De voorschriften van Allah waar je ook bent
De profeet Mohammed salla-llahu 3alyhi-wa-sallam heeft gezegd:
“Vrees Allah waar je ook bent en laat een goede daad een slechte daad opvolgen, zodat deze haar (de
slechte daad) uitwist en ga met de mensen om op een goede wijze.”
(Abu Dharr radia-llahu 3anhu leverde deze woorden over van de Profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam.
De hadith staat in Tirmidhi vermeld en in de 40 hadith van Nawawi.)
Allah zegt in de Quran:
“Voorwaar, Allah, Hij is de Alhorende, de Alziende.”
(Surat Ghafir: 18)
Allah zegt in de Quran:
“En Allah is Getuige van alles.”
(Surat Al-Moedjaadilia: 6)
Allah zegt in de Quran:
“Niets is aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende, de Alziende.”
(Surat ash-Shoera: 11)
“Degene die vergelijkingen maakt tussen Allah en Zijn schepping begaat ongeloof en degene die
datgene ontkent wat Allah over Zichzelf beschreven heeft, begaat ook ongeloof. En er is geen enkele
vergelijking in wat Allah over Zichzelf beschreven heeft, of wat Zijn Boodschapper over Hem
beschreven heeft.”
(Overgeleverd door Imam adh- Dhahabie met zijn isnaad in Moekhtasar al-`Oeloew (blz. 184) en alAlbaanie zei dat zijn isnaad sahieh was.)
Kalief Omar ibn Khatab was leider van de stad Medina, in Saudi-Arabië. ‘s Nachts liep hij altijd in de
stad om te zien of alles in orde was, of dat er misschien iets aan de hand was. Hij deed zijn best om
alles in orde te brengen, zodat het met iedereen goed zou gaan. Op een nacht verkleedde hij zich
zodat de mensen niet konden zien dat hij het was en dit deed hij vervolgens altijd. Hij ging samen
met een vriend, Ibn Abbas, en ze gingen naar alle wijken van de stad en kwamen uiteindelijk in de
buurt waar de allerarmste mensen woonden.
Toen hij langs een heel klein huisje liep, hoorde hij een moeder tegen haar dochter zeggen dat ze
water bij de melk, die ze moest verkopen, moest doen zodat ze meer geld zouden verdienen. De
dochter zei tegen haar moeder dat ze dat deed voordat ze moslims waren geworden, maar nu ze
moslims zijn ze geen water meer bij de melk kunnen doen. De moeder zei dat ze het toch moest
doen. De dochter zei: “Nee. De kalief heeft gezegd dat we geen dingen aan de melk mogen
toevoegen.” De moeder zei: “We zijn arm. Alleen zo kunnen we aan geld om komen om er wat brood
van te kopen. De kalief is ons vergeten, en hij weet helemaal niet wat we doen.”

De dochter zei:”‘Maar het is tegen de wet, en ik breek de wetten van de kalief niet door andere
moslims voor de gek te houden.”De dochter liet haar moeder geen water in de melk doen omdat ze
in haar hart voelde dat dit fout was, en ze wist dat Allah het zou weten. De moeder zei niets en ze
gingen allebei naar bed.
De volgende dag stuurde kalief Omar een man om melk van het meisje te kopen. Er zat geen water
in. Het meisje deed waarvan ze wist dat het het beste was. Kalief Omar zei tegen zijn vriend: “Het
meisje bleef sterk ook al wilde haar moeder dat ze iets verkeerds zou doen. Ze verdient een beloning.
Wat voor een beloning zal ik haar geven?” “Je moet haar wat geld geven”, zei Ibn Abbas. Kalief Omar
zei: “Een meisje als zij, zou een goede moeder zijn. Ze blijft goede dingen doen, ook al zou ze geld
krijgen als ze het anders zou doen. Omdat ze zo goed is, moet ze eigenlijk het grootste geschenk van
het land krijgen, zodat iedereen van het hele land kan leren zo goed als haar te zijn.” De kalief
nodigde het meisje en haar moeder uit om naar zijn hof te komen. De moeder beefde omdat ze bang
was toen ze voor die machtige heerser stond, maar het meisje stond daar dapper en zonder angst. Ze
was mooi en de eerlijkheid straalde van haar af.
