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Onderwerp: Het vermijden (wegblijven) van zonden

In de khutba van vandaag staan we stil bij het vermijden/wegblijven van zonden.
Wie zal 5 kenmerken van mijn ummah aannemen en vervolgens ernaar handelen of iemand deze 5 leren
zodat die ander ernaar handelt: Ik (Abou Hurayra) zei: ik o Boodschapper van Allah. Hij pakte mijn hand en
telde met de vingers tot vijf en zei daarna: “vrees de verboden zaken en je zal degene zijn met de meeste
daden van aanbidding. Wees tevreden met wat Allah aan je gegeven heeft en je zal de rijkste van de
mensen zijn. Wees goed voor je buur en je zal een echte mu'min zijn. Wens voor de anderen dat wat je
voor jezelf wenst en je zal een echte muslim zijn. En lach niet teveel want teveel lachen maakt het hart
dood(hard en wreed).”
De zonden zijn alles wat Allah (swt) heeft verboden o.a. het toekennen van deelgenoten, het vermoorden
van een mens, stelen, vreemdgaan, roddelen en kwaadspreken over anderen, liegen, bedriegen, begaan
fraude, woekerrente, ongehoorzaam tegenover ouders, familiebanden verbreken, drinken van alcohol,
tovenarij. Als men de bovengenoemde slechte dingen vermijd dan komt je dichterbij Allah (swt) en kom je
een rang hoger bij Allah (swt).
Al-Halaal is duidelijk en waarlijk, al-Haraam is duidelijk.
Aboe Abd Allah an-Noe’maan ibnoe Bashir overlevert: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah (vrede en
zegeningen zij met hem) zeggen: “Waarlijk, al-Halaal (datgene wat Allah toegestaan heeft) is duidelijk en
waarlijk, al-Haraam (datgene wat Allah verboden heeft) is (ook) duidelijk; daartussen bestaan twijfelachtige
zaken die voor vele mensen niet duidelijk zijn. Degene die zich verre houdt van twijfelachtige zaken, heeft
zich daarmee weten te zuiveren voor wat zijn religie en zijn eer betreft. Degene die echter in aanraking komt
met twijfelachtige zaken, valt in al-Haraam, net als de herder die zijn kudde in de buurt van andermans
weide laat grazen, waardoor hij grote kans loopt dat ze daarin gaan grazen. Is het niet zo dat elke koning
zijn eigen grens heeft en dat de grenzen van Allah Zijn verboden zaken zijn? En waarlijk, in het lichaam
bevindt zich een Moedghah (vleesklonter), als deze goed is, dan is het hele lichaam goed en als deze
verdorven is, dan is het hele lichaam verdorven en dit nu is het hart.” (al-Bukhari en Muslim)
In een andere hadith heeft de Profeet (VZMH) gezegd: “Vermijd de zeven vernietigende zonden.” Zijn
(metgezellen) zeiden: “En wat zijn dat, oh Boodschapper van Allah?” Hij zei: “Deelgenoten aan Allah
toekennen, zwarte magie, het onterecht doden van een ziel, het consumeren van riba (woekerrente), het
consumeren van de eigendommen van de wees, het zich terugtrekken tijdens een heilige oorlog en het
beschuldigen van de eerbare, reine gelovigen.” [overgeleverd door Bukhari en Muslim.]
Hoe kan de moslim zonden vermijden?
1. Door zuiver oprecht te zijn en Allah (swt) te vrezen
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Oprechtheid is het ware geloof, het uitgangspunt voor de boodschappen van profeten en het geheim tot de
acceptatie van de goede daden. Allah (swt) zegt in surat Ghafir (De Vergever) ayah 65: “Hij is de Levende. Er
is geen god dan Hij. Dus roep (alleen) Hem aan, terwijl jullie de godsdienst (zuiver) aan Hem toewijden.
(Alle) lof zij Allah, de Heer van de werelden.”
De Profeet (VZMH) heeft gezegd in een hadith sahih: "Allah accepteert geen enkele daad, behalve als het
met oprechtheid voor Hem is gedaan, daarmee Zijn welbehagen zoekend.”
In surat al-Bayyinah (Het Duidelijke Bewijs) ayah 5 zegt Allah (swt): “En zij werden uitsluitend opgedragen
om niets anders dan (alleen) Allah te aanbidden, terwijl zij hun godsdienst (zuiver) aan Hem toewijden, als
monotheïsten. En (zij werden opgedragen om) het gebed te onderhouden en de Zakaat af te dragen. En dat
is de rechte godsdienst.“
2. Kennis van de gevolgen van de zonde
De moeilijkheden en de problemen die mensen tegenkomen zijn vaak gevolgen van het begaan van
zonden. Allah (swt) zegt in soerat As-Shoera ayah 30: “En wat jullie aan rampspoed treft, dat is van
vanwege wat jullie handen hebben verworven. En Hij vergeeft veel.”
De gevolgen van de zonden kunnen o.a. zijn: het vergeten van kennis, het verliezen van wat je
gememoriseerd hebt. Kennis is een licht die Allah (swt) aan mensen geeft die gehoorzaam zijn aan Hem
(swt). Andere gevolgen van het begaan van zonden is het oplopen van ziektes, rampen, het wegblijven van
al-baraqa etc.
De vijf goede karaktereigenschappen van een oprechte moslim:
1. Het voorkomen van zonden.
2. Tevreden zijn met wat Allah (swt) je gegeven hebt.
De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: “Wees tevreden met de dingen die Allah je gegeven heeft, en je
zal tot de rijkste der mensen behoren" (hadith Sahih)
In surat ash-Shoe’araa zegt Allah (swt) ayah 88 en 89:
88. “De dag waarop bezit, noch kinderen kunnen baten.
89. “Behalve degene die bij Allah komt met een zuiver hart.”
3. Goed zijn voor je buren. Het goed zijn voor je buren maakt je een goede gelovige en dat is ook een
teken van al-Imaan. Dit kun je o.a. doen door je buur te begroeten, uitnodiging accepteren, hem niet te
storen, hem bezoeken, hem helpen met verrichten van boodschappen, hem adviseren etc.
Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij
met hem) heeft gezegd: “Jibriel heeft zo vaak het goede gedrag jegens de buren benadrukt, dat ik dacht
dat hij mij zou gaan bevelen hen het recht van erfgenamen te geven.” [Muslim]
4. Het wensen voor anderen wat je jezelf ook wenst. In de volgende hadith overgeleverd door Anas ibn
Malik (ra) heeft de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gezegd:
“Niemand van jullie gelooft (werkelijk) totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst.”
[Bukhari en Muslim en is ook opgenomen in de 40 hadith Nawawi]
5. Niet overmatig lachen. De Boodschapper van Allaah Sallallahu 'alayhi wa Sallam heeft gezegd: "Lach
niet teveel, want waarlijk, overmatig lachen doodt het hart." (Ibn Maajah, hadith sahih)
Deze hadith benadrukt tot slot dat we niet te veel overbodig moeten lachen.
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