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Er zijn zeven (soorten) mensen aan wie Allah (s.w.t) schaduw zal geven op de Dag dat er geen 

schaduw zal zijn, behalve de schaduw die Hij geeft. Deze soorten zijn genoemd in een authentieke 

overlevering (Bukharie – 1423). We zullen het vandaag over één van deze soort hebben namelijk: 

“twee mensen die van elkaar houden omwille van Allah (s.w.t) en elkaar op basis daarvan 

ontmoeten en uit elkaar gaan” 
Het houden van je medemoslim broeder is één van de goede daden in ons geloof, het heeft een gunstig 

effect op het individu en het beïnvloed en versterkt de samenleving. Het verzorgt de nodige 

saamhorigheid, vertrouwdheid en broederschap tussen leden van de maatschappij en zelfs het 

verbinden van gemeenschappen met elkaar. 
 

Liefde voor een medemoslim, gebaseerd op liefde voor Allah, is de meest edele en zuivere vorm van 

liefde die kan bestaan tussen mensen. Het is een liefde die alle wereldse belangen te boven gaat. 
 

Deze liefde voor elkaar omwille van Allah (s.w.t) zal alleen onderscheiden worden met de wil van 

Allah (s.w.t) en Zijn lot. 
 

Liefde voelen voor iemand alleen gebaseerd op je liefde voor Allah, en niet om allerlei wereldse 

redenen, is moeilijk. Alleen iemand wiens hart zuiver is, en voor wie de wereldse genoegens niets zijn 

in vergelijking met het Genoegen van Allah, kan dit bereiken. Het is daarom niet verwonderlijk dat 

hier een grote beloning tegenover staat. 

Aboe Huraira (r.a) overleverde dat de profeet (s.a.w) zei: “Een man ging op bezoek bij zijn broeder 

in een ander dorp. Allah stuurde een engel die hem opwachtte langs de weg. Toen de man langs 

kwam, vroeg de engel hem: “Waar ga je naar toe?” Hij zei: “Ik ga een broeder bezoeken die in 

dit dorp woont.” De engel vroeg: “Heb je hem een gunst verleend?” (Hij bedoelde: kom je je 

beloning halen) Hij zei: “Nee, alleen maar omdat ik van hem hou omwille van Allah.” De engel 

vertelde hem: “Ik ben een boodschapper voor jou van Allah. Ik ben gestuurd om je te vertellen 

dat Hij van jou houdt zoals jij van je broeder houdt omwille van Hem.” (Moslim – 2567) 
 

Kijk dus naar deze man die wegen en afstanden van zijn dorp naar een ander afgelegen dorp afsnijdt 

om zijn broeder in geloof te bezoeken en hij heeft hem noch nodig noch verwacht hij van hem een 

gunst, maar hij ging hem bezoeken en hem verzekeren van zijn liefde voor hem omwille van Allah 

(s.w.t). 

En zij die deze daden omwille van Allah (s.w.t) verrichten, Allah (s.w.t) zal hen oproepen onder alle 

schepselen op de Dag der Opstanding om hen onder Zijn troon te houden zoals in Sahih-Moslim uit de 

Hadith van Abu Huraira zal blijken.  

De profeet (s.a.w) zei: “Allah (s.w.t) zal op de Dag des Oordeels zeggen: Waar zijn degenen die 

van elkaar houden omwille van Mijn Glorie? Vandaag zal Ik hen beschaduwen met Mijn 

schaduw. De Dag waarop er geen schaduw is, behalve Mijn schaduw”. (Moslim - 2566) 

 

Allah, de Almachtige is degene die hen aanroept en hen deze gunst en eervolle positie schenkt. 

Daarom zullen ze zelfs de profeten en martelaars jaloers maken omtrent deze positie die Allah (s.w.t) 

aan hun gegund heeft.  

