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Onderwerp: De gunsten van gezichtsvermogen

In de khutba van vandaag staan we stil bij het gezichtsvermogen, het vermogen en de gunsten van het
kunnen zien. Het kunnen zien is een van de meest geweldige gunsten die Allah (swt) aan ons heeft
geschonken, naast andere gunsten bijv. het horen, het verstand, het kunnen bewegen, voelen etc.
Deze gunst moeten wij dan ook gebruiken en benutten in de aanbidding van Allah (swt) en dat wat Allah
ons heeft verplicht en aanbevolen. En dus niet in hetgeen wat Allah (swt) ons heeft verboden. De volgende
ayats benadrukken hoe belangrijk deze gunst van Allah (swt) is:
 In surat al-Moe’minoen (De Gelovigen) zegt Allah (swt) in ayah 78: “En Hij is Degene Die voor jullie
het gehoor, het zicht en de harten heeft geschapen. Jullie tonen weinig dankbaarheid.”
 In de volgende ayah 23 van surat al-Mulk (Het Koningschap) geeft Allah (swt) hoe belangrijk de drie
gunsten zijn: “Zeg: “Hij is Degene Die jullie heeft geschapen. En Hij heeft voor jullie het gehoor, het
zicht en de harten gemaakt. Jullie tonen weinig dankbaarheid. ”
 En in surat al-Israa ( De Nachtreis) zegt Allah (swt) in ayah 36: “En volg niet datgene waar jij geen
kennis over hebt. Voorwaar, het gehoor en het gezichtsvermogen en het hart: deze zullen allemaal
daarover ondervraagd worden.”
Salman al-Farsi (ra) zei: “Er was eens een man aan wie alle luxe van deze wereld was gegeven en toen werd
het hem allemaal ontnomen. Maar hij bleef Allah prijzen en danken, totdat alles, zelfs zijn bed, van hem
afgenomen was. En toch bleef hij toen nog Allah prijzen en danken. Een andere man, die alle luxe van deze
wereld bezat, vroeg hem: “Waarom prijs en dank je Allah?” De andere man antwoordde: “Ik prijs en dank
Hem voor alle zegeningen die ik nooit weg zou doen, al zou iemand ze willen ruilen tegen alles wat hij
bezit.” “Wat zijn die zegeningen dan?”, vroeg de tweede man. “Zie je dat dan niet?”, vroeg de eerste man.
“Ik heb mijn gezichtsvermogen, mijn tong, mijn handen, mijn voeten…”
Deze man was in een situatie waarin heel veel andere mensen ontevreden zouden zijn geweest, maar hij
herkende tussen alle ‘ellende’ de gunsten van Allah en was daar dankbaar voor. Hij begreep en besefte dus
dat het allemaal nog erger had kunnen zijn en toonde dankbaarheid.
De eerste stap bij dankbaarheid bestaat dan ook uit het herkennen van de gunsten en beseffen dat niet
alles vanzelfsprekend is. Als je je dat realiseert, kun je Allah dankbaarheid tonen voor de gunsten die we
hebben gekregen. Tevredenheid en dankbaarheid bereik je door o.a. niet op te kijken naar de mensen die
het beter dan jou hebben, maar naar de velen die het slechter dan jou hebben. Zoals de profeet (VZMH)
zei:
“Kijk naar de mensen onder jullie (in rang) en kijk niet naar de mensen boven jullie (in rang). Zo zul je
de gunsten van Allah meer waarderen.” [Muslim]

1

Hoe kun je de gunst van het gezichtsvermogen gebruiken en benutten?
Een man vroeg aan Salama Ibn-Dinar (Tabi3i, van de generatie na de sahabas): “Wat is de dankbaarheid van
de ogen?” Hij zei: “Als je iets goeds ziet, spreek erover. Als je iets slechts ziet, zwijg erover.”
1. Het lezen en reciteren van de Koran.
2. Het kijken naar de schepping van Allah (swt). In surat al-Ghaasiyah (Het Overweldigende) zegt Allah
(swt) in ayah 17: ”Kijken zij dan niet naar hoe de kamelen zijn geschapen? 18. En naar hoe de hemel is
opgeheven? 19. En naar hoe de bergen (stevig) opgesteld zijn? 20. En naar hoe de aarde is uitgespreid?”
3. Voor het huilen en vrees voor Allah (swt). De Profeet, Allah's vrede zij met hem, heeft gezegd, 'Twee
ogen zullen niet door het vuur van de hel worden geraakt, één is het oog dat traant uit angst voor Allah
en de tweede is het oog dat wakker bleef om te waken op de weg van Allah'. [Overgeleverd door
Tirmidhi].
Waar moet je de gunst van het gezichtsvermogen niet voor gebruiken?1
In surat an-Noer (Het Licht) zegt Allah (swt) in ayah 30: “Zeg tegen de gelovige mannen dat zij hun blikken
moeten neerslaan en over hun geslachtsdelen (d.w.z. over hun kuisheid) moeten waken. Dat is reiner voor
hen. Waarlijk, Allah is op de hoogte van dat wat zij (in het verborgene) doen.“
Het neerslaan van de blik houdt in dat men de blik bedwingt en deze niet toestaat om naar iets te staren.
Ibn ul-Mansoer zei: “Het neerslaan van de blik houdt het bedwingen ervan in.”
1. Het zich onthouden van het kijken naar de Awrah (intieme lichaamsdelen). Dit behelst ook de
schoonheid van een niet-Mahram vrouw.
2. Het zich onthouden van het kijken in de woningen van mensen en naar zaken die zich achter gesloten
deuren bevinden.
Imam ibn ul-Qayyim zei: “Het kijken naar de Awrah behoort tot de verboden zaken. En deze is op te splitsen
in twee zaken; het kijken naar de Awrah onder de kleding en de Awrah achter de deuren.”
3. Het zich onthouden van het kijken naar wat een persoon aan bezit, vrouwen, kinderen, wereldse
genietingen enz. heeft. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Richt jouw ogen niet op datgene waarmee Wij sommigen van hen (op dezelfde wijze) hebben
begunstigd en treur niet om hen.” (Soerat al-Hidjr: 88)
In surat al-Haddj (De Hadj) zegt Allah (swt) in ayah 46: … Waarlijk het zijn niet de ogen die verblind raken,
maar het zijn de harten die zich in de borsten bevinden die verblind raken”
Tussen de ogen en het hart is er een verbinding, waarbij de één wordt beïnvloed door de ander. Als één van
de twee goed wordt, dan zal de ander ook goed worden. Als de ene slecht wordt, dan zal de ander ook
slecht worden. Als de blik slecht wordt, dan zal het hart ook slecht worden. Als de één standvastig is dan zal
de ander ook standvastig worden.
In surat Faatir (De Stichter) zegt Allah (swt) in ayah 19: “En de blinde en degene die kan zien zijn niet gelijk
aan elkaar.”
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Een van de gebruikte bronnen voor vertaling is: http://www.al-yaqeen.com/
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