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Onderwerp: Een waarschuwing betreft het overschrijden van de grenzen van Allah

Beste broeders en zusters,

Het is overgeleverd van Thawban dat de Profeet (sallallahu alaihi wa sallam/vrede zij met
hem (vzmh)) zei: "Ik ken zeker mensen van mijn umah die op de Dag der Opstanding
zullen komen met beloningen zoals de bergen van Tihamah, maar Allah zal ze als
verstrooid stof maken." Thawban zei: "O Boodschapper van Allah, beschrijf ze voor
ons en vertel ons meer, zodat we niet onbewust één van hen zullen worden." Hij zei:
"Zij zijn jouw broeders en van jouw ras, die 's nachts aanbidden zoals jij doet, maar
het zullen mensen zijn die, als ze alleen zijn, de grenzen van Allah overschrijden."

In deze overlevering informeert de profeet van Allah (vzmh) ons dat op de dag der
opstanding er mensen uit zijn ummah zullen zijn met bergen aan goede daden en beloning,
maar dat deze niet geaccepteerd en niets waard zullen zijn bij Allah geprezen en verheven is
Hij (subhanahoe wata3la (swt). De hadith maakt ook duidelijk dat dit niet om de ongelovigen
gaat maar om gelovige moslims die onderdeel uitmaken van de ummah van de profeet
(vzhm), dezelfde taal spreken en in het openbaar zich onder ons bevinden in het gebed en
bij het verrichten van goede daden.
Maar in het verborgene doen ze het tegenovergestelde van hetgeen ze in het openbaar
doen. Als ze alleen zijn en door niemand omringd vervallen ze in het overschrijden van de
grenzen van Allah (swt) en vergeten ze dat Allah (swt) kennis heeft van al het openbare en
verborgene. Ze vervallen in kleine en grote zonden en maken dat Allah (swt) hun op dat
moment ziet onbelangrijk.

Deze situatie is een situatie die wij om ons heen zien bij zowel mannen als vrouwen en met
name ook bij de jeugd die het ouderlijke huis verlaten en op zichzelf gaan wonen. Wanneer
ze alleen zijn en verleid worden om de grenzen Allah (swt) te overschrijden staan ze niet stil
bij het feit dat Allah (swt) hun tijdens het zondigen ziet. Ze beschikken niet over de
godsvrees die hun kan weerhouden van het zondigen. Er zijn bijvoorbeeld mensen die een
hele reis ondernemen naar een verre plaats om daar te zondigen zodat niemand hun daar
herkent. Er zijn mensen die wanneer ze alleen zijn zondigen middels het kijken naar hetgeen
Allah (swt) verboden heeft op de televisie of middels gebruik van het internet of contacten via
de telefoon.

De profeet (vzmh) waarschuwt ons voor zonden die de goede daden tot verstrooide stof
zullen maken, de goede daden niets waard zullen maken op de dag des oordeels. Het is een
plicht en het moet een streven zijn van een dienaar van Allah (swt) om alle zonden te
vermijden inclusief het zondigen wanneer je alleen bent. Allah (swt) zegt in de Koran over de
mensen die in het geheim zondigen het volgende: “Zijn verschuilen zich (uit schaamte)
voor de mensen, maar zij verschuilen zich niet voor Allah. En Hij is bij hen (met zijn
kennis) wanneer zij in de nacht uitspraken doen die hem niet behagen. En Allah is op
de hoogte van alles wat zij doen” (4:108).

We moeten ons ook realiseren dat het blijven zondigen in het geheim kan leiden tot een
slecht einde van het leven. De geleerde Ibn Qayyim zegt hierover: “Allen met kennis, zijn het
er unaniem over eens dat de zonden van afzondering de oorzaak zijn van tegenslagen, en
dat gehoorzaamheid in het geheim de wortel is van standvastigheid ”. Het is een verplichting
voor iedere moslim om zijn daden in afzondering te verbeteren en meer zijn best te doen om
de daden in het geheim te verbeteren dan de daden die we openlijk verrichten. Het is niet
voldoende om alleen goede daden te verrichten en hier beloningen voor te ontvangen, het
waken over dat deze beloningen waardeloos worden is net zo belangrijk of belangrijker.


