) en mededogen naar anderen toe die zich in nog slechtere situaties bevinden. Een vrouw werd verteerd door verdriet, toen de vinger van haar zoon zwaar gewond raakte tijdens een ongeluk. Maar toen dacht zij aan andere kinderen die hun hele handen kwijt waren of totaal verminkt waren bij nog ergere ongelukken. Zij voelde zich toen opgelucht, want haar zoon kon op z’n hoogst één vinger kwijt raken. 
Diezelfde vrouw herinnert zich een tijd dat zij gedurende de koudste tijden van de winter geen verwarming in haar huis had en omschrijft die ervaring als één die haar leven heeft veranderd. “Het liet me de realiteit van armoede zien. Mijn situatie was tijdelijk, maar er zijn mensen die continu leven zonder het comfort die velen van ons als normaal zien. Ik realiseerde me dat ik me hiermee bezig moest houden.” 
Inderdaad, de calamiteiten hebben het effect dat we wakker worden geschud en actie ondernemen. De onverwachte dood van een geliefde dient bijvoorbeeld vaak als een herinnering voor ons dat onze tijd beperkt is, en dat wij er niet zomaar vanuit kunnen gaan dat we de volgende dag nog de kans krijgen om goede daden te verrichten en betere moslims te worden. De tijd om je doel te verwezenlijken is nu, want misschien zal morgen voor jou nooit meer komen. 
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Allah de Verhevene vertelt ons (Nederlandstalige interpretatie): “En voorzeker, Wij zullen jullie beproeven met iets van angst, honger, vermindering van bezittingen, zielen (levens van familie, vrienden, geliefden) en vruchten (oogst). Maar verkondig goed nieuws aan de geduldigen.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 155.] 
Zware tijden leren ons om nederig te zijn. In deze snelle wereld denken wij vaak dat we onze problemen op kunnen lossen door op een knop te drukken, een oproep te doen of druk uit te oefenen op belangrijke mensen. Om bij te blijven kunnen we zelfs op bepaalde momenten veeleisend zijn. Maar uiteindelijk komt iedereen wel in een situatie terecht die buiten zijn controle ligt en zo worden we er aan herinnerd hoe zwak we eigenlijk zijn. Geen enkele autoriteit, zelfvertrouwen of intelligentie kan een aardbeving, een overstroming, een brand of een vulkaanuitbarsting voorkomen. Zelfs onze enorme vooruitgang op het gebied van wetenschap en medicijnen kan de dood niet stoppen of alle ziektes genezen en hongersnoden afwenden. In een oogwenk kan rijkdom in armoede veranderen, blijheid in verdriet, sterkte in zwakte en ga zo maar door. 
Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “En bij Allah, Wij zonden werkelijk boodschappers naar gemeenschappen (die zij loochenden) vóór jou (o Moh’ammed). Vervolgens bestraften Wij hen met armoede en ziektes opdat zij nederig zouden zijn. Werden zij dan nederig toen Onze bestraffing tot hen kwam? Echter hun harten verhardden en de satan (de duivel) verfraaide voor hen hetgeen zij deden (wat betreft ongeloof, polytheïsme en opstandigheid).” [Soerat al-An’aam (6), aayah 42-43.] 
Door onze Heer en Schepper aan te roepen in moeilijke tijden, bevestigen wij onze grote behoefte aan hulp en leiding. Allah de Verhevene belooft Zijn zegeningen en leiding voor degene die calamiteiten met geduld verdragen en zeggen: “Inna lillaahie wa inna ilayhi raadji’oen,” wat vertaald zoveel betekent als: “…Waarlijk, wij behoren aan Allah, en waarlijk, wij zullen tot Hem terugkeren.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 156.] 
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<<<Toevoeging van uwkeuze.net: Allah de Meest Barmhartige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Degenen die, als zij door een tegenslag getroffen worden, zeggen: ‘Waarlijk, wij behoren aan Allah, en waarlijk, wij zullen tot Hem terugkeren.’ Zij zijn het op wie zegeningen (en vergeving) van hun Heer zijn, en (zij ontvangen) Zijn Barmhartigheid, en zij zijn het die de rechtgeleiden zijn.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 156.]>>> 
Met behulp van het geloof leren wij om te gaan met onze teleurstellingen en deze met waardigheid en volharding te weerstaan. Alleen hierdoor kunnen wij als goede voorbeelden dienen voor anderen en kunnen we onze kalmte bewaren in de meest verschrikkelijke situaties. Terwijl veel mensen in de war raken tijdens rampen, moeten wij juist op deze momenten onszelf en onze geliefden helpen door elkaar te ondersteunen en ons te richten op het 
grotere geheel. De profeet ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Aanbidding in tijden van beproevingen en verwarring is net zoals emigratie verrichten om bij mij te zijn.” [Sah’ieh’ (authentiek), overgeleverd door Moeslim. 
Hij ملسو هيلع هللا ىلص zei ook (Nederlandstalige interpretatie): “Er is niets dat een gelovige overkomt, zelfs niet een doorn die hem prikt, of Allah zal een goede daad voor hem noteren en een slechte daad van hem verwijderen.” (Sah’ieh’, overgeleverd door Moeslim.) 
Kortom, of we nu ondergedompeld zijn in rampen, of simpelweg geïrriteerd raken door kleine dingen in het dagelijks leven, wij zouden er altijd naar moeten streven om van elke situatie het beste te maken. En we moeten onszelf eraan herinneren dat beproevingen in het leven een noodzakelijk onderdeel vormen om als moslim een goed karakter te ontwikkelen. 
En tot Allah keren wij allemaal terug. 
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Word niet boos! 
Laat jij je leiden door emoties? 

Samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah. 
Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden, en vrede en zegeningen zijn met de profeet, zijn familieleden, metgezellen en eenieder die hun voetstappen volgt. Voorts. 
Er zijn enkele zaken die vele problemen veroorzaken in de maatschappij, zoals hebzucht, onwetendheid en boosheid. In dit artikel zien we hoe wij als moslims om moeten gaan met boosheid. Wij moslims dienen ons te gedragen zoals Allah (Glorieus en Verheven is Hij) dat behaagt en volgens het 
voorbeeld van onze geliefde profeet Moh’ammed ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Het naar buiten toe uitdragen van goed en kalm gedrag, is een zeer goede manier van gedragsmatige da’wah naar niet-moslims toe, die daardoor misschien een glimp van de schoonheid van de Islaam opvangen. Beste broeders en zusters, lees en praktiseer, pas het toe in je leven. 
Jamaal al-Din M. Zarabozo zei: “Moslims kunnen niet toestaan dat zij door hun emoties overmand worden. Dit is wat hen leidt naar het verrichten van vele daden die, op zijn minst, twijfelachtig zijn in het licht van de sharie’ah. Voorzeker, van hen wordt geëist dat zij handelen in overeenstemming met de sharie’ah en omwille van Allah de Verhevene en niet in overeenstemming met hun begeerten en omwille van het zoeken van wraak, persoonlijke haat enzovoort.” 
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Mijd boosheid 
De Qor-aan geeft o.a. aan (Nederlandstalige interpretatie): 
“Degenen die uitgeven (omwille van Allah) in voorspoed en in tegenspoed en die woede bedwingen en mensen vergeven; en Allah houdt van de weldoeners.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 134.] 
“Dus wat jullie (nu) ook gegeven is, is slechts een (vergankelijke) genieting van het (tijdelijke) wereldse leven; en wat bij Allah is (het Paradijs), is beter en blijvender: (dit is) voor degenen die geloven (en dienovereenkomstig handelen) en die op hun Heer vertrouwen (aangaande al hun kwesties) en (voor) degenen die de grote zonden en de gruweldaad mijden. En wanneer zij boos zijn, vergeven zij (#1).” [Soerat as-Shoeraa (42), aayah 36-37.] 
<<<(#1) Door hun aard neigen zij naar het vergeven van mensen en het tolerant zijn: wraak nemen zit niet in hun aard. Deze eigenschap behoort tot de beste kwaliteiten van een mens: het wordt zeer aanbevolen door de Qor-aan (zie o.a. aayah 3:134) en het wordt beschouwt als een grote factor in het succes van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).>>> 
In de Soennah lezen we o.a. (Nederlandstalige interpretatie): 
Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “Een man 
vroeg aan de boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem): “Geef mij advies.” Hij antwoordde: “Word niet boos.” De man 
vroeg het nog twee keer en de boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص herhaalde zijn antwoord.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.) 
Volgens Aboe Sa’ied Sa’d ibn Maalik ibn Sinaan al-Khoedrie (moge Allah 
tevreden zijn met hem) heeft de boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd: “Doe geen kwaad en vergeld geen kwaad met kwaad.” (Een goede h’adieth van Ibn Maadjah, ad-Daaraqotnie en anderen.)  
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Aboe Barzah heeft gezegd: “Ik was met Aboe Bakr. Hij werd boos op een man en uitte boze woorden. Ik zei: ‘Staat u mij toe, O khalief van de boodschapper van Allah, dat ik zijn nek eraf sla?’ Deze woorden van mij namen zijn boosheid weg, hij stond op en ging naar binnen. Hij liet mij komen en zei: ‘Wat zei je daar net?’ Ik zei: ‘Sta me toe om zijn nek eraf te slaan.’ Hij zei: ‘Zou je het doen als ik je de opdracht zou geven?’ Ik zei: ‘Ja.’ Hij zei: ‘Nee, ik zweer 
bij Allah, dit is niet toegestaan voor enig man na Moh’ammed ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).” (Soenan van Aboe-Dawood, h’adieth 4350.) 
‘Abdoellaah ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hen beide) verhaalde 
dat de boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Niemand onderdrukt iets meer voortreffelijk in het zicht van Allah, dan de woede die hij tegenhoudt om de Tevredenheid van Allah te zoeken.” (At-Tirmidzie, h’adieth 5116. Overgeleverd door Ah’mad.) 
  
De algemene bedoeling van deze aayaat en ah’aadieth 
Deze aayaat (verzen) en ah’aadieth (overleveringen) drukken de zeden van een moslim uit, namelijk bescheidenheid, nederigheid, anderen geen kwaad doen, vergevingsgezindheid, geduld en je boosheid kunnen beheersen. Dit alles voorkomt boosheid met alle nare gevolgen van dien. 
Het zal een gevoel ontwikkelen dat je al-Djennah (het Paradijs) mist en je zult een weg zoeken om er binnen te gaan. Dit betekent niet boos worden en het is een beleefdheid van de hoogste graad, de manier van profeten (vrede zij met hen allen). Het is de bedoeling dat een moslim zich “traint” om zo te worden. Het wordt dan een goede gewoonte, het wordt een deel van je karakter en geeft welslagen in het Hiernamaals, in shaa-a Allaah (als Allah dat wil). 
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Van Tabaarie: Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “Een man zei: ‘O boodschapper van Allah! Noem mij een daad die 
mij naar al-Djennah zal brengen.’ Hij ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) antwoordde (Nederlandstalige interpretatie): ‘Word niet boos en al-Djennah is voor jou.’” 
Zachtaardigheid en bezonnenheid maken het innerlijke sterk om al het kwaad te weerstaan en het opent de weg naar welslagen en de Tevredenheid van Allah de Verhevene. Geef niet toe aan je nefs (ego, je eigen ik die veel sterker is dan shaytaan – satan). Geef niet toe aan je verlangens. Dat voorkomt boosheid en het herinnert je aan de manieren van de moslim met vrees voor Allah de Almachtige. 
Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem) vroeg aan de boodschapper 
van Allah ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem): “Wat houdt mij van de Toorn van Allah?” Hij antwoordde (Nederlandstalige interpretatie): “Word niet boos.” 
Boosheid trekt alle soorten slechtheid aan en van boosheid vrij zijn trekt alle soorten goede dingen aan. Dit advies (word niet boos) is een bescherming tegen al het kwaad. Boosheid is een zwakte en bezonnenheid is een kracht. Snel boos worden is een kenmerk van een zwakke persoonlijkheid. 
Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de 
boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “De sterke is niet degene die de mensen overwint door zijn kracht, maar de sterke is degene die zichzelf controleert wanneer hij boos is.” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, h’adieth 8.135) 
Boosheid maakt mensen blind en is als een storm in je binnenste die je ertoe brengt om een ander kwaad te doen. Je verstand is beneveld door emoties en je handelen gaat gepaard met ondoordachte acties. Dit is niet het gedrag van een moslim die te allen tijde de rechte weg voor zich moet zien, zodat hij er niet van afdwaalt en in zonden valt. De sporen van boosheid vormen een 
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gevaar voor de nefs. Misschien uit iemand in woede woorden van koefr (ongeloof) en treedt daarmee buiten de Islaam. (Moge Allah ons hiertegen beschermen.) Het vormt ook een gevaar voor je omgeving.  
  
