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يم
ِِ اللِال ّ َّرحْ ٰم ِنِِال ّ َّر ۪ح
ِِ ّٰ ِــــــــــــــــــــــم
ِِ
ِْبس
َّ ْ َّو َّماِيَّسْ ت َِّو
ِيِاْلعْ ٰمىِ َّو ْال َّب ۪صي ُرِ َّوا ّلَّ ۪ذي َّنِ ٰا َّم ُنواِ َّو َّع ِملُوا

ْ اتِ َّو َّْل
َّّ
.ِال ُم ۪س۪ٓي ُُۜءِقَّل۪يًلا ِ َّماِتَّ َّت َّذ ّ َّك ُرو َِّن
ِ الصالِ َّح
ِ :ِاللِ َّعلَّ ْي ِِهِ َّو َّس ّلَّ َِّم
ُِ ّٰ ِص ّلَّى
ِِ ّٰ ِول
ُِ الِ َّر ُس
َِّ َّق
َّ ِالل

َّ ّ ِاللِ ِِفيِ ِظ ِّل ِهِيَّوْ َّمِْلِ ِظ َّّل
ِ،ِإْلِ ِظ ّلُ ُهِإِ َِّما ٌمِ َِّعا ِد ٌل
ُ َّ ّ َّس ْب َّعةٌِيُ ِظ ّلُ ُه ُم
ٌّ ََِِّّوش
ِِفي
ِِ ِ َّو َّر ُج ٌلِقَّ ْل ُب ُهِ ُم َّع ّلَّ ٌق،الى
َِّ ِاللِتَّ َِّع
ِِ َّ ّ ابِنَّشَّ أَِّ ِفيِ ِع َّبا َّد ِة

ِ،ِو َّت َّف ّ َّرقَّاِ َّعلَّي ِه،ِاج َّت َّم َِّعاِ َّعلَّ ِْي ِه:الل
ِِ َّ ّ ًِل ِنِت ََّّحا َّّباِ ِِفي
ِ َّ ِ َّو َّر ُج،اج ِد
ِ ال َّم َّس

َّ الِ َّف َّق
ِ،ِالل
َِّ َّ ّ اف
ُ َِِّإِ ِّنيِأَّخ:ال
ٍ ِ َّو َّج َّم،ب
ُ َّو َّر ُج ٌلِ َّد َّع ْت ُهِامْ َّرأَّةٌِ َّذ
ٍ ْص
ِ اتِ َّمن

ِِش َِّمالُ ُهِ َّماِتُ ْن ِف ُق
ِ َّ ِح ّ َّت،ا
َِّ ص َّدقَّ ٍةِ َِّفأَّخْ فَّا َِّه
َّ َّص ّ َّد َّقِ ِب
َّ َِّو َّر ُج ٌلِت
ِ ىِْلِتَّعْ لَّ َّم
.ِِاللِخَِّالِ اياِ َّففَّاضَّ ْتِ َّع ْينَّا ُِه
َِّ َّ ّ ِ َِّو َّر ُج ٌلِ َّذ َّك َّر،يَّ ِمي ُِن ُه

ZEVEN PERSONEN DIE IN ALLAH’S SCHADUW
BELANDEN
Ons leven op aarde zal eindigen op een moment dat wij niet
weten en dan zal ook onze reis naar het Hiernamaals
beginnen. Ook zal op een dag de Dag der Opstanding
aanbreken en zullen alle mensen, van de profeet Ādam tot de
laatste mens, samenkomen op een verzamelplek dat almaḥshar wordt genoemd. Daar zal ieder mens rekenschap
afleggen over zijn leven op aarde. Op die dag krijgen we een
antwoord op elke daad die we op aarde hebben verricht.
Allah  ﷻzal dan een unieke ontvangst verzorgen voor
sommige van Zijn dienaren. Sommige daden op aarde
hebben als resultaat dat men in Allah’s schaduw zal belanden.
Beste broeders en zusters!
Laten we eens kijken welke personen volgens de Profeet ﷺ
zullen in Allah’s schaduw terecht zullen komen.1 Allereerst
zijn dat de rechtvaardige leiders. Het gaat hier om leiders op
alle terreinen van het leven, van het gezag binnen het gezin
tot en met het staatsgezag. Wanneer een leider rechtvaardig is
in zijn besluitvorming en niemand in zijn rechten aantast,
heeft hij een daad verricht waar Allah  ﷻtevreden mee is.
Immers, rechtvaardigheid (al-ʿadāla) behoort tot de meest
fundamentele morele principes van de Islām. Allah  ﷻzegt het
volgende over het grondvesten van rechtvaardigheid: “O
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jullie die geloven! Wees standvastig rondom de
gerechtigheid, als getuigen voor Allah. Zelfs tegenover
julliezelf, of de ouders en de verwanten. Of het nu een
rijke of een arme is [waartegen wordt getuigd; het heeft
geen belang], want Allah kent hun belangen beter. Volg
dus niet de begeerte om onrechtvaardig te zijn. En als
jullie verdraaien of afwenden: en voorwaar, Allah is op
de hoogte van wat jullie doen.”2
Beste moslims!
De tweede persoon die het recht verdient op Allah’s
schaduw, is de jongere die zijn jeugdjaren doorbrengt met het
aanbidden van Allah ﷻ. Deze jongere heeft zijn lusten in
bedwang weten te houden en met zijn aanbidding (ʿibāda)
laten getuigen van zijn geloof (īmān). De derde persoon is de
persoon wiens hart is vastgehecht aan de moskeeën, waarin
hij rust vindt en in gemeenschap zijn gebed verricht. De
vierde groep personen zijn degenen die van elkaar houden
omwille van Allah ﷻ, die elkaar ontmoeten omwille van Allah
 ﷻen uiteengaan omwille van Allah ﷻ. Dus een gelovige
(muʾmin) dient zijn medegelovige alleen lief te hebben
omwille van Allah ﷻ. De Profeet  ﷺzei eens: “Jullie zullen
het Paradijs niet binnengaan totdat jullie geloven. En
jullie geloven niet totdat jullie van elkaar houden.”3
Beste gemeenschap!
De vijfde persoon die schaduw zal krijgen van Allah ﷻ, is de
man die uitgenodigd wordt voor overspel (al-zinā) door een
mooie vrouw van aanzien, waarop de man zegt: “Voorwaar,
ik vrees Allah.” Deze persoon beschermt zijn ziel tegen
ḥarām, bewaart zijn kuisheid en vergeet niet dat Allah  ﷻhem
ziet. De zesde persoon die Allah’s schaduw zal krijgen is de
persoon die liefdadigheid (al-ṣadaqa) geeft en deze daad zó
verbergt, dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand
uitgaf. De zevende persoon is degene die in afzondering Allah
 ﷻgedenkt, terwijl zijn ogen overvloeien van tranen. Deze
tranen zijn een uiting van vriendschap met Allah  ﷻen zullen
het geloof (īmān) in iemands hart tot wasdom brengen en de
vlammen van het Hellevuur doven op de Dag der
Opstanding. Moge Allah  ﷻons dit mogelijk maken, āmīn. Ik
beëindig mijn preek met een Qurʾān-vers: “En de blinde en
de ziende zijn niet gelijk. En degenen die geloven en
goede werken verrichten zijn niet gelijk aan de
kwaaddoeners. Weinig is het, wat jullie nadenken!”4
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