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Als de mens nadenkt over alle gaven en zegeningen waarmee Allah hem heeft begunstigd; als hij 

nadacht over de karaktertrekken en eigenschappen die Allah hem toeschreef, zoals het vermogen om 

deugdzaam te handelen en zondige en verboden handelingen te vermijden; als hij echt wist dat het 

hiernamaals het eeuwige huis is, hetzij voor eeuwige gelukzaligheid of pijnlijke kwelling; als de mens 

dat allemaal besefte, zou hij zijn tijd niet verspillen en zou er volledig gebruik van maken, hij zou 

nooit een kans missen om in elk geval rechtvaardig te handelen, en zou dan zijn leven hervormen door 

de principes van de ware religie te volgen, zodat het kan van belang zijn en beter zijn voor hem en zijn 

nakomelingen. 

Het leven van een man dat niet wordt geregeerd door de oprechte religie is waardeloos, en het leven 

van een man dat niet wordt gedomineerd door de islam is verstoken van alle zegeningen. Allah, 

verheerlijkt zij Hij, zegt: “Wie het haastige (d.w.z. de genietingen van deze wereld) wil, voor hem 

bespoedigen Wij daarin (d.w.z. in deze wereld) wat Wij willen, voor wie Wij willen. Vervolgens maken 

Wij voor hem de Hel (tot een Verblijfplaats), die hij vernederd en verjaagd zal binnentreden (18) En wie 

het Hiernamaals wil en ernaar streeft met de daarvoor benodigde daden, en (die) een gelovige is, zij 

zijn degenen van wie het streven wordt beloond (19) Beide, zowel deze (groep) als de andere, geven 

Wij van de Geschenken van jouw Heer. En de Geschenken van jouw Heer kennen geen 

vermindering” (S17-A18 t/m 20) 
 

Twijfel je, jij verstandige man, dat dit wereldse leven niets dan een voorbijgaande vreugde en een 

kortstondig plezier is? Als je daar achteloos van bent, leer dan van degenen die je zijn voorgegaan, 

want dat is een les voor mensen van begrip. Allah (s.w.t) zegt: “Welnee! Jullie verkiezen het wereldse 

leven (16) En het Hiernamaals is beter en blijvender” (S87-A16&17) 
 

Anas ibn Malik (r.a) verhaalde dat de Boodschapper van Allah (s.a.w) zei: “De meest begunstigde 

man onder de bewoners van de Aarde zal uit de mensen van het Vuur worden gebracht op de Dag 

der Wederopstanding. Hij zal eenmaal in het Vuur worden geverfd, en dan zal tegen hem gezegd 

worden: 'O zoon van Adam, heb je ooit goedheid gezien? Is er ooit enig genoegen tot u gekomen? 

"Hij zal zeggen:" Nee, bij Allah, o Heer. "Dan zullen de meest miserabele mensen in de wereld 

worden gebracht van de mensen van het paradijs en zullen worden geverfd met de kleurstof van het 

paradijs. Er zal tegen hem gezegd worden: 'O zoon van Adam, hebt u ooit ellende gezien en is er 

ooit enige ontbering bij u gekomen? 'Hij zal zeggen:' Nee, bij Allah, mijn Heer. Er kwam geen 

enkele ellende naar me toe, en ik zag ook geen enkele ontbering” (Moslim). 
 

Beste moslims, Alleen door gehoorzaamheid aan Allah kunnen de beloningen van Allah worden 

behaald. Voorwaar, Allah's koopwaar is van onschatbare waarde. Voorwaar, Allah's koopwaar is het 

Paradijs. 

De handel van een moslim is de levensduur van zijn leven. Hij zal slagen als hij zijn leven besteedt aan 

goede daden, maar zal falen als hij het verspilt met omleidingen en zonden begaat. Niemand verdient 

een beter en gezegend leven dan hij die de leiding neemt van de Boodschapper van Allah (s.a.w) als 

zijn voorbeeld. Dit is de beste begeleiding, want de Profeet (s.a.w) zei in zijn preken: “De beste 

toespraak is het Boek van Allah; de beste begeleiding is die van Mohammed (s.a.w); en elke 

innovatie in religie is een misleiding” (gerapporteerd door Moslim, op gezag van Jabir (r.a). 
 