Onze geliefde profeet (s.a.w) zei: “Er zijn mensen van de knechten van Allah, die geen profeten 

noch martelaren zijn; De profeten en martelaren zullen hen op de dag van opstanding jaloers 

maken op hun rang van Allah, de Allerhoogste. Zij (de mensen) vroegen: Vertel ons, 

boodschapper van Allah, wie zijn zij? Hij antwoordde: Zij zijn mensen die elkaar liefhebben 

voor de geest van Allah, zonder enig wederzijds verwantschap en een eigendom te hebben. Ik 

zweer bij Allah, hun gezichten zullen gloeien en zij zullen in licht zitten. Zij zullen geen angst 

hebben (op de Dag) wanneer de mensen angst zullen hebben en zij zullen niet treuren wanneer 

de mensen bedrogen zullen voelen. Hij reciteerde vervolgens het volgende Koranvers: " Weet: 

voorwaar, er zal geen vrees over de geliefden van Allah komen en zij zullen niet treuren"  
(Abi Dawoud – 3527  (Koranvers: S10-A62)( 

De Khotba van vandaag gaat over het volgende 171103 

Het houden van elkaar omwille van Allah (s.w.t) 
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Zij die Allah (s.w.t) liefhebben worden door de profeten en martelaars betoverd en wensen de beloning 

die zij ontvangen hebben voor deze grote aanbidding. Allah (s.w.t) geeft hen licht in hun gezichten om 

onder de mensen bekend te zijn. Ze zijn veilig en geruststellend als mensen bang en gelukkig zijn en 

als mensen zich verdrietig voelen. 
 

Liefde voor je medemoslim broeders gebaseerd op liefde voor Allah (s.w.t) maakt deel uit van het 

geloof. Via deze broeder- en zusterliefde kunnen we “de zoetheid van het geloof “ ervaren. De profeet 

(s.a.w) heeft gezegd: "Ieder persoon die de volgende drie (kwaliteiten) bezit zal de zoetheid 

(verrukking) van geloof hebben: Degene voor wie Allah en Zijn Boodschapper geliefder wordt 

dan al het andere, die van een persoon houdt en hij houdt van hem omwille van Allah, en hij die 

het haat om terug te keren naar ongeloof uit angst om in het vuur geworpen te zullen worden." 
(Bukharie-16) 

 

Eén van de basissen waarbij het hart de schoonheid van Iman en absolute zekerheid kan ervaren is:  

De Profeet (s.a.w) zei: "Degene die lief heeft omwille van Allah, haat heeft omwille van Allah, 

doneert omwille van Allah en ontneemt omwille van Allah; zo'n persoon heeft zijn Iman 

geperfectioneerd" (At-Tirmidhi - 2521) 
 

Het is de perfectie van het geloof en zijn gerechtigheid om door Allah (s.w.t) te worden geliefd. Er is 

geen twijfel mogelijk dat er rekening moet worden gehouden met elk van de doelen en de uiteinden 

van de voordelen en belangen. De Profeet (s.a.w) zei: “Bij Allah! Jullie zullen het Paradijs niet 

binnen gaan totdat jullie geloven, en jullie zullen niet geloven totdat jullie elkaar liefhebben. Zal 

ik jullie inlichten over iets, dat wanneer jullie het uitvoeren, jullie van elkaar zullen houden? 

Verspreid de Salaam onder elkaar”. (Moslim - 54). 
 

Een van de redenen voor liefde is ook dat de moslim zijn broeder moreel en materieel helpt en 

ondersteund naar zijn beste vermogen en volgens zijn omstandigheden. De profeet (s.a.w) zei:  

“Wie in deze wereld een gelovige van een zorg verlost, zal door Allah op de Dag des Oordeels 

van één van zijn zorgen verlost worden. Hij die het lot van iemand die hulp nodig heeft, verlicht, 

diens lot zal door Allah in deze wereld en de wereld hierna verlicht worden. Hij die een moslim 

beschermt, zal door Allah in deze wereld en in de wereld hierna beschermd worden. Allah zal 

Zijn dienaar net zolang helpen als de dienaar zijn broeder helpt”. (Moslim -2699) 

 

Tenslotte het is het fundament waarop alle relaties en betrekkingen in een Moslim gemeenschap op 

gebouwd is, zoals de Profeet (s.a.w) zei: "Niemand van jullie gelooft totdat hij voor zijn (Moslim) 

broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst." (Bukharie - 13)  

Dit houdt in dat niemand het volmaakte geloof bezit, totdat hij voor zijn moslimbroeder wenst wat hij 

voor zichzelf wenst qua godsdienstige en wereldse zaken.  

Het bereiken van deze vorm van liefde is inderdaad een manier waarmee een persoon zich kan 

beschermen tegen de moeilijkheden, ontberingen en de gebeurtenissen op de Dag der Opstanding.  

 

O Allah! Accepteer onze goede daden en vergeef onze zonden. 

O Allah! Begeleid onze tongen om de waarheid te zeggen en zuiver ons hart van afgunst. 
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