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De Khotba van vandaag gaat over het volgende: 
 

De jeugd en het bestrijden van zichzelf (de Nafs) 
 
 
Aboe Hoerayrah verhaalt dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Er zijn zeven die 
Allah zal beschaduwen met Zijn Schaduw op de Dag dat er geen schaduw zal zijn, 
behalve Zijn Schaduw: de rechtvaardige leider, een jonge man die opgroeit in de 
aanbidding tot zijn Heer, een man wiens hart is verbonden aan de moskeeën, twee 
mensen die van elkaar houden omwille van Allah en elkaar op basis daarvan ontmoeten 
en uit elkaar gaan, een man die door een vrouw van stand en schoonheid wordt 
geroepen (om onzedigheid te begaan) en dan zegt: “Ik vrees Allah.”, een man die 
liefdadigheid geeft (en het) in zoverre (verbergt) dat zijn linkerhand niet weet wat zijn 
rechterhand heeft gegeven, en een man die in afzondering Allah gedenkt en zijn ogen 
zich vullen” (al-Boekhaarie en Moeslim)  
 
Deze zeven hebben allemaal zichzelf bestreden (dat wil zeggen hun begeertes). Wij weten dat 
er verschillende vormen van strijd zijn. Het bestrijden van de begeerte is de moeilijkste strijd 
die men kan ondergaan. 
Het bestrijden van de begeerte(oftewel je eigen) bestaat uit drie krachten: 
1. Kracht van de begeerte. 
2. Kracht van de gedachtegoed. 
3. Kracht van het kwaad. 
 
Het is dus belangrijk om jezelf te bestrijden op ieder vlak. Zoals als degene die zijn begeerte 
bestrijd niet zal vervallen in de zina. En zoals in de Hadith wordt verhaald dat “Er zijn zeven 
die Allah zal beschaduwen met Zijn Schaduw op de Dag dat er geen schaduw zal zijn, 
behalve Zijn Schaduw”. 
 
Deze zeven hebben allen hun begeertes bestreden. 
De eerste is een rechtvaardige leider. Het rechtvaardig zijn is de hoogte positie in het 
bestrijden van zichzelf. 
 
De Profeet sallaa allaahu 3alayhi wassalam zei: “Allah zal iedere persoon die iets 
toevertrouwd is (d.w.z. degenen die onder jou verantwoordelijkheid vallen) daarover 
vragen; heeft hij/zij erover gewaakt of deze(n) verwaarloosd? Zelfs een man zal worden 
gevraagd over zijn gezinsleden” (Overgeleverd door Ibn Hibbaan en auth. geclassificeerd 
door al-Alabanie in zijn werk GhAayatoe' l Maraam nr 271) 
 
En de ‘’jeugdige’’ zoals :’’ een jonge man die opgroeit in de aanbidding tot zijn Heer’’ 
Een jonge man die opgroeit in het aanbidden van zijn Heer is een van de grootste strijden met 
zichzelf oftewel zijn begeertes. 
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Allaah subhanahoe wata3ala zegt in een hadith qudsi: “Ik hou van drie en mijn liefde voor 
drie is sterker: Ik haat drie en mijn haat voor drie is sterker: Ik hou van degene die 
gehoorzamen en mijn liefde voor de jonge man die gehoorzaamt is sterker. Ik hou van 
de neerbuigende en mijn liefde is sterker voor de rijke neerbuigende. Ik hou van de 
vrijgevigen en mijn liefde voor de arme vrijgevige is sterker. Ik haat de gierige en mijn 
haat is sterker voor de rijke gierige. Ik haat de zondaar en mijn haat voor de geleerde 
zondaar is sterker. Ik haat de hoogmoedige en mijn haat voor de arme hoogmoedige is 
groter”. 
 
Ali ibn abi Talib was 25 jaar toen hij ten strijde wilde gaan met de Profeet (vrede zij met hem) 
tijdens de strijd van Al-Gandak.(gegraven kuil in de grond). Hij wilde een van de ongelovige 
bestrijden die niet wilde bekeren tot de Islam. 
Het doel van dit verhaal is dat Ali ibn Abi Talib zijn jongere jaren, zijn jeugd opgaf voor het 
aanbidden van Allaah en het strijden op de weg van Allaah omwille van Allaah en op de weg 
van de Profeet ( vrede zij met hem). Dit is een van de voorbeelden van : “een jonge man die 
opgroeit in de aanbidding tot zijn Heer” 
 
Zo kunnen wij dit vandaag de dag inzetten door ons in te zetten voor de da’wah en het 
vergaren van kennis omwille van Allaah. Dit is een manier van het bestrijden van jezelf. Welke 
jongere wil er nou niet zijn zoals de Profeet vrede zij met hem en zijn metgezellen. Dit is slecht 
een voorbeeld van de goede daden die men kan verrichten om zichzelf te bestrijden omwille 
van Allaah. 
 
 
Moge Allaah ons leiden naar zijn tevredenheid. 
 


