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Allah (s.w.t) zegt: “En dat dit Mijn weg is, een juiste. Volgt die dus en volgt niet de verschillende 

andere wegen die jullie van Zijn weg afvoeren. Dat draagt Hij jullie op; misschien zullen jullie 

godvrezend worden” (S06-A153) 

 

Alle wegen naar het paradijs zijn geblokkeerd behalve de weg van het gehoorzaam zijn aan de profeet 

(s.a.w). 

Onze geliefde profeet (s.a.w) zei: “Al mijn volgelingen zullen het Paradijs binnengaan, behalve zij 

die weigeren” Ze zeiden: O Allah's Boodschapper (s.a.w)! Wie zal weigeren? Hij (s.a.w) zei: “Wie mij 

gehoorzaamt, zal het Paradijs binnengaan, en wie mij niet gehoorzaamt, is degene die weigert (om 

het binnen te gaan)” (Bukharie) 

 

Abdellah ibn Omar verhaalde dat er een man naar de profeet (s.a.w) kwam en zei: “wie van de mensen 

is het meest geliefd bij Allah en welke daden zijn het meest geliefd bij Allah.” Hij (s.a.w) zei: “De 

meest geliefde bij Allah is degene waar de mensen het meeste profijt van hebben. En de meest 

geliefde daad bij Allah is dat iemand een moslim vult met vreugde of dat hij een/probleem voor hem 

oplost of een schuld voor hem aflost of dat iemand zijn honger stilt. En dat ik (de boodschapper) met 

mijn broeder meega (om hem ergens mee te helpen) is geliefder bij mij dan dat ik een maand lang 

ietikaaf verricht in deze moskee (verwijzend op de masjid anabawi). En wie zijn woede beheerst 

Allah zal zijn (Aawra) tekortkomingen bedekken en wie zijn woede inhoudt terwijl hij de macht 

heeft om iets te doen Allah zal zijn hart vullen met goede hoop op de Dag der Opstanding. En wie 

met zijn broeder meegaat om een zaak te regelen Allah zal zijn voeten standvastig maken op de dag 

dat de voeten uitglijden (doelend op de sirat) en de slechte ethiek (kholoq) bederft daden zoals azijn 

honing bederft.” (Tabarani) 

 

De profeet (s.a.w) houdt ervan om aan de mensen om zich heen de blijde tijden van het paradijs te 

verkondigen.  

Jibriel (a.s) kwam naar de profeet (s.a.w) en zei: "O Allah's Boodschapper (s.a.w)! Dit is Khadija 

die naar je toe komt met een gerecht met vleessoep (of wat eten of drinken). Wanneer ze je bereikt, 

groet haar namens Allah (s.w.t) en namens mij, en geef haar de blijde tijdingen van het hebben van 

een Qasab-paleis in het paradijs waarin er geen lawaai of vermoeidheid zal zijn (moeite)” (Bukharie) 

 

De profeet predikt de onschuld van Aicha (r.a) in het verhaal van laster uiten jegens haar. 

Allah (s.w.t) zegt hierover: “Zij die de laster hebben geuit zijn maar een groep uit jullie midden. 

Jullie moeten niet denken dat het iets slechts voor jullie is. Integendeel, het is iets goeds voor jullie. 

Ieder van hen wordt de zonde die hij heeft begaan aangerekend, maar hij die het meeste op zijn 

geweten heeft, hem wacht een geweldige bestraffing” (S24-A11) 

 

En in het verhaal van Kaeb ibn Malik in Ghazwat Tabuk, zegt Allah (s.w.t) het volgende: “Allah heeft 

zich genadig gewend tot de profeet, de uitgewekenen en de meehelpers die hem gevolgd zijn in het 

uur van de tegenspoed, nadat de harten van een groep van hen bijna naar het verkeerde neigden. 

Toen wendde Hij zich genadig tot hen -- Hij is vol mededogen voor hen en barmhartig” (S09-A117) 
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