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verboden, moeten wij onszelf een spiegel voorhouden en
berekenen in welke mate wij ons geloof praktiseren. In dat
geval moeten we onze harten zuiveren, berouw tonen
(tawba), om vergeving vragen (istighfār) en ons gedrag
aanpassen. Het belangrijkste doel van een moslim is om als
gelovige Allah te ontmoeten. Als je beseft dat alles wat je
hebt gedaan op een dag aan jou getoond gaat worden, zal je
beter letten op je gedragingen. Dat is het beste ingrediënt
voor zelfdiscipline.
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DE ONTMOETING MET ALLAH
De Islām heeft een set aan regels opgesteld waarmee de
mens zowel op aarde als in het Hiernamaals gelukzaligheid
kan bereiken. Om dit doel te realiseren dient de mens zowel
met zichtzelf, als met zijn Schepper (Allah), als met zijn
omgeving goede relaties te onderhouden. Wanneer we
kijken naar de basisbronnen van ons geloof, het Boek van
Allah (oftewel de Qurʾān) en de leefwijze van de Profeet
(oftewel de Sunna), zien we dat degene die zich moslim wil
noemen, zich dient te houden aan de geboden van Allah,
zich te weerhouden van de verboden van Allah en de
gedragingen van de Profeet (vzmh) zich eigen te maken.
Als je de Profeet als rolmodel neemt, zal je jezelf
ontwikkelen tot een rechtschapen mens (ṣāliḥ). Een
rechtschapen mens is iemand die zich houdt aan de
voorschriften van het geloof, en tegelijkertijd ook de
volgende deugden eigen maakt: rechtvaardigheid,
eerlijkheid, andermans rechten respecteren, de waarheid
spreken, respect, liefdadigheid, het vermijden van alle
vormen van kwaad en datgene wensen voor je
geloofsbroeder wat je ook voor jezelf wenst. Allah beveelt
het volgende: ‘O jullie die geloven, vrees Allah zoals het
behoort en sterf alleen als moslims.’1 Qurʾāncommentatoren (mufassirīn) koppelen dit Qurʾān-vers aan
de volgende overlevering (ḥadīth) van de Profeet: ‘Zoals je
leeft, zo zal je ook sterven; zoals je sterft, zo zal je ook
weer herrijzen.’2 Wanneer we deze bronnen samennemen,
betekent “sterven als moslim” dat je gedurende je hele
leven inspant om Allah te gehoorzamen. Zolang wij als
moslims ons gedragen naar de voorschriften van ons
geloof, zullen wij slagen in onze beproeving (imtiḥān).
Allah toetst ons niet zozeer op onze hoeveelheid kennis,
maar op de tenuitvoerbrenging van onze kennis. Indien wij
onszelf schuldig maken aan leugens, geroddel, bedrog,
misleiding of aan zaken die Allah en Zijn Profeet hebben
1

Ᾱl ʿImrān, 3: 102.

2

Al-Tirmidhī, Kitāb al-Zuhd.

