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ONBAATZUCHTIGHEID (ĪTHĀR)
Eén van de karaktereigenschappen die de Islām als erg
belangrijk beschouwt, is behulpzaamheid. De profeet
Muḥammad (vzmh) en zijn metgezellen waren daar de
levende voorbeelden van. Zo waren de bewoners van
Medina (anṣār) de emigranten uit Mekka (muhājirūn) erg
behulpzaam. Ze hielpen de emigranten aan onderdak en
deden hun uiterste best om hen perspectief te bieden. Het
toppunt van behulpzaamheid ten koste van je eigen
voordeel, is onbaatzuchtigheid, ofwel īthār. Īthār
betekent dat je de neiging hebt om anderen boven jezelf
te verkiezen. Behulpzaamheid en onbaatzuchtigheid zijn
reflecties van overtuiging van het geloof (īmān). De
hulpvaardigheid van de metgezellen van de Profeet
(aṣḥāb) wordt als volgt verwoord in de Qurʾān: ‘En
degenen die vóór hen in de stad [Medina] woonden en
geloofden [de anṣār] houden van degenen die [vanuit
Mekka] naar hen zijn uitgeweken. Zij vinden in hun
harten geen jaloezie op wat [aan hen] gegeven is. En
zij bevoorrechten [hen] boven zichzelf, ook al is er
behoefte onder hen. En wie zich hoedt voor zijn eigen
gierigheid; dat zijn degenen die zullen welslagen.’1 De
Profeet (vzmh) heeft ook een belangrijke boodschap voor
ons. Hij zei namelijk het volgende: ‘Niemand van jullie
gelooft [daadwerkelijk] zolang hij datgene wat hij
voor zichzelf wenst niet wenst voor zijn broeder.’2
Beste broeders en zusters!
Onze verworvenheden zoals onze waarden, vrijheden,
bezittingen en gezondheid hebben we te danken aan
onbaatzuchtige offers van mensen uit het verleden. Als je
onbaatzuchtig bent, betekent het dat je iets opoffert ten
gunste van een ander, zonder dat je er zelf belang bij hebt.
Zoiets doe je niet omdat het moet, maar doe je uit jezelf
om je karakter te ontwikkelen. Zoiets gaat altijd gepaard
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met ongemak; je geeft je comfort op en houdt er slapeloze
nachten aan over, puur omdat je om anderen geeft.
Beste gelovigen!
Wij hebben allemaal mensen in onze omgeving om wie
wij veel geven en voor wie wij altijd klaar zullen staan. In
de eerste plaats zijn dat onze ouders. Immers, die hebben
hun uiterste best gedaan om ons geduldig en met
mededogen op te voeden, zelfs onder moeilijke
omstandigheden. Wij hebben ons bestaan te danken aan
onze ouders. Daarom dienen wij ons bewust te zijn van
onze taken en verantwoordelijkheden richting onze
ouders. Wij moeten onze ouders dan ook altijd tevreden
houden en gereedstaan om hen blij te maken. Verder
dienen we gelegenheden op te zoeken waarmee we onze
onderlinge liefde en sympathie kunnen vergroten.
Beste moslims!
En dan de kinderen… We dienen ons in te zetten om onze
kinderen zo op te voeden, dat ze de mensheid dienstbaar
zullen zijn. Tegelijkertijd moeten we ervoor waken dat
onze kinderen niet in aanraking komen met schadelijke
ideeën en schadelijke gewoonten. Het opvoeden van
kinderen vereist offers en die dienen we voor lief te
nemen. Behalve onze kinderen moeten we andere
gezinsleden en onze buren ook niet vergeten. Ook zij
verdienen onze liefde, steun en onze welwillendheid.
Beste gemeenschap!
Het is belangrijk om elkaar, als broeders en zusters, niet
te vergeten. Laten we geen offers van anderen
verwachten, maar laten we uit onszelf anderen
behulpzaam zijn. Laten we, wanneer een broeder of een
zuster verdriet heeft, op hem of haar afstappen om
empathie te tonen en om zijn of haar pijn te delen.
Beste mensen!
Naast het opkomen voor onze dierbaren is het ook
belangrijk om onze waarden te behouden. Zo dienen we
een mooie eigenschap als onbaatzuchtigheid levend te
houden. Laten we niet vergeten dat het leven een
beproeving is. Wanneer we verdriet hebben, is het fijn dat
we op elkaars steun kunnen rekenen. Evenzo is het fijn
dat we onze vreugde ook met elkaar kunnen delen.
Onthoud dat je als mens samen moet leven met anderen
en dat samenleven wederzijdse opoffering vereist.
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