Toen vertelde kalief Omar - waar iedereen bij was - dat hij het meisje en de moeder had horen
praten over het toevoegen van water bij de melk en dat het meisje de juiste beslissing heeft
genomen, ook al had haar moeder haar gezegd dat ze het anders moest doen. Iemand zei dat de
moeder gestraft moest worden en de kalief zei dat hij dat normaal wel zou doen, maar dat hij haar
had vergeven omdat haar dochter zo goed was. Toen zei hij tegen het meisje: “De islam heeft
dochters als jij nodig en ik, als kalief van de islam, moet jou belonen en ik wil je graag belonen door je
als dochter van mij te maken.” Toen riep de kalief zijn zonen en hij zei tegen ze: “Hier is een
fantastisch meisje, die een geweldige moeder zou zijn. Ik wil dat één van jullie met haar trouwt. Ik
zou geen betere bruid weten dan dit goede meisje.” Abdullah en Abdur-rahman, de twee oudste
zonen van de kalief, waren al getrouwd. Asim, de derde zoon, was nog niet getrouwd, en hij bood
aan om met het meisje te trouwen. Toen het meisje en de moeder hiermee akkoord gingen, trouwde
Asim met het meisje en zo werd het melkmeisje de schoondochter van de kalief, de grote leider van
het islamitische land.
Maar wat dachten jullie dan van het verhaal van Youssef 3alayhi-sallam. Allah zegt hierover in Surat
Youssef: “En zij, in wiens huis hij was, probeerde hem te verleiden, zij sloot de deuren en zei: “kom op
jij”. Allah vermeldde de poging van de vrouw van de minister om Youssef te verleiden. Ze was een
hele mooie en rijke jonge vrouw en bovendien was ze zijn meesteres. Ze sloot alle deuren en deed
haar mooiste kleren aan, maar hoewel Youssef knap was, was hij ook een profeet en de zoon van
profeten. Daarom beschermde Allah hem voor het bedrijven van een dergelijke ernstige zonde en
voor haar listen. Youssef is de meester van de zeven vrome mensen die in de hadith van
Mohammed salla-llahu 3alyhi-wa-sallam genoemd worden en waar gezegd wordt: “Er zijn zeven
vrome mensen over wie Allah Zijn Schaduw zal plaatsen in een tijd waar er geen schaduw is: en één
daarvan is een man die verleid wordt door een mooie vrouw, maar die hij terug wijst en zegt: ik vrees
Allah.” Toen ze probeerde Youssef te verleiden, zei hij: “Ik zoek mijn toevlucht bij Allah. Waarlijk, Hij
is mijn Meester! Hij maakt mijn verblijf aangenaam!” (Surat Youssef: 23)
Ook zegt Allah in Surat Youssef:
“En voorzeker zij had een zwak voor hem en hij zou een zwak voor haar hebben gehad, als hij het
Bewijs van zijn Heer niet had gezien.”
Uit deze verhalen kun je zien dat de profeten en de vrome voorgangers zeker op de hoogte waren
dat Allah van alles op de hoogte was. Dit is een eigenschap die wij als moslims allemaal zouden
moeten hebben. Dit is ook iets wat we met de opvoeding mee zouden moeten geven.

Als we deze eigenschappen hadden dan zouden wij voor elke handeling goed nadenken of het een
goede of een slechte handeling was. Dit zou er automatisch voor zorgen dat we veel minder zouden
zondigen.
De profeet Mohammed salla-llahu 3alayhi sallam zegt in de Hadith Djibriel:
“Bericht mij over de betekenis van Ihsaan.” Djibriel antwoordde: “Dat je Allah aanbidt alsof je Hem
ziet en als je Hem niet ziet, weet Hij ziet jou wel.”