Boosheid voorkomen en genezen 
Je moet de oorzaken van je boosheid achterhalen en wegnemen. De oorzaken van boosheid zijn o.a. trots, anderen bespotten en voor de gek houden, nieuwsgierigheid, teveel van je bezit houden, geen geduld, een zwak imaan (geloof), de Dag der Opstanding vergeten – de Dag waarop iedereen zijn recht terug krijgt en waarop geen onrecht zal zijn etc. 
De profeet ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei eens tegen zijn metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen) (Nederlandstalige interpretatie): “Weten jullie wie moeflis (failliet/blut) is?” Zij zeiden: “Onder ons, degene die failliet is, is degene die geen dirhams (geld) en geen goederen heeft.” Hij zei: “Degene die failliet is onder mijn oemmah (gemeenschap) is degene die op de Dag der Opstanding komt met het gebed, vasten en zakaah, maar hij zal komen terwijl hij die-en-die beledigd heeft, die-en-die belasterd heeft, de eigendommen van die-en-die (onrechtmatig) verbruikt heeft, het bloed van die-en-die heeft doen vloeien en die-en-die geslagen heeft. Ieder van hen zal wat van zijn h’asanaat (goede daden) gegeven worden, en als zijn h’asanaat opraken voordat de rekening vereffend is, zullen wat van hun sayyie-aat (zonden) genomen worden en op hem geworpen worden, vervolgens zal hij in de Hel geworpen worden.” (Overgeleverd door Moeslim.) 
De genezing van boosheid is in het kort het tegenovergestelde doen van wat de nefs wil. Je moet je zelf trainen met goede zeden zoals geduld, beheersing en vergevingsgezindheid. Ontwikkel je imaan door kennis te zoeken en het te praktiseren. Ah’med ibn Hanbal heeft gezegd: “Allah geeft imaan aan mensen die vergevingsgezind zijn.” 
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Allah de Verhevene zegt in Zijn Boek (Nederlandstalige interpretatie): “En indien een influistering (#2) van de satan jou treft (O Moh’ammed), zoek dan toevlucht bij Allah. (#3) Waarlijk, Hij is Alhorend, Alwetend.” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 200.] 
<<<(#2) Nazagha (hier vertaald als influistering) verwijst naar een (directe of indirecte) slechte suggestie welke het idee bevat van onenigheid, disharmonie en laster etc., alsook aansporingen tot zulke stoornissen in de ziel. (Uit de herziene versie van A. Yusuf Ali Quran Commentary.)>>> 
<<<(#3) Door o.a. te zeggen: a’oedzoe biellaahie mienas-shaytaanier-radjiem – ik zoek toevlucht bij Allah tegen de satan, de verworpene (de vervloekte).>>> 
Een h’adieth geeft aan dat twee mannen elkaar uitscholden in het bijzijn van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Eén van de mannen zei slechte woorden en was heel boos en zijn gezicht was rood geworden van 
woede. De profeet ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Ik ken enkele woorden die jouw woede verjagen als je ze zegt. Het is: ‘Ik zoek toevlucht bij Allah tegen de satan.’” (Overgeleverd door Moeslim en al-Boekhaarie.) 
Je moet je houding veranderen. Aboe Dzarr verhaalde: “De boodschapper 
van Allah ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft ons verteld (Nederlandstalige interpretatie): ‘Als iemand van jullie boos wordt terwijl hij staat, dan moet hij gaan zitten. Als de boosheid hem verlaat, goed en wel; anders moet hij gaan liggen.’” (Soenan van Aboe Daawood, h’adieth 4764. Ook overgeleverd door Ah’mad en at-Tirmidzie.)   
De kleine wassing (woedhoe-e) verrichten helpt ook om boosheid te verjagen. Als je boos bent wordt je lichaam warm en door water koelt het af. Atiyyah as-Sa’di verhaalde dat Aboe Waa-il al-Qass zei: “We naderden Oerwah ibn Moh’ammad ibn as-Sa’di. Een man sprak tot hem en maakte hem kwaad. Dus stond hij op en verrichte woedhoe-e en zei: ‘Mijn vader vertelde 
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mij op gezag van mijn grootvader Atiyyah, die het overleverde van de 
boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) dat hij zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Boosheid komt van de duivel en de duivel is geschapen van vuur en vuur wordt alleen door water geblust, dus als iemand van jullie boos wordt, laat hem woedhoe-e verrichten.’’” (Soenan van Aboe Daawood, h’adieth 4766.) 
De profeet ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft ook gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Boosheid is iets wat gloeit in het hart van de zoon van Adam en door woedhoe-e herinnert hij zich Allah de Barmhartige, en de satan wordt steeds kleiner totdat hij verdwijnt.” 
Degene die boos is, is verantwoordelijk voor alles wat hij doet. Als hij iemand in zijn woede doodt, krijgt hij zijn verdiende straf, of als hij in zijn woede woorden van ongeloof uit, is hij een afvallige geworden en moet hij tawbah doen (berouw tonen) voordat hij weer tot de Islaam treedt. 
Moslims moeten elkaar altijd advies geven en contact onderhouden met mensen van goede zeden en die kennis hebben en daarnaar handelen. De moslim dient weinig te spreken en veel te doen en een goed voorbeeld te zijn voor anderen. De selef (moge Allah tevreden met hen zijn) dachten aan de dood wanneer zij een persoon adviseerden die bezig was met zonden begaan. Een van de selef waarschuwde een ander, toen hij in hun midden laster pleegde, door te zeggen: “Gedenk het doek dat ze over je ogen zullen doen,” dat wil zeggen het doodskleed. 
Vermijd zo veel mogelijk discussies. De profeet ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd in een authentieke overlevering (Nederlandstalige interpretatie): “Niemand zal dwalen nadat hij is geleid, behalve wanneer hij twistziek wordt.” (Moesnad Ah’mad 5/252, Sah’ieh’ al-Djaami’ 5633.) 
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We zijn voldoende gemotiveerd om nutteloze discussies te vermijden, zoals 
de profeet ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Ik garandeer een huis in het Paradijs aan degene die een discussie mijdt, ook al heeft hij gelijk.” (Aboe Daawoed 5/150, Sah’ieh’ al-Djaami’ 1464.) 
  
Beloning voor het onderdrukken van woede 
Moe’aadz ibn Djabal verhaalde dat de boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Als iemand woede onderdrukt terwijl hij in een positie is om het te uiten, Allah de Verheven zal hem roepen op de Dag der Opstanding boven de hoofden van alle schepselen en hem vragen te kiezen welke mooie maagden met grote ogen hij wil.” (Soenan van Aboe Daawood, h’adieth 4759.) 
Beste broeder, lachen de mensen je uit omdat je een baard hebt? Lachen de mensen je uit omdat je jouw broekspijpen opgerold hebt tot boven je enkels? Lachen de mensen je uit omdat je jouw tanden schoonmaakt met siwaak? Beste zuster, lachen de mensen je uit omdat je een niqaab/hoofddoek draagt? Lachen de mensen je uit omdat jij wijde en alles bedekkende kleding draagt, zelfs in de zomer? Beste moslims, lachen de mensen jullie uit omdat jullie geloven in de Heer der werelden en omdat jullie je aan Hem overgeven? 
“Daarop namen jullie hen als onderwerp van bespotting, totdat zij jullie Mijn gedenking lieten vergeten en jullie gewoon waren hen uit te lachen. Waarlijk, Ik heb hen deze Dag beloond vanwege hun geduld: zij zijn de winnaars.” [Soerat al-Moe-eminoen (23), aayah 110-111.] 
“Laat hen dan maar eventjes lachen, en zij zullen veel huilen als vergelding voor hetgeen zij plachten te verwerven.” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 82.] 
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Beste broeders en zusters, heb geduld met alles. Weet dat alle onrecht op de Dag des Oordeels recht gezet wordt. Dus wees blij en geduldig. Boos worden heeft geen zin. Integendeel zelfs! Wees geduldig en weet dat er een beloning op je wacht. Wees geduldig en weet dat Allah met de geduldigen is: “O degenen die geloven! Zoek hulp door middel van geduld (sabr) en as-salaah (het gebed). Waarlijk, Allah is met de geduldigen (d.w.z. Hij houdt van hen, sterkt hen en staat hen bij).” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 153.] 
En Allah is de Bron van succes. 
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Hoe je succesvol kunt zijn in het leven 
Door sheikh Mo’hammed Saalih’ al-Moenadjid. 
Een rustige geest, tevredenheid, geluk en vrij zijn van zorgen en onrust… dat wil iedereen en dit zijn de manieren waarop mensen een goed leven kunnen hebben en volledig geluk en plezier kunnen vinden. Er zijn religieuze manieren om dit te bereiken en natuurlijke en praktische manieren, maar niemand kan ze allemaal combineren behalve de gelovigen; en hoewel andere mensen sommigen kunnen bereiken, zullen ze anderen missen. 
Hier volgt een opsomming van de manieren om deze doelen te bereiken waar iedereen naar streeft. In sommige gevallen zullen degenen die veel hiervan bereiken een gelukkig en goed leven leiden; in andere gevallen zullen degenen die ze niet allemaal bereiken een leven van moeilijkheden en ellende leiden. En sommigen zitten daar tussen, afhankelijk van welke middelen hij binnen handbereik heeft. Hier volgen deze middelen: 
1.) Geloof en goede daden. Dit is de belangrijkste en meest fundamentele van alle middelen. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Wie rechtschapen handelt (#1), zij het man of vrouw, en hij is een gelovige, dan zullen Wij hem zeker een goed leven laten leiden. En bij Allah! Wij zullen hen zeker hun beloning geven volgens het beste van wat zij gewoon waren te doen.” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 97.] 
<<<(#1) Elke uitspraak of daad die slechts verricht wordt voor het Aangezicht van Allah de Verhevene en om Zijn Tevredenheid te bereiken en waarin geen sprake is van begeerte of pochen. (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.)>>> 
Allah de Verhevene vertelt en belooft ons dat degene die geloof met goede daden combineert een goed leven zal hebben en een goede beloning in dit leven en het Hiernamaals. 
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De reden hiervoor is duidelijk: zij die in Allah geloven – met oprecht geloof dat hen aanspoort goede daden te verrichten en de harten en de houding verandert, en hen leidt naar het rechte pad in deze wereld en het Hiernamaals – volgen principes en richtlijnen om om te gaan met alles wat hen overkomt, of het nu om oorzaken van geluk en opwinding gaat of om oorzaken van onrust, zorgen en verdriet. 
Ze accepteren de dingen die hen bevallen en zeggen daar dank voor en gebruiken ze op een goede manier. Als ze er op deze manier mee omgaan, dan brengt dat een gevoel van opwinding bij hen teweeg en de hoop dat het door zal blijven gaan en dat ze beloond zullen worden voor hun dankbaarheid, wat belangrijker is dan de goede dingen die hen overkomen. En ze gaan met slechte zaken, zorgen en onrust om door weerstand te bieden waar ze weerstand aan kunnen bieden, te verlichten wat ze kunnen verlichten en dragen met goed geduld dat wat ze niet kunnen vermijden. Hierdoor winnen ze door alle slechte zaken veel voordeel, ervaring, kracht, geduld en hoop op beloning, wat belangrijker is; en die de moeilijkheden die zij ondergingen, verminderen en die ze vervangen door geluk en hoop op de overvloed en beloning van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en 
Verheven is Hij). De profeet ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gaf hier uiting aan in een sah’ieh’ h’adieth waarin hij zei (Nederlandstalige interpretatie): “Hoe mooi is de situatie van de gelovige, want al zijn zaken zijn goed. Als iets goeds hem overkomt, is hij dankbaar en dat is goed voor hem; als hem iets slechts overkomt, draagt hij het met geduld en dat is goed voor hem. Dit geldt voor niemand dan de gelovige.” (Moeslim, 2999.) 
De profeet ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei ons dat de gelovige altijd wint en dat de beloning voor zijn daden altijd verveelvoudigt, wat hem ook overkomt, goed of slecht.  
2.) Vriendelijk zijn tegen mensen in woord en daad en alle soorten van goed doen. Dit is één van de manieren om zorgen, verdriet en onrust te verwijderen. Hierdoor weert Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zorgen en verdriet af van goede mensen en ook immorele 
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mensen, maar de gelovige heeft hier een groter aandeel in en onderscheidt zich doordat zijn vriendelijkheid voor anderen afkomstig is van oprechtheid en de hoop op beloning, waardoor Allah het makkelijk voor hem maakt om vriendelijk tegen anderen te zijn vanwege de hoop dat dit het goede zal brengen en het slechte zal afweren door zijn oprechtheid en hoop op beloning. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Er is geen goeds in veel van hun vertrouwelijke gesprekken, behalve waarin sadaqah (liefdadigheid omwille van Allah) of ma’roef [het goede (#2)] of verzoening (#3) tussen de mensen wordt opgedragen: en wie dit doet, verlangend naar de Tevredenheid van Allah, dan zullen Wij hem een geweldige beloning geven.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 114.] 
<<<(#2) Ma’roef: een algemeen woord dat alle vormen van goedheid omvat. (Zie Zoebdatoe t-Tefsier mien Fet-h’ie l-Qadier van dr. Moh’ammed ibn Soelaymaan al-Ashqar.)>>> 
<<<(#3) Imaam Ah’med leverde over dat Oemm Koelthoem bint ‘Oeqbah (moge Allah tevreden zijn met haar) zei: “Ik hoorde hem (de profeet Moh’ammed – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) nooit toestaan wat de mensen zeggen (aan leugens) behalve in drie gevallen: tijdens een oorlog, bij het teweegbrengen van verzoening tussen mensen, en de woorden van een man (verzonnen complimenten) tegen zijn vrouw en haar woorden tegen haar echtgenoot.” (Overgeleverd in as-Soenen met uitzondering van Ibn Maadjah.) Imaam Ah’med leverde ook over dat Aboe ad-Dardaa-e (moge 
Allah tevreden zijn met hem) zei dat de boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Zal ik jullie vertellen wat beter is dan het niveau van vasten, bidden en sadaqah?” Zij (zijn metgezellen) zeiden: “Ja, O boodschapper van Allah!” Hij zei: “Het teweegbrengen van verzoening tussen mensen.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed en at-Tirmidzie.)>>> 
Een deel van die geweldige beloning is de verlichting van zorgen, verdriet, moeilijkheden enz. 
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3.) Een andere manier om onrust af te weren dat afkomstig is van stress en afleidende, zorgwekkende gedachten, is jezelf bezig te houden met goede daden, of het zoeken naar voordeel brengende kennis, want dat zal je afleiden van het je wentelen in zaken die je onrustig maken. Op deze manier kan iemand de dingen die hem onrustig en bezorgd maken vergeten en hij kan gelukkig en energieker worden. Dit is weer iets dat gelovigen en anderen gemeen hebben, maar de gelovige onderscheidt zich door zijn geloof, oprechtheid en hoop op beloning als hij zich bezighoudt met die kennis die hij leert of onderwijst of met de daden die hij doet. 
Het werk waar hij zich mee bezighoudt zou iets moeten zijn dat hij leuk vindt en waarvan hij van geniet, want dat zal eerder het gewenste resultaat geven. En Allah weet het best. 
4.) Iets dat ook zorgen en verdriet kan afweren is al je gedachten richten op vandaag en je niet druk maken over de toekomst of treuren over het 
verleden. De profeet ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zocht zijn toevlucht bij Allah de Verhevene tegen zorgen en spijt, tegen spijt van dingen in het verleden die men niet kan rechtzetten of veranderen en zorgen die kunnen ontstaan over de toekomst. Dus men moet zich alleen op het heden richten en zijn best doen de dingen vandaag goed te doen. Want als iemand dit doet, zal hij de dingen juist doen en zorgen en spijt vergeten. Toen 
de profeet ملسو هيلع هللا ىلص een doe’aa-e (smeekbede) zei of een doe’aa-e aan zijn oemmah (gemeenschap) leerde, raadde hij hen aan om hulp bij Allah te zoeken en op Zijn beloning te hopen en hij spoorde hen aan om datgene waar ze om baden zelf te bereiken door hun eigen inzet en datgene waarvoor ze baden dat het van hen wegbleef, te vergeten.  
Want doe’aa-e moet gevolgd worden door daden. Dus men moet zijn best doen om dat te bereiken dat hem voordeel zal brengen in wereldse en spirituele zaken en zijn Heer vragen zijn pogingen succesvol te laten zijn en hij 
zou Zijn hulp daarbij moeten vragen omdat de profeet ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Streef naar dat wat je voordeel zal brengen en zoek de hulp van Allah en 
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wees niet hulpeloos. Als iets (slechts) je overkomt, zeg dan niet: ‘Als ik maar dit en dat had gedaan, dan zou zus en zo gebeurd zijn,’ maar zeg: 
ـاَء َفعَـلَ ا شَ قَدََّر هللاُ َومَ   

