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Beste broeders en zusters, vanwege het belang van tijd heeft Allah (s.w.t) gezworen bij sommige delen 

ervan. Hij heeft zelfs gezworen bij de hele tijd inclusief zijn nachten en dagen. Hij (s.w.t) zegt: “Bij de 

nacht wanneer hij bedekt. (1) Bij de dag wanneer hij beschijnt (2).”  (S92-A1&2) 

Er zijn lessen en moralen die kunnen worden getrokken uit het verstrijken van nachten en dagen voor 

degenen die Allah (s.w.t) vrezen. Allah, de Verhevene, zegt: “En Hij is Degene Die de nacht en de 

dag doet afwisselen voor wie er een lering uit wil trekken of dankbaar wil zijn”. (S25-A62) 

Onze geliefde profeet (s.a.w) wijdde zijn hele leven aan Allah (s.w.t). Allah (s.w.t) zegt: “Zeg (O 

Mohammed): Voorwaar, mijn salaat, mijn aanbidding, mijn leven en mijn sterven zijn opgedragen 

aan Allah, Heer der Werelden”.  (S6-A162) 

De metgezellen van de profeet (s.a.w) maakten ook volledig gebruik van hun tijd. In de Nobele Koran 

vertelt Allah (s.w.t) ons over enkele van hun daden: “Jij ziet hen zich neerbuigen en zich 

neerknielen. Zij zoeken een gunst van Allah en Zijn welgevallen. Hun kenmerken zijn zichtbaar in 

hun gezichten door de sporen van neerknielingen.” (S48-A29) 

 

Abou Bakr adviseerde Omar (r.a) zeggende: “Allah heeft ons opgedragen om bepaalde daden in de 

nacht te verrichten, die Hij niet op de dag accepteert, en heeft ons opgedragen om bepaalde daden 

gedurende de dag te verrichten, wat Hij 's Avonds niet accepteert”.  
 

Abdoullah Ibn Maseoud (r.a) zei: “Nooit spijt me iets meer als ik spijt heb van een dag die 

voorbijgaat en mijn leven vermindert zonder dat ik er goede daden op heb verricht”.  

De vrome voorgangers (r.a) hebben ten volle gebruik gemaakt van elk moment in hun leven.  

Ze gebruikten hun tijd in het verrichten van daden die Allah (s.w.t) welgevallig waren.  

Hassan Al-Basri zei: “Ik heb mannen ontmoet die meer beschermden van hun tijd dan jij bent van je 

dirhams en dinars”. 
 

De Profeet (s.a.w) zei: “De voeten van een zoon van Adam zullen niet bewegen op de Dag des 

Oordeels totdat hem wordt gevraagd ... over zijn leven, waar hij het aan besteedde”  
(At-Tirmidhi).  

Levensduur, wanneer gekoppeld aan goede daden, is inderdaad één van Allah's grootste gunsten.  

De profeet (s.a.w) zei ook: “De beste mensen zijn degenen wiens leven lang is en wiens daden goed 

zijn” (At-Tirmidhi).  

Iemands dagen zijn geteld; met elke dag die voorbijgaat, neemt je leven af. Het doorgeven van één 

deel van het leven is een aanwijzing dat het geheel evenzeer zal verdwijnen. De mens begeeft zich op 

de reis naar zijn Heer op het moment dat hij voet op aarde zet. De succesvolle, zijn degenen die het 

beste van hun leven maken door daden te verrichten die gunstig voor hen zijn, terwijl de verliezers 

degenen zijn die de tijd verspillen die ze hebben.  

De profeet (s.a.w) zei: “Er zijn twee zegeningen waarbij veel mensen verlies lijden (d.w.z. door ze te 

verspillen): gezondheid en vrije tijd” (Bukharie). 
 

Ibn Al-Qayyim zei: “Het verspillen van tijd is erger dan de dood. Dit is omdat het verspillen van tijd 

jou weghoudt van het aanbidden van Allah en van het Hiernamaals. De dood houdt jou juist weg 

van de wereld en haar bewoners.” 

Wie zijn tijd verspilt, zal onvermijdelijk spijt hebben dat hij elk moment ervan heeft verloren; en wie 

een dag in zijn leven doorbrengt zonder een religieuze verplichting te vervullen, of enige nuttige 

kennis te vergaren, die inderdaad die dag verspild is, kan zijn hele leven op deze manier verspillen.  