Hij die de leiding van onze geliefde profeet (s.a.w) in zijn leven volgt, zal al het goede verkrijgen en de 

zegeningen van het paradijs verkrijgen. Hij die de leiding van de Profeet mist, mist al het goede, en 

wie een deel van zijn begeleiding mist, mist een deel van het goede dat in verhouding staat tot de 

begeleiding die hij gemist heeft. Sommige metgezellen, moge Allah tevreden met hen zijn, zeiden: 

“We leerden onze kinderen het leven (biografie) van de Profeet (s.a.w) terwijl we hen de Glorieuze 

Quran leerden”. Hun doel was om hen het leven (biografie) van de Profeet (s.a.w) tot voorbeeld te laten 

worden, wat ze wisten te bereiken, en zo werden ze de beste mensen die werden opgevoed voor de 

mensheid. 

De Khotba van vandaag gaat over het volgende 180720 
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Als elke moslim ziet hoeveel hij de tradities van de Profeet (s.a.w) en zijn begeleiding in aanbidding, 

gedrag met mensen, oprechtheid, ondersteuning van religie en rechtvaardigheid in al zijn 

omstandigheden beoefent, zal hij zich realiseren hoeveel hij achterblijft en in staat zal zijn , met de 

hulp van Allah, om goed te maken wat hij mist, en al zijn zaken zullen in overeenstemming zijn met 

het juiste pad. 
 

Een moslim moet waken tegen het verspillen van zijn leven in nalatigheid, voor het achterlaten van 

nuttige kennis en goede daden, en zich bezighouden met praktijken die niet goed zijn voor deze wereld 

noch voor het hiernamaals. Dit geldt in het bijzonder voor de jeugd, die dringend behoefte heeft aan 

alles wat hun religie, moraliteit en onschuld beschermt, en hun toekomst en geluk bewaakt. 

Elke fase in het leven van de mens wordt beïnvloed door de vorige. Het meest schadelijke voor 

moslims in het algemeen, en jongeren in het bijzonder, is op zoek zijn naar en worden beïnvloed door 

schadelijke internetsites die de islamitische ethiek vernietigen, boeken lezen die atheïsme en corruptie 

propageren, het gezelschap zoeken van degenen die hun lusten volgen en dodelijke zonden plegen. 
 

Beste moslims, denk aan de gunsten van Allah voor u, zowel schijnbaar als verborgen, en bedank Hem 

voor hen zoveel als u kunt door het uitvoeren van verplichte en aanbevolen daden van aanbidding. 

Allah loven kan alleen worden gerealiseerd door zijn bevelen te gehoorzamen en zijn verboden op te 

geven. 

Jullie, moslims, werden gewaarschuwd door de Profeet (s.aw) in de Hadith verteld door Abdullah ibn 

Amr ibn Al'Aas dat: “De beste van uw Oumma is de oudste en de laatste generaties ervan zullen 

worden getroffen door rampspoed”. Allah, de Verhevene, verleende vroegere moslims vrede en 

beschermde hen tegen alle verdrukkingen vanwege hun aanhankelijkheid aan de Soenna, maar de 

latere mensen van deze natie zullen door ellende worden getroffen vanwege wat hun handen hebben 

verdiend. 
 

Onze profeet (s.a.w) toonde ons de weg uit innovaties in religie en verboden handelingen, en de weg 

naar de beste beloningen. Hij zei: “Ik waarschuw u om Allah te vrezen, om te luisteren en te 

gehoorzamen, zelfs als een slaaf wordt aangesteld als uw leider. Omdat een ieder onder u na mij zal 

leven, veel onenigheid zal zien. Dus houd vast aan mijn Soenna (voorbeelden en richtlijnen) en de 

voorbeelden van de Rechtgeleide Kaliefen die achter mij aan zullen komen. Houd je eraan en houd 

je eraan vast. Pas op voor nieuwe dingen (in de religie) omdat elke Bid'aa (innovatie in de religie) een 

misleiding is” (Abou Dawoud en at-Tirmidhi) 
 

Denk aan Allah, de Grote, de Verheerlijkte, en Hij zal je je herinneren. Bedank hem voor zijn 

zegeningen en genade en hij zal ze voor jou verhogen. Allah gedenken is groter dan alles en Allah 

weet wat je doet. 
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