‘Qaddar-Allaahoe wa maa shaa-e fa’al (Allah heeft bepaald en wat Hij wil doet Hij),’ want het woord ‘als’ opent de deur voor shaytaan (satan).” (Overgeleverd door Moeslim.) 
De profeet ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) verbond het streven naar het bereiken van goede dingen met het zoeken van de hulp van Allah en het niet toegeven aan gevoelens van hulpeloosheid, wat een schadelijke vorm van luiheid is met het accepteren van zaken in het verleden die voorbij zijn en het erkennen dat de Wil en het Besluit van Allah onvermijdelijk zal gebeuren. Hij beschreef twee type zaken: 
a.) Zaken waar iemand naar streeft om ze te bereiken, of te bereiken wat hij er van kan krijgen, of ze af te weren, of ze te verlichten. In zulke gevallen moet iemand streven en moeite doen en de hulp van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) vragen. 
b.) Zaken waarin dit niet mogelijk is; hij moet gemoedsrust hebben, ze accepteren en zich overgeven aan de Wil van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke). 
Zonder twijfel zal het aandacht schenken aan dit principe geluk en verlichting van zorgen en onrust met zich meebrengen. 
5.) Eén van de belangrijkste middelen om je tevreden en ontspannen te voelen en om gemoedsrust te krijgen is het veelvuldig gedenken van Allah [d.w.z. dzikr verrichten (#4)]. Dit heeft een groot effect op het bewerkstelligen van gemoedsrust en tevredenheid en het verlichten van zorgen en onrust. Allah de Almachtige zegt (Nederlandstalige interpretatie): 
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“…Voorzeker! Door het gedenken van Allah komen de harten tot rust.” [Soerat al-Ra’d (13), aayah 28.] 
<<<(#4) Dzikroellaah is dat de dienaar zijn Heer gedenkt door Hem te verheerlijken en van Zijn Eenheid te getuigen en Zijn Grootheid te prijzen etc. Het kan ook verwijzen naar de Qor-aan die Hij gezonden heeft als vermaning voor de gelovigen. In dat geval is het: door het kennen van de betekenis van de Qor-aan en zijn regelgevingen zullen de harten rust vinden. (Teysier al-Kariem ar-Rah’maan fie tefsier kalaam al-Mannaan van sheikh ‘Abdoer-Rah’maan ibn as-Sa’die.) Voor meer informatie over de voortreffelijkheden van dzikr en voor authentieke adzkaar (meervoudsvorm van dzikr), zie het waardevolle boek De Citadel van de Moslim van sheikh Sa’id ibn ‘Aliy ibn Wahf al-Qah’tani, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah – te bestellen op www.momtazah.net en www.islamazon.nl.>>>  
6.) Een ander middel dat geluk brengt en zorgen en onrust verlicht is ernaar te streven die dingen te verwijderen die zorgen veroorzaken en datgene te bereiken dat geluk brengt. Dat kan door dingen te vergeten uit het verleden die niet meer veranderd kunnen worden en je realiseren dat je er in wentelen, zonde van je tijd is. Dus men moet zichzelf stoppen daaraan te denken en zichzelf ook stoppen zich druk te maken over de toekomst en dingen die wel of niet kunnen gebeuren zoals armoede, angst en andere slechte zaken. Hij moet zich realiseren dat de toekomst onbekend is; hij kan niet weten welke goede of slechte dingen hem zullen overkomen. Dat ligt in de Hand van de Almachtige, de Alwijze, en het enige dat Zijn dienaren kunnen doen, is ernaar streven het goede te bereiken en het slechte af te weren. Men moet zich realiseren dat als hij zijn gedachten afhaalt van zich zorgen maken over de toekomst en hij zijn vertrouwen in zijn Heer stelt om zorg te dragen voor zijn situatie en hij er niet meer over nadenkt, dat zijn hart dan rust zal vinden en zijn situatie zal verbeteren en hij verlicht zal worden van zorgen en onrust. 
Eén van de meest effectieve manieren om met zorgen over de toekomst om 
te gaan, is door het reciteren van deze doe’aa-e die de profeet ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs 
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zegeningen en vrede zijn met hem) vaak reciteerde: “Allaahoemma aslih lie dienie alladzie hoewa ‘ismatoe amrie, wa aslih lie doenyaa allatie fieha ma’aashie, wa aslih lie aakhieratie allatie ielayha ma’aadie, wadj’al al-h’ayaata ziyaadatan lie fie koellie khayr, wa’l-mawta raahatan lie min koellie sharr (O Allah, corrigeer mijn religieuze toewijding wat de fundering van mijn leven is en corrigeer mijn wereldse zaken waarin mijn levensonderhoud ligt en geef mij het goede in het Hiernamaals waarnaar ik zal terugkeren. Maak mijn leven een middel om het goede te verzamelen en maak de dood voor mij een uitstel van al het slechte).” (Moeslim 2720.) 
En hij zei: “Allaahoemma rah’mataka ardjoe fa laa takilnie iela nafsie tarfata ‘aynin wa aslih lie sha’nie koellahoe, laa ilaaha illa anta (O Allah, ik hoop op Uw genade, dus laat me geen moment aan mezelf over. En corrigeer al mijn zaken. Er is geen god dan U).” (Aboe Daawoed, sah’ieh’ isnaad, h’asan.) 
Als men deze smeekbeden uitspreekt en vraagt om zijn spirituele en wereldse zaken recht te zetten of te corrigeren met het juiste bewustzijn en oprechtheid van intentie, terwijl men ernaar streeft het te bereiken, zal Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) hem geven waar hij om bad, op hoopte en naar gestreefd had en Hij zal zijn zorgen in geluk en plezier veranderen. 
7.) Als men onrust en moeilijkheden ervaart vanwege een tegenspoed, dan is één van de meest effectieve middelen om zich daarvan te verlossen het denken aan het ergste scenario dat kan gebeuren en dat dan accepteren. Als hij dat gedaan heeft, zou hij het zo licht mogelijk moeten opvatten. Door zijn acceptatie en deze inzet zal hij zichzelf verlossen van deze zorgen en onrust en in plaats van zich zorgen te maken, zal hij streven naar het goede en zoveel mogelijk het hoofd bieden aan de slechte zaken. 
Als hij geconfronteerd wordt met iets dat angst opwekt of de mogelijkheid tot ziekte of armoede, dan gaat hij daar mee om door ernaar te streven dat, of zelfs iets erger, te accepteren met tevredenheid, want door het ergste scenario te accepteren, vermindert hij de impact daarvan en lijkt het minder 
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erg, vooral als hij zich bezig houdt met pogingen om het zoveel mogelijk af te weren. Dus samen met het streven om iets goeds te bereiken wat hem zal afleiden van zijn zorgen over een ramp, zal hij ook zijn kracht vernieuwen om slechte zaken te weerstaan en zijn hoop en vertrouwen in Allah de Verhevene te stellen. Zonder twijfel zijn deze zaken van groot voordeel om geluk en rust te vinden en het brengt de hoop op een beloning in deze wereld en in het Hiernamaals. Dit is welbekend uit ervaringen van degenen die het geprobeerd hebben.  
8.) Standvastigheid van het hart en niet verontrust zijn over denkbeeldige zaken die slechte gedachten in het hoofd brengen. Want als je toegeeft aan je verbeelding en je je gedachten verstoord laat worden door zaken als angst voor ziekte of boosheid en verwarring die veroorzaakt wordt door een verdrietige zaak, of de verwachting van iets ergs en het verlies van goede dingen, dan zal dat je vullen met zorgen, onrust, mentale en lichamelijke ziekten en zenuwinzinkingen die een slecht effect op je hebben en die veel schade veroorzaken, zoals vele mensen hebben gezien. Maar als je rekent op Allah de Verhevene en het vertrouwen in Hem stelt en niet toegeeft aan je verbeelding of je slechte gedachten niet laat overwinnen en je vertrouwt op Allah de Verhevene en hoopt op Zijn beloning, dan weert dat je zorgen en onrust af en verlicht je van vele mentale en lichamelijke ziektes. Het geeft onbeschrijflijke kracht, troost en geluk aan het hart. Hoe veel ziekenhuizen zijn niet gevuld met de geestelijk zieke slachtoffers van illusies en schadelijke inbeelding; hoe vaak hebben deze zaken een effect gehad op de harten van sterke mensen, laat staan de zwakkeren; hoe vaak hebben ze geleid tot dwaasheid en gestoordheid? 
Jouw leven volgt je gedachtentrein. Als je denkt aan dingen die je voordeel zullen brengen in je spirituele en wereldse zaken, dan zal je een goed en gelukkig leven hebben. En vice versa. 
Degene die van dit alles vrij is, is degene die beschermd wordt door Allah Ta’aalaa en die geholpen wordt door Hem om ernaar te streven dat te bereiken dat het hart zal bevoordelen en krachtig zal maken en onrust zal 
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afweren. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En wie op Allah vertrouwt, Hij zal dan voldoende voor hem zijn. (#5)…” [Soerat al-Talaaq (65), aayah 3.] 
<<<(#5) Imaam Ah’med leverde over dat Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden 
zijn met hem) zei dat hij op de kameel van de profeet ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs 
zegeningen en vrede zijn met hem) reed terwijl hij achter de profeet ملسو هيلع هللا ىلص zat, die tegen hem zei (Nederlandstalige interpretatie): “O jongen! Ik zal jou woorden leren (dus leer ze). Wees Allah indachtig en Hij zal jou beschermen, wees Allah indachtig en Hij zal met jou zijn. Als je vraagt, vraag Allah; en als je hulp zoekt, zoek het van Allah. Weet dat als de oemmah (gemeenschap) haar krachten bundelt om jou voordeel te brengen, zij zullen jou nooit voordeel brengen behalve dat wat Allah voor jou voorbeschikt heeft. Weet dat als de oemmah haar krachten bundelt om jou te schaden, zij jou nooit kunnen schaden behalve met hetgeen Allah tegen jou voorbeschikt heeft. De pennen zijn opgeheven en de bladzijden zijn droog.” (At-Tirmidzie verzamelde deze h’adieth en zei: “H’asan sah’ieh’.”)>>> 
Met andere woorden; Hij zal voldoende voor hem zijn met betrekking tot alles wat hem zorgen baart in zijn spirituele en wereldse zaken. Degene die zijn vertrouwen in Allah de Verhevene stelt, zal kracht in zijn hart hebben en zal niet verstoord worden door iets wat hij zich inbeeldt en zal niet geraakt worden door bepaalde gebeurtenissen, want hij weet dat dit het resultaat is van de kwetsbare menselijke natuur en dat het gebaseerd is op zwakheid en angsten die geen grond hebben. Hij weet ook dat Allah de Almachtige volledige voldoening beloofd heeft aan hen die hun vertrouwen in Hem stellen. Dus hij vertrouwt op Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) en vindt gemoedsrust in Zijn belofte en daardoor worden zijn zorgen en onrust verwijderd; moeilijkheden worden gemakkelijk, verdriet wordt geluk, angst wordt rust. We vragen Allah de Meest Barmhartige ons veilig en gezond te houden en ons te zegenen met kracht en een standvastig hart en volledig vertrouwen, want Allah Ta’aalaa heeft alle goede dingen gegarandeerd voor degenen die hun vertrouwen in Hem stellen en Hij heeft beloofd alle slechte en schadelijke dingen van hen weg te houden. 
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Als slechte zaken gebeuren of de angst daarvoor bestaat, dan zou je de vele zegeningen waar je nog van geniet moeten tellen, zowel spiritueel als wereldse en ze vergelijken met het slechte wat gebeurd is, want als je ze vergelijkt dan zie je de vele zegeningen waar je van geniet en hierdoor lijken de slechte zaken minder erg.  
Ibn al-Qayyim noemde vijftien manieren waardoor Allah de Verhevene zorgen en spijt verwijdert: 
1.) Tawh’ied ar-Roeboebiyah (geloof in de eenheid van de Heerschappij van Allah; het geloven dat er maar één Heer voor het hele universum is, één Schepper, één Organisator, één Planner, één Onderhouder en één Schenker van veiligheid etc., en dat is Allah). 
2.) Tawh’ied al-Oeloehiyah (geloof in de eenheid van de aanbidding van Allah; het geloven dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden [d.w.z. bidden, aanroepen, vragen om hulp (van het ongeziene, dat waar een mens geen macht over heeft), zweren, slachten van offers, het geven van liefdadigheid, vasten, bedevaart etc.] behalve Allah). 
3.) Tawh’ied van kennis en geloof (of Tawh’ied al-Asmaa-e wa as-Sifaat, geloof in de Eenheid van de Schone Namen en Eigenschappen). (Zie De Schone Namen van Allah.)  
[Zie http://uwkeuze.net/monotheisme-tawhied/ voor meer informatie over tawh’ied.] 
4.) Geloven dat Allah Zijn dienaren geen onrecht aandoet en niemand zonder reden straft. (Zie o.a. het artikel http://uwkeuze.net/de-liefde-van-allah/.) 
5.) Erkennen dat jij degene bent die fout is geweest. (Zie het artikel http://uwkeuze.net/kijken-in-de-spiegel/.) 
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6.) Allah de Verhevene smeken met datgene waar Hij het meest van houdt, namelijk Zijn Namen en Eigenschappen. Twee van Zijn Namen die alle andere Namen en Eigenschappen omvatten, zijn al-H’ayy (de Eeuwig Levende – zonder begin, zonder eind) en al-Qayyoem (de Zelfbestaande – alles en iedereen is afhankelijk van Hem, terwijl Hij niets of niemand nodig heeft). 
7.) Hulp zoeken bij Allah alleen. 
8.) Je hoop in Hem bevestigen. 
9.) Oprecht je vertrouwen in Hem stellen en zaken aan Hem overlaten, erkennen dat je ‘voorhoofdslok’ (#6) in Zijn Handen is en dat Hij doet wat Hij wil, dat Zijn Wil altijd en eeuwig uitgevoerd zal worden en dat Hij rechtvaardig is in alles dat Hij bepaalt. 
<<<(#6) Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, ik vertrouw op Allah, mijn Heer en jullie Heer! Er is geen bewegend wezen of Hij grijpt het bij haar voorlok (elk schepsel is onder Allahs Macht en Gezag). Waarlijk, mijn Heer is op het rechte pad (Hij handelt met absolute rechtvaardigheid).” [Soerat Hoed (11), aayah 56.] ‘Het grijpen van de voorlok’ is een Arabische idiomatische (taaleigen) uitdrukking, verwijzend naar de voorlok van een paard. Degene die het vastpakt, heeft volledige controle over het paard. Dus de Macht van Allah over alle schepsels is onbeperkt en niemand kan Zijn Beslissing het hoofd bieden. (A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie.) 
10.) Je hart laten wandelen in de tuin van de Qor-aan, troost erin zoeken voor elke moeilijkheid, genezing erin zoeken tegen alle ziektes van het hart zodat het troost zal brengen voor het verdriet en genezing van je zorgen en onrust.  
11.) Vergeving zoeken. (Zie het artikel http://uwkeuze.net/vergiffenis-van-allah/.) 
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12.) Berouw. [Zie het artikel http://uwkeuze.net/de-boetedoening-voor-zonden-is-berouw-tawbah/.] 
13.) Djihaad. (Zie het artikel http://uwkeuze.net/jihad/.) 
14.) Salaah (gebed). (Zie de rubriek http://uwkeuze.net/het-gebed/ voor diverse artikelen over het gebed.) 
15.) Verklaren dat je geen kracht en macht hebt en de zaken in de Handen van Allah laten liggen waar ze al lagen.  
We vragen Allah om ons veilig en gezond te houden van zorgen en ons te verlichten van onrust en verdriet, want Hij hoort alles en beantwoordt alles en Hij is al-H’ayy en al-Qayyoem. 
En Allah weet het best. 
Moge Allah zegeningen en vrede op onze profeet Moh’ammed en zijn familie en metgezellen laten neerdalen. 
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De houding van de gelovige jegens moeilijkheden 
Uit al-Waabil as-Sayyib (p. 110) van Ibn Qayyim al-Djawziyyah. Vertaald door zuster Rabi’ah. 
Alle lof is voor Allah. 
  