De wijze persoon is iemand die zich bezighoudt met daden die zijn Heer behagen; zodra hij een goede 

daad heeft gedaan, doet hij er nog een. Allah (s.w.t) zegt: “Wanneer jij dan een taak volbracht hebt, 

streef dan (verder).”. (S94-A7) 

 

Het verwerven van religieuze kennis, het bijwonen van sessies van het leren, gehouden door geleerden, 

en het onthouden van profetische Hadith en de basis van verschillende takken van religieuze kennis 

maken een moslim goed ingeburgerd in kennis en verheft zijn rang. Allah (s.w.t) zegt: “Allah zal 
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degenen onder jullie die geloven en degenen aan wie kennis is gegeven in rang verheffen. En Allah 

is Alwetend over wat jullie doen”.  (S58-A11) 
 

Imam Malik (r.a) zei: “De beste en waardige act is om religieuze kennis te leren en te onderwijzen”.  

Allah (s.w.t) zegt: “Zeg: "Dit is mijn Weg (godsdienst), ik en degenen die mij volgen roepen op tot 

Allah, op grond van een duidelijk bewijs. Heilig is Allah, en ik behoor niet tot de 

veelgodenaanbidders” (S12-A108). 

Dit is de deur naar alle goedheid en zegeningen. Toen de Profeet (s.a.w) zei: “Als Allah een enkele 

persoon door jou heen leidt, zal dit beter voor je zijn dan een heleboel rode kamelen [d.w.z. beter 

dan de beste eigenschap in deze wereld]”. (Overeengekomen) 
 

Hassan Al-Basri zei: “Als je ziet dat mensen goed doen, concurreer dan met hen daarin”. 

Goede gezelschap bieden de beste hulp bij het doen van goede daden. Ze sporen ons aan om goede 

daden te verrichten, ons te beletten de paden naar het kwaad te betreden en moedigen ons aan om 

Allah (s.w.t) en zijn Boodschapper (s.a.w) te gehoorzamen. 
 

Aan de andere kant roept een slechte metgezel het kwaad op en ontmoedigt iemand het goede te doen. 

Zijn bedrijvigheid is altijd een bron van verdriet en wroeging. Allah (s.w.t) zegt: “En (gedenkt) de 

Dag waarop de onrechtvaardige op zijn handen bijt, terwijl hij zegt: "Had ik maar een Weg 

genomen met de Boodschapper! (27) O wee! Had ik maar niet zo'n ongelovige als boezemvriend 

genomen” (S25-A27 & 28) 
 

Een moslim is onder alle omstandigheden en te allen tijde waakzaam voor zijn Heer en weet zeker dat 

Allah zijn daden ziet, zijn spraak hoort en weet wat zijn hart verbergt. Allah (s.w.t) zegt: “of Wij zijn 

over jullie Getuigen wanneer jullie daarin verdiept zijn”  (S10-A61) 
 

De beste status van het geloof is om te weten dat Allah (s.w.t) altijd bij je is en Hij (s.w.t) Bewust is 

van wat je doet. Eén van de geboden die de profeet (s.a.w) gaf aan zijn volgelingen was: “Vrees Allah, 

waar je ook bent” (At-Tirmidhi). 
 

Een echt succesvol persoon is iemand die voor Allah (s.w.t) een middel tot zijn doeleinden vreest en 

zich naar Allah's paradijs spoedt door goede daden te verrichten. Allah (s.w.t) zegt: “Wie goede daden 

heeft verricht, het is voor hemzelf; en wie kwade daden verricht, hij is er verantwoordelijk voor. En 

jouw Heer is niet onrechtvaardig tegenover de dienaren” (S41-A46) 
 

Het leven in deze wereld is inderdaad erg kort en de geneugten van deze wereld zijn voorbijgaand en 

afschuwelijk. Neem daarom niet meer dan een vreemdeling nodig heeft om in zijn behoeften te 

voorzien wanneer hij van huis is, en houd u alleen bezig met datgene waar een reiziger zich mee 

bezighoudt nadat hij voldoende voorbereidingen heeft getroffen om naar zijn familie terug te keren. 
 

Een gelovige is voortdurend bang voor twee dingen: een zonde die hij heeft begaan en niet weet wat 

Allah (s.w.t) ermee zal doen, en de naderende tijd van de dood, waarna hij niet weet welke 

bestemming hij zal ontmoeten. Een wijs persoon brengt zijn vrije tijd door met het aanbidden van 

Allah (s.w.t).  
 

O Allah! We vragen U om succes en geluk in dit leven en in het hiernamaals.  

O Allah! Inspireer ons om goed te doen, ons te leiden naar de waarheid, ons weg te houden van 

beproevingen. 
 

Amien 
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