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Onderwerp: Het werkelijke verlies

Beste broeders en zusters,

De profeet (sallallahu alaihi wa sallam/vrede zij met hem (vzmh)) vroeg aan zijn metgezellen
in een bijeenkomst zoals overgeleverd in een overlevering van Aboe Hurairah: “Weten jullie
wie de werkelijke verliezer is?” Zij (de metgezellen van de de Profeet (vzmh)) zeiden:
“Bij ons is de man die geen dirham en geen bezit heeft de werkelijke verliezer.” De
Profeet (vzmh) zei:

“Degenen die werkelijk de verliezer is binnen mijn ummah (gemeenschap) is degene
die op de dag der opstanding komt met zijn gebeden, zakaat, maar hij zal komen
terwijl hij die-en-die beledigd heeft, die-en-die belasterd heeft, de eigendommen van
die-en-die verbruikt heeft, het bloed van die-en-die heeft doen vloeien en die-en-die
geslagen heeft. Ieder van hen zal wat van zijn hasanat (goede daden) gegeven worden
en als zijn hasanat opraken voordat de rekening vereffend is, zal er wat van hun
zonden genomen worden en op hem geworpen worden. Vervolgens zal hij in de Hel
geworpen worden.”

Deze overlevering is een zeer duidelijke overlevering waar onze leraar en voorbeeld de
profeet (vzmh) ons duidelijk wil maken wat het werkelijke verlies is en waar het gevaar van
slecht handelen richting je medemens naar toe kan leiden.

We zien ook in de overlevering dat de metgezellen naar de werkelijke verliezer keken zoals
wij vandaag de dag nog steeds doen. Namelijk degene die geen geld en geen bezit heeft.
Een antwoord enkel op basis van het kijken naar het wereldse en niet kijken naar de
rekenschap in het hiernamaals. Maar de profeet (vzmh) antwoorde de metgezellen op basis
van kennis over het hiernamaals. De profeet (vzmh) veranderde hun kijk op de werkelijke
verliezer en zodoende dienen wij onze kijk op de werkelijke verliezer ook te veranderen. Het
verlies in het wereldse komt en gaat en is tijdelijk. Maar het verlies in het hiernamaals is
blijvend, je wordt weerhouden van de beloning voor je daden en mogelijk het binnentreden
van het paradijs.

De redenen voor een werkelijke verlies in het hiernamaals zijn velen maar allemaal te
kenmerken als onrecht aandoen aan een ander. Als deze onrecht niet in deze wereld wordt
rechtgezet en vereffend dan zal in het hiernamaals met de beloningen voor je goede daden,
degene die je onrecht hebt aangedaan moeten compenseren. Je beloningen gaan naar
degene die je onrecht hebt aangedaan totdat je niets meer over hebt. Als het onrecht dan
nog niet is rechtgezet zal je vervolgens de slechte daden van degene die je onrecht hebt
aangedaan ontvangen totdat het onrecht is vereffend. Vervolgens zal het resultaat zijn dat je
de hellevuur binnentreedt. Stel je eens voor dat al gebeden, vasten, helpen van je naasten
en de armen enzovoorts helemaal voor niets is geweest en een ander de beloning daarvoor
zal ontvangen. Sterker nog zijn slechte daden komen op jouw slechte daden. Beste broeders
en zusters dit is het werkelijke verlies.

De les die de profeet in de genoemde hadith ons wil meegeven is dat al het onrecht wat je
een ander aandoet zal worden rechtgezet indien je het niet in het wereldse rechtzet. Op de
dag des oordeels zullen de mensen waarover je hebt gerodeld, de mensen die je onrecht
hebt aangedaan in het kopen en verkopen, de mensen die je hebt beledigd, de mensen die
je fysiek hebt mishandelt enzovoorts je bij de arm en nek vastpakken en met je in discussie
gaan over het onrecht wat je hen hebt aangedaan. En nadat iedereen heeft gekregen wat
hem toekomt zal Allah geprezen en verheven is Hij (subhanahoe wata3la (swt) de mensen
aanroepen met de volgende vers: Op deze Dag zal iedere ziel vergolden worden voor
wat zij heeft verricht. Op die Dag is er geen onrecht. Waarlijk, Allah is snel in de
afrekening (40:17)