Ten eerste 
Moeilijkheden en rampen zijn een test en een teken van de liefde van Allah voor iemand, want ze zijn als een medicijn; ondanks de bitterheid geef je het toch aan degenen waar je van houdt – en omwille van Allah is het hoogste recept. In een h’adieth (profetische overlevering) lezen we (Nederlandstalige interpretatie): “De grootste beloning komt met de grootste beproeving. Als Allah van een volk houdt dan test Hij hen. Degene die dat aanvaardt verdient Zijn Welbehagen, maar degene die ontevreden is, verdient Zijn Toorn.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie en Ibn Maadjah, deze h’adieth is h’asan.) 
Moeilijkheden zijn goed voor de gelovige omdat de beloning voor hem bewaard wordt in het Hiernamaals; hoe zou het anders kunnen zijn als zijn status erdoor verhoogd wordt en zijn slechte daden kwijtgescholden 
worden? De profeet ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Als Allah het goede wenst voor Zijn dienaar, dan haast Hij zich met de bestraffing in dit leven, en als Allah het slechte wenst voor Zijn dienaar, dan houdt Hij de bestraffing voor zijn zonden tegen totdat hij met al zijn zonden komt op de Dag der Opstanding.” (At-Tirmidzie, sah’ieh’.). 
Al-H’asan al-Basrie zei: “Heb geen hekel aan de moeilijkheden die komen en de rampen die gebeuren, want het kan zijn dat in iets waar je een hekel aan 
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hebt je redding ligt, en het kan zijn dat in iets waar je de voorkeur aan geeft je ondergang ligt.” 
Al-Fadl ibn Sahl zei: “Er is zegen in de moeilijkheid die de wijze man niet zou moeten negeren, want het wist zonden uit, schenkt de kans op beloning vanwege geduld, verwijdert verwaarlozing, herinnert je aan de zegeningen in gezonde tijden, roept je op om berouw te tonen en moedigt aan tot het geven van liefdadigheid.” 
Door moeilijkheden zoekt de gelovige beloning en er is geen manier dat te bereiken dan door geduld en er is geen manier geduldig te blijven dan door standvastig geloof en een sterke wil. 
Denk aan de woorden van de boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “Hoe geweldig is de situatie van een gelovige, want al zijn zaken zijn goed en dit geldt voor niemand behalve de gelovige. Als hem iets goeds gebeurt, is hij dankbaar en dat is goed voor hem. Als hem iets slechts gebeurt, draagt hij dat met geduld en dat is goed voor hem.” (Moeslim.) 
Dus als moeilijkheden een moslim overkomen, dan moet hij zeggen: 

ا إِلَْيِه َراِجعونَ  ِ َوإِنـَّ  إِنَّا 
“inna lillaahie wa inna ilayhie raadji’oen (waarlijk, wij behoren aan Allah en waarlijk, wij zullen tot Hem terugkeren)” en de ‘adiyaa (smeekbeden) zeggen 
die door de profeet ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) overgeleverd zijn. 
Hoe mooi zijn die momenten waarin iemand zich tot zijn Heer keert en weet dat alleen Hij Degene is Die verlichting geeft van zorgen. Hoe geweldig is de verlichting als die komt na moeilijkheden. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En voorzeker, Wij zullen jullie beproeven met iets van angst, honger, vermindering van bezittingen, zielen (levens van 
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familie, vrienden, geliefden) en vruchten (oogst). Maar verkondig goed nieuws aan de geduldigen. Degenen die, als zij door een tegenslag getroffen worden, zeggen: ‘Waarlijk, wij behoren aan Allah, en waarlijk, wij zullen tot Hem terugkeren.’ Zij zijn het op wie zegeningen (en vergeving) van hun Heer zijn, en (zij ontvangen) Zijn Barmhartigheid, en zij zijn het die de rechtgeleiden zijn.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 155-157.] 
Moeslim leverde over dat Oemm Salamah zei: “Ik hoorde de boodschapper 
van Allah ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘Er is geen moslim die een moeilijkheid meemaakt en hij zegt wat Allah opgedragen heeft – waarlijk, wij behoren aan Allah, en waarlijk, wij zullen tot Hem terugkeren, O Allah, beloon mij voor mijn tegenslag en compenseer me met iets beters – dan dat Allah hem zal compenseren met iets beters.’” 
Ze zei: “Toen Aboe Salamah stierf, zei ik: ‘Wie van de moslims is beter dan Aboe Salamah, het eerste gezin dat migreerde om zich bij de boodschapper van Allah te voegen?’ Toen zei ik het (hetgeen geadviseerd wordt) en Allah 
compenseerde me met (een huwelijk met) de boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص.” 
  
Ten tweede 
Er zijn dingen die het voor degene die moeilijkheden meemaakt makkelijker te dragen maken. Ibn al-Qayyim heeft in zijn waardevolle boek Zaad al-Ma’aad meerdere zaken genoemd, waaronder het volgende: 
1.) Als hij kijkt naar wat hem overkomen is, dan zal hij zien dat zijn Heer hetzelfde of iets beters achter gelaten heeft voor hem, en als hij geduldig is en hij aanvaardt het, dan bewaart Hij iets dat vele malen grootser is dan wat hij verloren is door deze moeilijkheid; en als Hij gewild had, had Hij de moeilijkheid nog groter kunnen laten zijn. 
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2.) De heftigheid van een moeilijkheid kan verminderd worden door te denken aan degenen die het nog moeilijker hebben. Laat hem aan zijn rechterzijde kijken; ziet hij iets anders dan moeilijkheden? Laat hem dan naar links kijken, ziet hij iets anders dan verlies? Als hij naar de mensen om hem heen zou kijken, dan zou hij alleen maar mensen zien die beproefd worden door iets te missen wat ze wilden hebben of doordat iets gebeurt waar ze een afkeer van hebben. De pijn van deze wereld is als een droom of als een passerende schaduw. Als je weinig lacht, zul je veel huilen; en als je een dag gelukkig bent, zul je een leven lang ellendig zijn; en als je een tijdje hebt wat je wilt, zul je het een hele tijd zonder moeten doen. Er is geen dag vol geluk of het wordt gevolgd door een dag van pijn. Ibn Mas’oed zei: “Voor elk moment van geluk is er een moment van zorgen en geen huis is gevuld met geluk of het wordt gevuld met zorgen.” En Ibn Sirien zei: “Er is geen gelach zonder dat het gevolgd wordt door huilen.” 
3.) In paniek raken doet de moeilijkheid niet verdwijnen, het maakt het zelfs erger. 
4.) Het missen van de beloning voor geduld en overgave, wat genade en leiding is voor geduld en het terugkeren naar Allah (door te zeggen inna lillaahie wa inna ilayhie radji’oen), is erger dan de moeilijkheid zelf. 
5.) In paniek raken verheugt de vijand en bedroeft de vriend; het maakt Allah boos en maakt de shaytaan (de satan) blij; het verwoest beloning en verzwakt een oplossing. Als men geduldig is, beloning zoekt, ernaar streeft om Allah te behagen, om zijn vriend blij te maken en zijn vijand bedroefd, en probeert de last van zijn broeders te verlichten en hen te troosten vóór ze hem troosten, dan is dit standvastigheid en een teken van perfectie – niet het slaan op de wangen, de kleren scheuren, de dood wensen en ontevreden zijn met de goddelijke beslissing (al-qadar – zie het hoofdstuk “Geloof in het lot” in dit e-boek). 
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6.) Na geduldig zijn en de beloning zoeken, komt geluk en plezier dat vele malen groter is dan dat wat hij verkregen zou hebben met dat wat hij verloren is. Voldoende voor hem is ‘het huis van lofprijzing’ dat voor hem in het Paradijs gebouwd zal worden als beloning voor het prijzen van zijn Heer en het terugkeren naar Hem. Dus beslis welke moeilijkheid groter is: een moeilijkheid in dit leven of de moeilijkheid van het missen van het huis van lofprijzing in het eeuwige Paradijs. At-Tirmidzie heeft de volgende marfoe’ overlevering overgeleverd (Nederlandstalige interpretatie): “Op de Dag der Opstanding zullen mensen wensen dat hun huid geknipt was met scharen in dit leven, als ze de beloning zien van degenen die moeilijkheden meemaakten.” Een van de selef zei: “Zonder de moeilijkheden van deze wereld zouden we met lege handen staan op de Dag der Opstanding.” 
7.) Degene Die je test, is de Alwijze en de Meest Genadevolle en Hij stuurde deze moeilijkheid niet om je te vernietigen of om je pijn te doen of om je af te maken, maar Hij onderzoekt jou, test jouw geduld, aanvaarding en geloof; het kan zijn dat Hij jouw doe’aa-e (smeekbede) hoort, zodat Hij jou voor Hem ziet staan terwijl je nederig Zijn bescherming zoekt en bij Hem klaagt.  
8.) Als er geen problemen en moeilijkheden in deze wereld waren, zouden we arrogantie kunnen ontwikkelen, zelfverheerlijking, een faraonische houding en een hard hart dat zou leiden tot de ondergang in dit leven en het Hiernamaals. Het is een teken van genade van de Meest Genadevolle dat Hij ons af en toe onderzoekt met het medicijn voor moeilijkheden om ons te beschermen tegen deze ziekten, om onze overgave en dienstbaarheid gezond te houden en om alle slechte elementen te verwijderen die kunnen leiden naar onze ondergang. Alle lof is voor Degene Die genade toont door ons te testen en ons test door middel van genade, zoals is gezegd: “Allah zegent sommigen van ons met moeilijkheden ook al is dat zwaar, en Allah test sommige mensen met zegeningen.” 
9.) De bitterheid van dit leven is de essentie van het Hiernamaals omdat Allah de Verhevene het eerste in het laatste zal veranderen. En de zoetheid van dit leven is de essentie van bitterheid in het Hiernamaals. Het is beter om van 
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tijdelijke bitterheid naar eeuwige zoetheid te gaan dan andersom. Als het je 
nog niet duidelijk is, denk dan aan wat de profeet ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Het Paradijs is omgeven met moeilijkheden en de Hel is omgeven met verlangens.” 
  
Ten derde 
In veel gevallen is het zo dat als iemand goed omgaat met moeilijkheden, dat dit wil zeggen dat hij begrijpt dat het een zegen en een geschenk is. Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah zei: “Een moeilijkheid die je naar Allah doet keren is beter voor jou dan een zegen die je de herinnering aan Allah doet vergeten.” 
Soefyaan zei: “Waar iemand een afkeer van heeft, kan beter voor hem zijn dan wat hij wenst, want dat waar hij een afkeer van heeft, laat hem Allah aanroepen, terwijl dat wat hij graag wil, hem achteloos maakt.”  
Ibn Taymiyyah beschouwde zijn gevangenschap als een zegen die veroorzaakt werd door zijn vijanden. (Zie http://uwkeuze.net/de-brief-van-ibn-taymiyyah-vanuit-de-gevangenis/.) Ibn al-Qayyim zei: “Op een dag zei hij (Ibn Taymiyyah) tegen mij: ‘Wat kunnen mijn vijanden me aandoen? Mijn tuin is in mijn hart; waar ik ook ga, het is bij me en het verlaat me nooit. Mijn gevangenschap is afzondering (een mogelijkheid om te aanbidden), mijn vermoord worden, is het martelaarschap en verbannen worden uit mijn stad is een reis.’ 
Hij zei over zijn gevangenschap in de vesting: ‘Als ik de inhoud van deze vesting in goud zou uitgeven, dan zou dat niet voldoende zijn om mijn dankbaarheid uit te drukken voor deze zegen.’ Of hij zei: ‘Dan zou dat niet voldoende zijn om hen te belonen voor het goede dat ze mij brachten.’ 
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Toen hij gevangen zat, zei hij tijdens de neerknieling: ‘O Allah! Help me U te herinneren, U te danken en U goed te aanbidden (Allaahoema a’innie ala dzikrika wa shoekrika wa hoesnie ‘ibadatik).’ Maa shaa-a Allaah! Hij zei een keer tegen mij (Ibn al-Qayyim): ‘Degene die echt gevangen is, is degene die zijn hart weghoudt van zijn Heer, en de echte gevangene is degene die gevangen is door zijn wensen en verlangens.’ 
Toen hij de vesting binnentrad en naar de muren keek, zei hij: ‘…Daarna zal er een muur (#1) tussen hen worden opgericht met een deur (#2) daarin. Daarbinnen is er barmhartigheid (het Paradijs) en daarbuiten is er kwelling (de Hel).’ [Nederlandstalige interpretatie van soerat al-H’adied (57), aayah 13.] 
<<<(#1) ‘Abdoer-Rah’maan ibn Zayd ibn Aslam zei dat de muur genoemd in deze aayah de muur is die Allah de Verhevene omschrijft in aayah 7:46. Hetzelfde is overgeleverd van Moedjaahid en anderen, en dit is correct. (Tefsier Ibn Kethier.)>>> 
<<<(#2) De deur toont aan dat de slechten zich moeten realiseren dat het goede – barmhartigheid en gelukzaligheid – binnen handbereik was en dat de duisternis die hen omringt te wijten is aan hun eigen verwerping van het licht (de leiding) in het wereldse leven. De deur verwijst ook naar de verlossing van die gelovigen die eerst voor hun zonden gestraft worden in het Hellevuur, maar die uiteindelijk toch het Paradijs binnen mogen. (Uit de herziene versie van A. Yusuf Ali Quran Commentary en The Message of the Qur’aan van Moh’ammed Asad.)>>> 
Allah weet dat ik nog nooit iemand heb ontmoet die meer tevreden was met zijn leven dan hij, ondanks alle moeilijkheden die hij onderging en het gebrek aan luxe en comfort; juist het tegenovergestelde daarvan, en ondanks het gevangenschap, de bedreigingen en de uitputting waar hij mee te maken kreeg. Ondanks dit alles was hij het meest gelukkig met zijn leven, het meest tevreden, het dapperst, het meest voldaan. Je kon de tekenen van geluk en plezier in zijn gezicht zien. Als we bang waren en moeilijkheden verwachtten 
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en we hadden niemand om naartoe te gaan, dan gingen we naar hem, en zodra we hem zagen en zijn stem hoorden, verdwenen al die angsten en werden vervangen door tevredenheid, moed, zekerheid en rust. 
Alle lof is voor Degene Die aan sommigen van Zijn dienaren het Paradijs toonde nog voor ze Hem ontmoetten en de poorten openden terwijl zij nog in deze wereld van daden en handelingen waren en wat van de bries en de geur naar hen kwam waardoor ze hun energie staken in het ernaar zoeken en erom streden het te verkrijgen.” 
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Wees in dit leven als een vreemdeling of een reiziger! 
Want deze wereld is niet ons werkelijke thuis! 

Geschreven door imaam al-H’aafidhz Ibn Radjab. Genomen van Djaamie’ al-‘Oeloem wa-l H’ikam (met de verificatie van Saalim al-Hilaali). 
Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) zei: “De 
boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) pakte mij bij mijn schouder en zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Wees in dit leven alsof je een vreemdeling bent of een reiziger op pad (#1).’” Vervolgens zei Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon): “Als je de avond bereikt, verwacht dan niet de ochtend te bereiken; en als je de ochtend bereikt, verwacht dan niet de avond te bereiken. Maak gebruik van je gezondheid vóór je ziekte, en van je leven vóór je dood.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.) 
<<<(#1) Een moslim dient zich te voelen als een vreemdeling in een vreemd land. Hij beseft zich dat hij op een plek is waar hij eigenlijk niet op z’n plaats is. Dit is niet zijn thuis en hij kan zich hier niet volledig gelukkig voelen. Zijn hart kan nooit gehecht raken aan dit land. In plaats daarvan worden zijn hart en zijn gedachten in beslag genomen door het verlangen terug te keren naar zijn thuis. Zijn tijd en zijn inspanningen zijn gericht op dat doel. Hij spendeert zijn tijd, geld en bekwaamheden aan het verzamelen van datgene dat hij nodig heeft om naar zijn thuis terug te keren. Zijn tijd wordt niet besteed of verspild aan het zichzelf stevig verankeren aan deze wereld waarvan hij weet dat hij er in feite niet thuis hoort.>>> 
Deze h’adieth is het fundament voor het beperken van iemands hoop in dit leven. Een gelovige dient dit leven niet te beschouwen als een plaats waar hij zich thuis voelt, noch als een permanente verblijfplaats waar zijn hart kalm en gerust gesteld wordt. In plaats hiervan dient hij in het leven te zijn alsof hij op 



Wees in dit leven als een vreemdeling of een reiziger! 
 

46 | w w w . u w k e u z e . n e t                   O m g a a n  m e t  s t r e s s   

reis is, zichzelf voorbereidend om te vertrekken. Het advies van de profeten en hun volgelingen bevestigt dit. 
Allah de Verhevene zegt over een gelovige ten tijde van Fir’awn, dat deze zei (Nederlandstalige interpretatie): “O mijn volk! Waarlijk, dit wereldse leven is slechts een genieting! En waarlijk, het Hiernamaals is de blijvende verblijfplaats (#2)!” [Soerat Ghaafir (40), aayah 39.] 
<<<(#2) Maalik ibn Dinaar (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd “Als het wereldse uit tijdelijk aanwezig goud zou bestaan en het Hiernamaals uit eeuwig aanwezig zand zou bestaan, dan zou een slim persoon voor het eeuwig blijvende zand kiezen en het tijdelijk bestaande goud links laten liggen. Welnu, het wereldse is tijdelijk bestaand zand en het Hiernamaals eeuwig blijvend goud. Hoe kun je dan voor het tijdelijke kiezen!?” (Djaami’ li Ah’kaam al-Qor-aan, 20/2.)>>> 
‘Alie ibn Abie Taalib (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: “Zeker, dit leven is begonnen heen te reizen en het Hiernamaals is begonnen naar voren te reizen, en elke heeft zijn volgelingen. Wees daarom van de volgelingen van het Hiernamaals, en wees niet van de volgelingen van dit leven. Want werkelijk, vandaag zijn er daden zonder verantwoording en morgen zal er verantwoording zijn zonder daden.” 
‘Oemar ibn ‘Abdoel-‘Aziez (moge Allah hem genadig zijn) zei in zijn preek: “Dit leven is niet jullie permanente verblijfplaats. Allah heeft bevolen dat het tot een eind komt en Hij heeft voor haar mensen bevolen om het te verlaten. Hoe vaak is een bloeiende gemeenschap geruïneerd voor iets onbeduidend, en hoe vaak heeft een vreugdevolle inwoner moeten vertrekken voor iets onbeduidend? Bereid (jullie) dus goed voor op de reis, moge Allah genade hebben met jullie, met het beste wat jullie hebben aan voorbereidingen en neem proviand mee, (en) het beste proviand is taqwaa (godsvrees, vroomheid).” 
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Dus als dit leven geen permanente verblijfplaats is, noch een plaats waar de gelovige zich thuis voelt, dan dient de toestand van de gelovige als volgt te zijn: ofwel alsof hij een vreemdeling is die in een vreemd land verblijft, waarin zijn voornaamste zorg het vinden van proviand is om daarmee terug te keren naar zijn werkelijke vaderland; ofwel alsof hij een reiziger is die er helemaal niet verblijft, maar eerder al zijn nachten en dagen doorbrengt met het reizen naar zijn werkelijke verblijfplaats. 
Het is omwille hiervan dat de boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) adviseerde om in dit leven in één van de volgende twee toestanden te verkeren: 
1.) De eerste toestand: dat de gelovige zichzelf overgeeft alsof hij een vreemdeling is in dit leven. Hij lijkt op een inwoner, maar bevindt zich in werkelijkheid in een vreemd land. Zijn hart is dus niet gehecht aan dit vreemde land. Integendeel, het is gehecht aan zijn werkelijke vaderland waarnaar hij zal terugkeren. Hij verblijft slechts in dit leven om zijn doel te vervullen – het voorbereiden van de terugkeer naar zijn werkelijke verblijfplaats. 
Al-Foedhayl ibn ‘Iyyaadh zei: “Een gelovige in dit leven is bezorgd en verdrietig. Zijn zorg is om zichzelf voor te bereiden. Dus wiens toestand in dit leven zodanig is, heeft slechts als zorg dat hij proviand neemt die hem tot voordeel zal zijn gedurende zijn terugkeer naar zijn werkelijke verblijfplaats. Hij wedijvert dus niet met de mensen van het land, tussen wie hij enkel een vreemdeling is, in hetgeen zij als eerbaar beschouwen. En hij wordt niet bezorgd als hij onbelangrijk lijkt tussen hen.” 
Al-H’asan al-Basrie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “De gelovige is als een vreemdeling. Hij wordt niet bezorgd als hij onbelangrijk is daarin (d.w.z. dit leven) en hij wedijvert niet voor eer. Hij verkeert in een bepaalde toestand en de mensen verkeren in een andere toestand. Toen Allah Aadam (Adam – vrede zij met hem) schiep, liet Hij hem en zijn vrouw in het Paradijs 



Wees in dit leven als een vreemdeling of een reiziger! 
 

48 | w w w . u w k e u z e . n e t                   O m g a a n  m e t  s t r e s s   

verblijven. Nadat zij Allah ongehoorzaam waren geweest, moesten ze het Paradijs verlaten, maar hen werd beloofd ernaar terug te keren; hij en de vromen van onder zijn nageslacht. Dus de gelovige verlangt altijd naar zijn eerste vaderland…” (Een groot gedeelte van de Arabische dichtkunst is hier weggelaten, daar het adequaat vertalen ervan zeer moeilijk is.) 
2.) De tweede toestand: dat de gelovige zichzelf verlaagt in dit wereldse leven alsof hij een reiziger is, die er op geen enkele wijze in verblijft. Hij loopt slechts door één van de plekken waar zijn reis hem naar toe leidt, totdat hij zijn reis tot een einde brengt, hetgeen de dood is. (Zie het artikel http://uwkeuze.net/de-dood/.) Wiens toestand in dit leven zodanig is, zijn voornaamste zorg is het verkrijgen van proviand voor de reis. Hij houdt zich niet bezig met de overvloed aan geneugten van dit leven. Om deze reden 
adviseerde de profeet ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) een groep van zijn metgezellen dat hun voornaamste zorg in dit leven diende te zijn, zoals het proviand van een reiziger.  
Eén van de selef schreef aan één van zijn broeders: “O mijn broeder! Het lijkt voor jou alsof je een inwoner bent, maar in feite ben je voortdurend aan het reizen en beweeg je erg snel. De dood komt richting jou en dit leven gaat aan jou voorbij. Wat van jouw leven voorbijgegaan is, zal niet naar jou terugkeren (om het recht te zetten) op de Dag van at-Taghaaboen (het Verlies - de Dag des Oordeels).”  
<<<De Dag van at-Taghaaboen is de Dag dat iedere ongelovige zijn verlies zal 
zien door het nalaten van het geloof en de Dag dat iedere gelovige zijn verlies 
zal zien door het tekort schieten in het verrichten van vormen van 
gehoorzaamheid. In een overlevering staat: “Elke dienaar die het Paradijs 
binnengaat, zal zijn zetel in de Hel getoond worden (wat zijn plaats zou zijn) 
indien hij slecht gehandeld zou hebben, zodat hij meer dankbaar zal zijn. En 
elke dienaar die het Hellevuur zal binnengaan, zal zijn zetel in het Paradijs 
getoond worden die hij zou verkrijgen als hij goed had gehandeld, zodat hij 
meer spijt zal krijgen.” De betekenis kan ook zijn dat de bewoners van het 
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Paradijs de plaatsen van de bewoners van het Hellevuur zullen nemen, die 
voor hen bestemd waren in het Paradijs indien zij gelovig waren. En degenen 
die hoge rangen in het Paradijs hebben zullen meer winst behalen dan 
degenen die onder hen in rang zijn, waardoor op die Dag het verlies van elke 
ongelovige duidelijk zal zijn door het nalaten van het geloof en het verlies van 
elke gelovige door het tekort schieten in goedheid. (Tefsier H’adaa-ieq ar-
Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.)>>> 
Al-Foedhayl ibn ‘Eyyaadh vroeg aan een man: “Hoeveel (jaren) zijn tot jou gekomen?” Hij antwoordde: “Zestig jaar.” Al-Foedhayl zei: “Daarom ging je 60 jaar lang naar jouw Heer en je zult (Hem) spoedig bereiken.” De man zei: “Tot Allah behoren wij en tot Hem keren wij terug!” Al-Foedhayl zei: “Ken je de betekenis van die (uitspraak)? Jij zegt: ‘Ik behoor tot Allah als een dienaar en ik keer terug naar Hem.’ Dus eenieder die weet dat hij aan Allah toebehoort als een dienaar en dat hij tot Hem zal terugkeren, hij dient dan te weten dat hij zal eindigen. En eenieder die weet dat hij zal eindigen, dient te weten dat hij ondervraagd zal worden. En eenieder die weet dat hij ondervraagd zal worden, laat hem een antwoord op de vraag voorbereiden.” De man vroeg: “Wat moet ik dan doen?” Al-Foedhayl zei: “Het is gemakkelijk.” De man vroeg weer: “Wat is het?” Al-Foedhayl zei: “Doe het goede in hetgeen nog komt, dan zal hetgeen dat voorbijgegaan is vergeven worden. Echter, als je het slechte doet in hetgeen nog komt, dan zul je ter verantwoording geroepen worden voor wat voorbijgegaan is én voor hetgeen dat nog komt.” 
 Sommige wijze mensen zeiden: “Eenieder die van zijn dagen en nachten zijn rijdier heeft gemaakt, zij zullen hem dan brengen (naar zijn bestemming), ook al beweegt hij niet.” 
 Al-Awzaa-ie schreef aan een van zijn broeders: “Betreffende hetgeen nog komt: je bent omringd van alle kanten. Weet dat je met elke dag en nacht voorwaarts beweegt. Wees op je hoede voor Allah en van het staan voor Hem. En jouw laatste belofte zal met Hem zijn. Was-salaam (vrede zij met jou).” 
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Wat betreft het advies van Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon); dit is gebaseerd op deze h’adieth die hijzelf verhaald heeft. Het (zijn advies) bevat het beëindigen van langdurige hoop. En als een persoon de avond bereikt, dan dient hij niet te wachten op de ochtend, noch dient hij te verwachten dat hij deze bereikt. En als hij de ochtend bereikt, dan dient hij niet te wachten op de avond, noch dient hij te verwachten dat hij deze bereikt. Hij dient eerder aan te nemen dat zijn einde hem hiervoor zal bereiken. Met deze betekenis hebben meerdere geleerden het begrip “zoehd” in dit leven uitgelegd. 
Al-Marwadzie zei: “Er is gezegd tegen Aboe ‘Abdoellaah – hiermee wordt imaam Ah’mad ibn H’anbal (moge Allah hem genadig zijn) bedoeld: “Wat is de betekenis van het hebben van zoehd in dit leven?” Hij zei: “Houd niet te lang hoop – hij die zegt wanneer hij wakker wordt: ‘Ik zal de avond niet bereiken.’” 
Hij zei: “En Soefyaan (at-Thawrie) zei hetzelfde.” Toen werd Aboe ‘Abdoellaah gevraagd: “Bij wat zoeken wij hulp om onze hoop niet aan te houden?” Hij antwoordde: “Wij weten het niet. Het is enkel voor tawfieq (succes dat uitsluitend door Allah geschonken wordt).” Ten aanzien van zijn (d.w.z. Ibn ‘Oemar) uitspraak: “Neem van jullie gezondheid vóór jullie ziekte en van jullie leven vóór jullie dood.” 
Dit betekent: haal voordeel uit het in staat zijn om vrome daden te verrichten, gedurende de periode die overblijft van jouw gezondheid, voordat ziekte jou verhindert hen (d.w.z. goede daden) te verrichten, en (haal voordeel) uit jouw leven voordat de dood jou verhindert hen te verrichten. (Er is een gezegde dat luidt: “Gezondheid is een kroon op de hoofden van gezonde mensen, maar wordt slechts gezien door de zieke mensen.” Dus wees dankbaar voor die kroon die je gekregen hebt van Allah de Verhevene en maak er gebruik van, voordat je hem verliest.) 
En in een andere overlevering: “…Want werkelijk, O dienaar van Allah, je zult zelfs niet weten wat jouw eigen naam zal zijn morgen.” De betekenis hiervan 
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is dat je morgen misschien tussen de doden zult zijn, en niet tussen de levenden. 
De betekenis van dit advies is overgeleverd van de profeet ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) vanuit een ander perspectief. In Sah’ieh’ al-Boekhaarie is overgeleverd dat Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met 
hem) verhaald heeft dat de profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei (Nederlandstalige interpretatie): “Er zijn twee zegeningen waarvan veel mensen beroofd zijn: gezondheid en vrije tijd.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, volume 11, p. 229 – in Fath’oel-Baarie.) 
En in de Moestadrak van al-H’aakim is overgeleverd dat Ibn ‘Abbaas (moge 
Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) een man adviseerde (Nederlandstalige interpretatie): “Profiteer van vijf zaken vóór vijf anderen: jouw jeugd vóór jouw ouderdom, jouw gezondheid vóór jouw ziekte, jouw rijkdom vóór jouw armoede, jouw vrije tijd vóór jouw bezigheid en jouw leven vóór jouw dood.” [Overgeleverd door al-H’aakim, volume 4, nr. 306. Hij heeft het als authentiek (sah’ieh’) verklaard, volgens de voorwaarden van de twee geleerden (d.w.z. al-Boekhaarie en Moeslim) en ad-Dhzababie was het met hem eens, alsook onze sheikh (al-Albaanie) in het controleren van de ah’aadieth van Iqtidaa-e al-‘Ilm al-A’mal, nr. 170.] 
Dit betekent dat al deze zaken het uitvoeren van goede daden belemmeren. Sommigen van hen houden iemand persoonlijk bezig, zoals zijn armoede, rijkdom, ziekte, ouderdom of zijn dood. 
Andere zijn meer algemeen, zoals het Laatste Uur, het verschijnen van de dadjaal (antichrist – zie het artikel http://uwkeuze.net/wees-gewaarschuwd-voor-ad-dadjaal-de-antichrist/) en andere verontrustende beproevingen zoals genoemd in de h’adieth (Nederlandstalige interpretatie): “Neem het initiatief om (goede) daden te verrichten, voordat beproevingen (onverwachts) komen als een stuk van een duistere nacht.” (Overgeleverd door Moeslim.) 
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Na het verschijnen van enkele van deze meer algemene verschijnselen zullen daden van geen enkel voordeel zijn, zoals Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…De Dag dat een deel van de tekenen van jouw Heer komt, zal het geloof van een persoon hem niet van nut zijn indien hij daarvoor niet geloofde of niets goeds verkregen heeft door zijn geloof (door het verrichten van rechtschapen daden)…” [Soerat al-An’aam (6), aayah 158.] 
In as-Sah’ieh’ayn (d.w.z. de twee authentieke h’adieth-verzamelingen van al-Boekhaarie en Moeslim) is overgeleverd dat Aboe Hoerayrah (moge Allah 
tevreden zijn met hem) verhaald heeft dat de profeet ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Het Uur zal niet komen voordat de zon uit het westen opkomt. Dus wanneer deze opkomt en de mensen dit zien, dan zullen zij allen geloven. Dat is wanneer het geloof van een persoon hem geen voordeel zal brengen als hij daarvoor niet geloofde, of als hij niets goeds heeft verworven door zijn geloof.” [Overgeleverd door al-Boekhaarie, volume 8, pagina 296-297 (in Fath’oel-Baarie) en Moeslim, nr. 157.] 
En in Sah’ieh’ Moeslim is overgeleverd dat de profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei (Nederlandstalige interpretatie): “Er zijn drie gebeurtenissen; als zij plaatsvinden dan zal het geloof van een persoon hem geen voordeel brengen als hij daarvoor niet geloofde, of als hij niet het goede heeft verworven door zijn geloof: het opkomen van de zon uit het westen, de (komst van) de dadjaal en het beest uit de aarde.” (Overgeleverd door Moeslim.) 
Het is tevens in Sah’ieh’ Moeslim overgeleverd dat de profeet ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die berouw toont, voordat de zon opkomt uit het westen, Allah zal zijn berouw accepteren.” (Overgeleverd door Moeslim.) 
Aboe Moesaa (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet ملسو هيلع هللا ىلص gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Allah reikt Zijn Hand uit gedurende de nacht om het berouw van de zondaar van de dag te 
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accepteren, en Hij reikt Zijn Hand uit gedurende de dag om het berouw van de zondaar van de nacht te accepteren, totdat de zon opkomt vanuit het westen.” (Overgeleverd door Moeslim.) 
De gelovige dient dus het initiatief te nemen in het verrichten van vrome handelingen, voordat hij plotseling wordt overvallen door de verordening wat hem verhindert om hen ofwel te verrichten door ziekte of dood, of doordat enkele van deze tekenen hem bereiken waarna geen handeling (meer) geaccepteerd zal worden.  
Aboe H’aaziem (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Er is weinig vraag naar de koopwaar van het Hiernamaals. Het wordt bijna uitgegeven, maar niemand die het verkrijgt, behalve weinigen, niet veel.” 
Dus wanneer een persoon verhinderd wordt om goede daden te verrichten, dan resteert er niets voor hem behalve spijt en verdriet. Hij zal wensen om terug te keren naar de vorige toestand waarin hij in staat was om goede daden te verrichten, maar het wensen op dat moment zal hem op geen enkele wijze baten. 
Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En keer berouwvol tot jullie Heer en onderwerp jullie aan Hem alvorens de kwelling tot jullie komt waarna jullie niet geholpen zullen worden. En volg het beste wat tot jullie neergezonden is van jullie Heer alvorens de kwelling plotseling tot jullie komt terwijl jullie het niet beseffen! Opdat een persoon niet zal zeggen (op de Dag des Oordeels): ‘O wat heb ik een spijt dat ik tekort ben geschoten jegens Allah en ik behoorde waarlijk tot de bespotters.’ Of opdat hij niet zal zeggen: ‘Als Allah mij geleid had, zou ik zeker tot de moettaqien (vromen) behoord hebben.’ Of opdat hij niet zal zeggen, wanneer hij de kwelling ziet: ‘Als er voor mij een terugkeer (naar de wereld) zou zijn, dan zou ik tot de weldoeners behoren.’ (Allah zal antwoorden:) ‘Nee! Mijn aayaat (bewijzen, tekenen, verzen) kwamen werkelijk tot jou waarna jij deze loochende en jij hoogmoedig was en behoorde tot de ongelovigen.’ En op de Dag der Opstanding zul je degenen die logen over Allah zien: hun gezichten zullen 
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zwart (#3) gemaakt zijn. Is er in de Hel geen verblijfplaats voor de hoogmoedigen!?” [Soerat az-Zoemar (39), aayah 54-60.] 
<<<(#3) Zwart staat voor duisternis, dwaling, zonde, opstandigheid, hypocrisie, innovatie, ellende etc., verwijderd van de Genade van Allah de Meest Genadevolle.>>> 
En Allah, de Verhevene en Geprezene, zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer de dood tot één van hen (de ongelovigen) komt, zegt hij: ‘Mijn Heer! Breng me terug. Zodat ik goede werken kan verrichten in hetgeen ik naliet.’ Nee! Waarlijk, het is slechts een woord dat hij spreekt en achter hen is een barzakh [een barrière (#4)] tot aan de Dag dat zij opgewekt zullen worden.” [Soerat al-Moe-eminoen (23), aayah 99-100.] 
<<<(#4) Barzakh is hetgeen zich bevindt tussen twee verschillende zaken (Lisaan al-‘Arab). Al-Barzakh is een afscheiding tussen hen en hun terugkeer op aarde, en dit is het graf. (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.) Dit is de periode tussen de dood en de wederopstanding, d.w.z. wat tussen het wereldse leven en het Hiernamaals is.>>> 
En Allah Ta’aalaa zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Laat jullie eigendommen en jullie kinderen jullie niet afleiden van het gedenken van Allah. En wie dat doen, zij zijn dan de verliezers. (#5) En geef uit (in liefdadigheid) van hetgeen Wij jullie geschonken hebben voordat de dood tot een van jullie komt, waarna hij zegt: ‘Mijn Heer! Als U mij maar een korte periode uitstel zou verlenen (terug zou laten keren tot de wereld), dan zou ik liefdadigheid geven en behoren tot de rechtschapenen.’ En Allah verleent geen ziel uitstel wanneer haar dood is gekomen. En Allah is Khabier (Alwetend omtrent subtiele zaken) aangaande hetgeen jullie doen.” [Soerat al-Moenafieqoen (63), aayah 9-11.] 
<<<(#5) D.w.z. dat je je niet overmatig moet bezighouden met je bezittingen en kinderen etc., ten koste van religieuze verplichtingen. Voor je het weet is 



Wees in dit leven als een vreemdeling of een reiziger! 
 

55 | w w w . u w k e u z e . n e t                   O m g a a n  m e t  s t r e s s   

de tijd voorbij en verlies je jezelf en je familie op de Dag der Opstanding. (Tefsier Ibn Kethier.)>>> 
Nu we hebben gezien hoe deze zaak in elkaar zit, is het verplicht voor de gelovige om voordeel te halen uit hetgeen resteert van zijn leven. Als uitleg hierop is er gezegd: “Het restant van het leven van de gelovige is onbetaalbaar.” Sa’d ibn Djoebayr zei: “Elke dag dat de gelovige leeft, is een schat.”  
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Geloof in het lot 
Door sheikh Moh’ammed Saalih’ al-‘Oethaymien. 
Vertaald door Oem Mohammad. (Bewerkt door uwkeuze.net.) 
Zie ook http://uwkeuze.net/hadieth-4/ (De voorbeschikking) van De veertig ah’aadieth van an-Nawawie voor meer informatie over al-qadar. 
Al-Qadar is Allahs voorbeschikking (het lot) van alles en iedereen, volgens Zijn Kennis en Wijsheid. 
[Toevoeging van uwkeuze.net:]  
Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Wij hebben alle dingen met qadar (goddelijke voorbeschikking) geschapen.” [Soerat al-Qamar (54), aayah 49.] De schepping van Allah is niet lukraak, maar met goddelijke voorbeschikking van alle dingen vóór hun schepping, zoals dat geschreven staat in het Boek der Besluiten – al-Lawh’oel-Mah’foedhz. 
Al-Qadar (of al-qadaa-e) is het lot, de lotsbestemming, de goddelijke voorbeschikking. Niets gebeurt tegen de Wil van Allah, maar vele dingen 
kunnen gebeuren tegen Zijn goedkeuring. De boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft ons verboden om ons te veel te verdiepen in het lot. Imaam Ah’med leverde over van ‘Amr ibn Shoe’ayb 
van zijn vader van zijn opa, dat hij zei: “De boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص kwam op een dag naar buiten terwijl de mensen aan het praten waren over al-qadar. Hij (de opa van ‘Amr ibn Shoe’ayb) zei: ‘Het was net of er uit woede 
een granaatappel in zijn gezicht uiteen was gespat.’ Hij ملسو هيلع هللا ىلص zei tegen hen (Nederlandstalige interpretatie): ‘Wat is er met jullie, dat jullie het Boek van Allah tegen het Boek van Allah gooien? Hierdoor zijn degenen vóór jullie vernietigd.’” (Zie al-Fath’ ar-Rabbaanie, boek 1, blz. 142; Soenan Ibn Maadjah, boek 1, blz. 33.) 
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Er kwam een man naar ‘Alie (moge Allah tevreden zijn met hem) om hem te vragen over al-qadar en hij antwoordde: “Een duistere weg die je niet moet bewandelen.” De man zei: “Vertel me iets over al-qadar?” ‘Alie (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Een diepe zee, betreed deze niet.” De man zei: “Vertel me iets over al-qadar.” ‘Alie zei: “Het is een geheim wat aan Allah toebehoort, belast jezelf niet hiermee.” (Taysier al-‘Aziez al-H’amied, blz. 620; al-‘Aqaa-ied al-Islaamiyyah van Sayyied Saabiq, blz. 99; as-Sharie’ah van al-Aadjoerie, blz. 212.) 
Imaam Ah’med leverde over dat ‘Abdoellaah ibn ‘Oemar (moge Allah 
tevreden zijn met vader en zoon) zei dat de boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Alles is vooraf bepaald, zelfs luiheid en intelligentie.” (Moeslim leverde deze h’adieth over d.m.v. een keten van overleveraars via imaam Maalik.) 
Er is ook een authentieke h’adieth waarin de boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Zoek de hulp van Allah en zwicht niet voor zwakheid. En wanneer een kwelling jou treft, zeg dan: ‘Allah heeft dit verordend en Hij doet wat Hij wil (qadar Allaahoe wa maa shaafaa-aal).’ Zeg niet: ‘Als ik dit of dat maar had gedaan, dan zou dit of dat mij niet overkomen zijn,’ want ‘als’ opent de deur wagenwijd voor het werk van as-shaytaan (de satan).”  
Imaam Ah’med leverde over dat ‘Oebaadah ibn al-Walied ibn ‘Oebaadah zei dat zijn vader tegen hem zei: “Ik ging naar ‘Oebaadah toen hij ziek was en ik dacht dat hij zou sterven, dus zei ik: ‘O mijn vader! Adviseer ons en probeer dit op de beste manier te doen.’ Hij zei: ‘Help me om te zitten.’ Nadat hij geholpen was, zei hij: ‘O mijn zoon! Weet dat jij het genot van geloof niet zult proeven of ware kennis over Allah zult verwerven totdat jij gelooft in al-qadar, de goede en de niet zo goede dingen daarvan.’ Ik vroeg: ‘O mijn vader! Hoe kan ik al-qadar kennen (of er in geloven), de goede en de niet zo goede dingen daarvan.’ Hij zei: ‘Als je weet dat wat jou gemist heeft nooit tot jou had kunnen komen, en dat wat jou overkomen is jou nooit had kunnen 
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missen. O mijn zoon! Ik hoorde de boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘Het eerste dat Allah schiep was de Pen. Onmiddellijk daarna beval Hij: ‘Noteer!,’ en de Pen noteerde alles dat zal gebeuren tot aan de Dag der Opstanding.’ O mijn zoon! Als je sterft zonder dit geloof, zul je het Hellevuur binnengaan.’” 
[Einde toevoeging.] 
  
Het geloof in al-qadar bevat vier zaken 
1.) Het geloof dat de Kennis van Allah alles omvat, elke zaak, groot en klein, het verleden en de toekomst en alles wat er in dit universum gebeurt. De Kennis van Allah omvat al Zijn Handelingen en de handelingen die door Zijn dienaren verricht worden. 
2.) Geloven dat Allah (Glorieus en Verheven is Hij) alles in een Boek heeft genoteerd, namelijk al-Lawh’oel-Mah’foedhz. 
<<<Noot van uwkeuze.net: Al-Lawh’oel-Mah’foedhz is het Bewaarde/Beschermde Boek, het Boek der Besluiten. Dit is het Boek waar alle Boeken die naar de profeten gezonden zijn aan ontleend zijn (zie o.a. aayah 43:4). Allah de Verhevene heeft in dit Boek alles genoteerd en Hij houdt dit bij Zich.>>> 
Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Weet jij niet dat Allah weet wat er in de hemel en de aarde is? Waarlijk, dat is in een Boek. Waarlijk, dat is gemakkelijk voor Allah.” [Soerat al-H’addj (22), aayah 70.] 
‘Abdoellah ibn ‘Amr ibn al-‘Aas (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) 
heeft gezegd dat hij de boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft horen zeggen (Nederlandstalige interpretatie): 
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“Allah heeft de lotbestemming van alle zaken die de schepping toebehoort vijftigduizend jaar voordat Hij de hemelen en de aarde schiep genoteerd.” (Overgeleverd door Moeslim.) 
3.) Geloven dat niets, of dit nou betrekking heeft op Allahs Handelingen of de handelingen die door Zijn dienaren verricht worden, kan gebeuren zonder Zijn Toestemming. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En jouw Heer schept wat Hij wil en Hij kiest; voor hen (de schepping) is er geen keuze (#1). Glorieus is Allah en Verheven boven hetgeen zij als deelgenoten toekennen.” [Soerat al-Qasas (28), aayah 68.] 
<<<(#1) Noot van uwkeuze.net: dit betekent niet dat de mens geen beperkte vrije wil heeft, maar dat alles gebeurt in overeenstemming met de Wil van Allah. Het volgende voorbeeld zal dit enigszins verduidelijken: een man loopt op straat achter een man die zijn portefeuille verliest. Dit is iets dat volgens het lot (al-qadr) van Allah plaatsvindt. Niemand heeft hier invloed op en het had niet voorkomen kunnen worden. Nu heeft de man die dit ziet verschillende keuzes: hij kan de man waarschuwen, maar hij kan er ook voor kiezen om niets te zeggen om vervolgens de portefeuille in zijn eigen zak te steken. Hij kan ook doen alsof er niets gebeurd is. Deze keuze is van hem en hij kiest uit zijn vrije wil. Allah laat dit gebeuren en Hij wist al wat de keuze van die man zou zijn voordat hij de keuze maakte.>>> 
“…En Allah doet wat Hij wil.” [Soerat Ibraahiem (14), aayah 27.] 
“Hij is Degene Die jullie vormt in de baarmoeders hoe Hij wil…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 6.] 
Wat betreft handelingen die door Zijn schepsels verricht worden, zegt Allah (Nederlandstalige interpretatie): “…En als Allah gewild had, had Hij hen over jullie laten heersen en dan jullie laten bestrijden…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 90.] 



Geloof in het lot 
 

60 | w w w . u w k e u z e . n e t                   O m g a a n  m e t  s t r e s s   

“…En als Allah gewild had, zouden zij dat niet gedaan hebben. Dus laat hen en wat zij verzinnen.” [Soerat al-An’aam (6), aayah 137.] 
4.) Geloven dat Allah (Glorieus en Verheven is Hij) de gehele schepping, al hetgeen zij aan eigenschappen bezitten en al hun handelingen, heeft gecreëerd: “Allah is de Schepper van alle dingen en Hij is over alle dingen Wakiel (Gevolmachtigd, Toezichthouder, Bepaler van de kwesties).” [Soerat az-Zoemar (39), aayah 62.] 
“…en Hij schiep alles waarna Hij deze volgens een vastgestelde beschikking verordende.” [Soerat al-Foerqaan (25), aayah 2.] 
Ook Ibraahiem (vrede zij met hem) zei tegen zijn volk, zoals in de Qor-aan wordt genoemd (Nederlandstalige interpretatie): “Terwijl Allah jullie én wat jullie maken geschapen heeft!” [Soerat as-Saaffaat (37), aayah 96.] 
Geloven in al-qadar zoals boven is beschreven, betekent niet dat mensen geen macht hebben over de handelingen die zij kiezen. De islamitische sharie’ah en de realiteit bevestigen dat een persoon een eigen wil heeft. Wat de sharie’ah betreft, Allah zegt over iemands eigen wil (Nederlandstalige interpretatie): “Dus wie wil, laat hem een terugkeer naar zijn Heer nastreven (door Hem te gehoorzamen in dit wereldse leven).” [Soerat an-Naba-e (78), aayah 39.] 
“…kom tot jullie akkerland hoe jullie willen…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 223.] 
Wat betreft iemands macht over zijn handelingen: “Dus vrees Allah zo veel als jullie kunnen en luister en gehoorzaam en geef uit (in liefdadigheid); dat is beter voor jullie zielen. En wie wordt beschermd tegen zijn eigen hebzucht, zij zijn dan de succesvollen.” [Soerat at-Taghaaboen (64), aayah 16.] 
“…Onze Heer! Belast ons niet met datgene waarvoor wij geen vermogen hebben (om te dragen) en scheld onze zonden kwijt en vergeef ons en wees 
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ons genadig. U bent onze Mawlaa (Heer, Helper en Beschermer) en schenk ons de overwinning over het ongelovige volk.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 286.] 
Wat de realiteit van zaken betreft, elk mens weet dat hij een eigen macht en wil heeft. Hij gebruikt zijn macht en wil om zich over te geven aan handelingen, of deze naar keuze te mijden. 
Mensen maken onderscheid tussen dat wat zij door hun eigen wil doen en datgene waar zij geen macht over bezitten, zoals rillen als gevolg van ziekte of extreme kou. De macht en wil van de mens is echter wel onder toezicht van Allahs Wil en Macht: “Voor degene onder jullie die leiding wil volgen. En jullie kunnen het niet willen tenzij Allah dat wil (want Hij weet wie het verdient om geleid te worden), de Heer van al-‘aalamien (de werelden).” [Soerat at-Tekwier (81), aayah 28-29.] 
<<<Noot van uwkeuze.net: aayah 81:28 verwijst naar de vrije wil en verantwoordelijkheid van de mens, aayah 81:29 naar de beperkingen.>>> 
Het universum is het eigendom van Allah en niets gebeurd in Zijn Koninkrijk zonder Zijn Kennis en Zijn Toestemming. Geloof in al-qadar, zoals boven is toegelicht, kan geen excuus zijn voor mensen om te zondigen of na te laten wat zij verplicht waren te doen. Dit excuus kan worden afgewezen door de volgende argumenten: 
1.) Allah (Glorieus en Verheven is Hij) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Degenen die deelgenoten toekenden (aan Allah) zullen zeggen: ‘Als Allah gewild had, hadden wij geen deelgenoten toegekend (shirk, afgoderij), noch onze vaders, en zouden wij niets verboden hebben (tegen Zijn Wil).’ (#2) Eveneens loochenden degenen die vóór hen waren (zij ontkenden de boodschappers van Allah), totdat zij Onze bestraffing proefden. Zeg: ‘Hebben jullie enige kennis (bewijs) dat jullie aan Ons kunnen tonen (of volgen jullie slechts ijdele hoop en begeerten)? Waarlijk, jullie volgen niets behalve 
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vermoedens en jullie doen niets behalve liegen.’” [Soerat al-An’aam (6), aayah 148.] 
<<<(#2) Noot van uwkeuze.net: dit excuus is niet gebaseerd op kennis, maar op vermoedens en giswerk. Hun hele argument is gebaseerd op wat men anderen heeft horen zeggen over de Wil van Allah, terwijl zij de betekenis van ‘de Wil van Allah’ niet werkelijk begrijpen.>>> 
De ongelovigen hadden geen geldig excuus toen zij zeiden dat hetgeen zij deden volgens al-qadar was. Indien dit excuus geldig zou zijn, waarom zou Allah (Glorieus en Verheven is Hij) ze dan straffen voor hun zonden? 
2.) Allah (Glorieus en Verheven is Hij) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “(Wij zonden) boodschappers als aankondigers van goed nieuws (betreffende het Paradijs) en als waarschuwers (betreffende de Hel) zodat de mensheid geen excuus tegenover Allah zal hebben na (het zenden van) de boodschappers. En Allah is Almachtig, Alwijs.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 165.] 
Het zenden van boodschappers vond ook plaats volgens al-qadar. Dit is de reden waarom de ongelovigen al-qadar niet kunnen gebruiken als een excuus voor het niet geloven, omdat al-qadar hen heeft voorzien van de bedoeling om de straf van Allah te ontkomen door Zijn boodschappers te volgen. 
3.) ‘Alie ibn Abie Taalib (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd dat 
de profeet ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Iemands uiteindelijke bestemming, de Hel of het Paradijs, is al bepaald voor eenieder van jullie.” Een man zei: “Moeten we hierop vertrouwen (m.a.w. het verrichten van goede daden opgeven), O boodschapper van Allah?” Hij zei: “Nee, verricht daden, omdat iedereen geholpen zal worden (om op zijn pad te gaan waarvoor hij gekozen heeft en 
zo zijn bestemming zal bereiken).” Daarna reciteerde hij ملسو هيلع هللا ىلص de aayah (Nederlandstalige interpretatie): “Wat betreft degene die gaf (in liefdadigheid) en (Allah) vreesde (en daardoor zijn verplichtingen tegenover 
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Hem nakwam).” [Soerat al-Layl (92), aayah 5.] (De h’adieth is overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim: deze bewoording is van al-Boekhaarie.) 
De overlevering van Moeslim van deze h’adieth is (Nederlandstalige interpretatie): “Allen zullen geholpen worden om hetgeen te volbrengen 
waarvoor zij geschapen zijn.” De profeet ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gebood zijn metgezellen om oprechte, goede daden te verrichten en niet (louter) op al-qadar te vertrouwen.  
4.) Allah (Glorieus en Verheven is Hij) deelt Zijn geboden en verboden aan Zijn dienaren mede en vereist niet van ze om iets te doen wat hun capaciteiten te boven gaat (Nederlandstalige interpretatie): “Dus vrees Allah zo veel als jullie kunnen…” [Soerat at-Taghaaboen (64), aayah 16.] 
<<<Noot van uwkeuze.net: Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met 
hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Als ik jullie opdraag iets te doen, doe dat dan zo veel als jullie kunnen (volgens jullie vermogens). Als ik jullie iets verbied, mijd het dan.” (Overgeleverd in as- Sah’ieh’ayn.)>>> 
“Allah belast niemand behalve volgens zijn vermogen…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 286.] 
Als de dienaar geen keuze zou hebben om een daad wel of niet te verrichten, dan zou hij zich niet kunnen ontdoen van deze handeling en dit is een onjuiste gedachte. Om deze reden vergeeft Allah zonden die vanwege onwetendheid, vergeetachtigheid of dwang begaan zijn. 
5.) Al-Qadar is een kwestie van Allahs Kennis. Niemand is in staat zijn eigen qadar (lot) te onthullen, tenzij het al is gebeurd. Iemands intentie om een daad te verrichten gaat vooraf aan de handeling. Hij weet niet wat al-qadar voor hem achterhoudt. Daarom vormt al-qadar geen geldig excuus voor het zondigen of het nalaten van de geboden of het overtreden van de verboden. 
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6.) Men probeert altijd datgene te verkrijgen wat gemakkelijk voor hem is. Niemand met een gezond verstand zou datgene nalaten wat hem materieel voordeel zou brengen en zeggen dat al-qadar hem gedwongen heeft om deze weg van handeling te doorlopen. Waarom zou iemand dan al-qadar als een excuus gebruiken voor het nalaten van datgene wat hem voordeel brengt wat betreft religie en niet hetzelfde doen wat betreft het leven? Als een man een keuze zou moeten maken tussen twee landen waar hij naartoe zou moeten verhuizen, waarbij een van deze landen chaotisch is en vol incidenten van moord, plundering, verkrachting, onveiligheid en honger, zou hij dan voor dit land gekozen hebben? Of zou hij dan naar een ander land zijn gegaan dat veilig en betrouwbaar is, met een overvloed aan materieel genot, waar iemands eer, bezittingen en menselijke rechten beschermd worden? 
Er bestaat geen twijfel dat deze man voor het tweede land zou hebben gekozen, waar hij veilig en wel zal zijn. Niemand met een gezond verstand zou ervoor gekozen hebben om naar het eerste land te gaan en beweren dat dit zijn qadar (lot) is. Waarom zou iemand daarom iets kiezen wat hem eerder in de Hel dan in het Paradijs zal doen eindigen in het Laatste Leven, en beweren dat dit zijn qadar is? Wanneer iemand ziek is en hem wordt een medicijn gegeven om in te nemen, dan zal hij het medicijn innemen, ook al vind hij de smaak ervan niet lekker. Wanneer iemand wordt gezegd om op dieet te gaan, dan zal hij niet datgene eten wat hij lekker vindt, om zo aan dit dieet te voldoen en om fit te blijven. Niemand met een gezond verstand zou geweigerd hebben om medicijnen in te nemen of op medisch dieet te gaan en beweren dat dit zijn qadar is. Waarom zou iemand dan het nakomen van 
de geboden en verboden van Allah en Zijn boodschapper ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) opgeven en dus Allahs Toorn over zich heen laten komen en beweren dat dit zijn qadar is? 
7.) Als de eer en bezittingen van degene die de geboden nalaat en zich toegeeft aan zonden, aangevallen zou worden, zou hij dan het excuus van de aanvaller accepteren, als deze zou zeggen dat hij hem aangevallen heeft omdat dit zijn qadar is, en daarom daarvoor niet beschuldigd kan worden? Nee, inderdaad. Waarom weigert deze persoon dan al-qadar als een excuus 
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voor wie hem aangevallen heeft, terwijl hij vertrouwt op al-qadar als een excuus voor het opgeven van Allahs rechten op hem? Er is overgeleverd dat een man bij ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden zijn met hem) werd gebracht, die betrapt werd op diefstal. ‘Oemar gebood dat de hand van deze man eraf gehakt moest worden. De man zei: “Wacht, O leider der gelovigen! Ik heb slechts gestolen omdat dit de qadar van Allah was.” ‘Oemar zei: “En wij zullen jouw hand er slechts af hakken omdat dit de qadar van Allah is.” 
  
Belang van het geloof in al-qadar 
1.) Alleen op Allah (Glorieus en Verheven is Hij) te vertrouwen wanneer men zich toegeeft aan een bepaalde handeling. Het nemen van noodzakelijke voorzorgsmaatregelen is niet de oorzaak van iemands succes in de voorgenomen daden. Alle zaken bevinden zich volledig onder toezicht van de qadar van Allah. 
2.) Wanneer iemand succes heeft bij het verrichten van een handeling, dient hij niet trots te zijn op zichzelf. Alle goede daden worden met succes verricht vanwege de gunst van Allah de Verhevene, omdat Hij geboden heeft dat deze zaak succesvol moest verlopen. Trotsheid zorgt ervoor dat men vergeet Allah te danken, omdat Hij hem toestemming heeft verleend om deze daad met succes te verrichten. 
3.) Geloven in al-qadar zorgt ervoor dat men zich tevreden, veilig en wel voelt. Alle incidenten die een persoon overkomen, zijn het resultaat van de qadar van Allah de Almachtige. Men dient zich niet akelig te voelen vanwege het verlies van iets of omdat hij niet heeft gekregen wat hij wil. Dit alles gebeurd volgens de qadar van Allah. 
Allah de Verhevene is de Koning en Heer van de hemelen en aarde en Zijn qadar zal precies volgens Zijn Wil verlopen: “Geen calamiteit treft de aarde (zoals droogte), noch jullie zelf (zoals ziekte), of het staat in een Boek (al-
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Lawh’oel-Mah’foedhz) voordat Wij het tot bestaan brengen. Waarlijk, dat is gemakkelijk voor Allah. Zodat jullie niet zullen treuren over hetgeen jullie (aan goeds) mislopen, noch blij zullen zijn met hetgeen Hij jullie (aan goeds) heeft gegeven. En Allah houdt van geen enkele hoogmoedige opschepper.” [Soerat al-H’adied (57), aayah 22-23.] 
<<<Noot van uwkeuze.net: ‘Ikrimah zei: “Iedereen van ons voelt blijheid en verdriet. Maar laat jouw blijheid vergezeld gaan met dankbaarheid en doorsta jouw verdriet met geduld.” (Tefsier Ibn Kethier.)>>> 
De profeet ملسو هيلع هللا ىلص (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Tevredenheid is de zaak van de gelovige. Voor hem is er in al zijn zaken goeds en dit is slechts voor de gelovige. Als hem iets plezierigs overkomt dan is hij dankbaar en dat is goed voor hem; en als hem iets onplezierigs overkomt dan is hij geduldig en dat is goed voor hem.” (Overgeleverd Moeslim.) 
Twee groepen verkeren in dwaling met betrekking tot al-qadar: 
Al-Djabrieyyah: deze sekte beweert dat een persoon gedwongen wordt om datgene te doen wat hij doet, en geen eigen macht of wil heeft. 
Al-Qadarieyyah: zij beweren dat een persoon een wil en macht heeft dat onafhankelijk is van Allahs Wil en Macht. 
De sharie’ah en de realiteit weerleggen de eerste groep, al-Djabrieyyah. Wat de sharie’ah betreft, Allah (Glorieus en Verheven is Hij) bevestigt dat mensen een eigen wil en macht hebben (Nederlandstalige interpretatie): “…Onder jullie zijn er die het wereldse willen en onder jullie zijn er die het Hiernamaals willen…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 152.] 
“En zeg (O Moh’ammed): ‘De waarheid is van jullie Heer.’ Dus eenieder die wil, laat hem dan geloven; en eenieder die wil, laat hem dan ongelovig zijn (eenieder is verantwoordelijk voor zijn keuze). Waarlijk, Wij hebben voor de 
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onrechtplegers een Vuur (de Hel) voorbereid wiens muren hen zullen omringen…” [Soerat al-Kahf (18), aayah 29.] 
“Wie rechtschapen handelt, dat is dan voor zichzelf (in zijn voordeel); en wie kwaad doet, dat is dan tegen zichzelf (in zijn nadeel). En jouw Heer is niet onrechtvaardig jegens de (Zijn) dienaren (want Hij zond Boeken en boodschappers en gaf hen vele kansen om berouw te tonen).” [Soerat Foessilat (41), aayah 46.] 
Wat de realiteit betreft, iedereen weet het verschil tussen handelingen zoals eten, drinken, verkopen en kopen, en tussen hetgeen hun macht te boven gaat, zoals bijvoorbeeld rillen en per ongeluk van het dak af vallen. Het eerste type handelingen komen van hem zelf. Hij heeft ze met zijn eigen wil gekozen door zijn macht te gebruiken. Het tweede type handelingen gaan zijn macht te boven. 
De sharie’ah en het verstand weerleggen ook de tweede groep, al-Qadarieyyah. Allah de Verhevene heeft alles geschapen en niets gebeurd zonder Zijn Toestemming. Hij zegt dat alle handelingen die door Zijn dienaar verricht worden, door Zijn Wil gebeuren (Nederlandstalige interpretatie): “…En als Allah gewild had, hadden degenen na hen (na Moesaa en ‘Iesaa) niet tegen elkaar gestreden nadat de duidelijke bewijzen tot hen gekomen waren, maar zij redetwistten: sommige van hen geloofden en sommige van hen waren ongelovig. En als Allah gewild had, hadden zij niet tegen elkaar gestreden, maar Allah doet wat Hij wil.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 253.] 
“En als Wij hadden gewild, zouden Wij zeker elke persoon zijn leiding gegeven hebben. Maar het Woord (bevel van de bestraffing) van Mij is bewaarheid dat Ik – bij Allah – de Hel zeker zal vullen met de djinn en de mensen tezamen.” [Soerat as-Sadjdah (32), aayah 13.] 
Wat het verstand betreft, het universum is Allahs Koninkrijk en de mensheid vormt een gedeelte van dat Koninkrijk. Dus zijn alle mensen bezit van Allah. 
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De dienaar zal niet in staat zijn iets te doen zonder dat zijn Heer, Allah de Verhevene, hem daarvoor Toestemming verleent. 
En tot Allah keren wij allemaal terug. 
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