Het wedijveren om het goede
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Bismillahi Rahmani Arrahiem,
Beste broeders en zusters. Het onderwerp van vandaag is: het wedijveren om het goede.
Allah swt zegt in soerah al-Anbiyaa vers 90 het volgende:
(..) Waarlijk, zij haastten zich in (het verrichten van) het goede en zij riepen Ons aan met hoop en vrees, en
zij stelden zich nederig op tegenover Ons.
Allah swt leert ons in dit vers dat het belangrijk is om met elkaar te wedijveren in het verrichten van het
goede om zo de tevredenheid van Allah swt te bereiken. Als we kijken naar de tijd van de profeet
Mohammed vzmh, dan zien we dat de metgezellen met elkaar wedijverde in het verrichten van het goede.
Niet om ermee te pronken, maar uit oprechtheid en om de tevredenheid van Allah swt te bereiken. Ze
wedijverden met elkaar bijvoorbeeld in het helpen van zwakkeren en behoeftigen of met het opdoen van
kennis. Als we kijken naar de huidige tijd waarin we leven, dan zien we helaas een enorm verschil.
Tegenwoordig zie je dat men met elkaar wedijvert als het gaat om materiële zaken of zelfs het slechte. Allah
swt zegt aansluitend hierop het volgende:
Is degene die gelovig is gelijk aan degene die een verdorvene is? Zij zijn niet gelijk.
Als we kijken naar de tijd van de profeet Mohammed en de metgezellen dan zien we een mooi voorbeeld
hiervan. Je had welvarende metgezellen en minder welvarende metgezellen. De minder welvarende
metgezellen kwamen bij de profeet Mohammed vzmh om beklag te doen over de rijke metgezellen. De
profeet vroeg aan ze waarom ze beklag kwamen doen. Deze metgezellen antwoordden vervolgens dat ze
vreesde dat ze minder beloning zouden ontvangen van Allah swt op de dag des oordeels, mede omdat ze niet
zo financieel daadkrachtig waren ten opzichte van de andere welgestelde en welvarende metgezellen om de
behoeftigen en de zwakkeren te helpen. Vervolgens zei de profeet vzmh tegen hen dat hij hen zou adviseren
hoe zij in staat kunnen worden gesteld om de welvarende metgezellen te kunnen verslaan. De profeet zei
tegen ze, verricht de tasbieh 33 keer na ieder gebed, met andere woorden gedenk Allah swt en wees bewust
van hem. De rijkere metgezellen zagen dat en vroegen aan hen waarom ze dit deden. Ze kregen de reden te
horen en zo begonnen zij dit ook te doen. Vervolgens zijn de metgezellen die eerder beklag zijn gaan doen
teruggekeerd naar de profeet om dit te vertellen. De profeet reageerde op hen dat hij niets voor ze kan
betekenen en dat Allah swt zelf bepaalt wie hij beloont. De lering die we hieruit kunnen halen is dat de
metgezellen in alles wat ze deden met elkaar wedijverde om het goede te verrichten.
Tevens zien we in de biografie van de profeet Mohammed vzmh dat de metgezel Omar al-Khattab en Abu
Bakr Assadiq continu met elkaar wedijverde voor wat betreft het verrichten van goede daden. De profeet
vzmh zei op een dag tegen de mensen, 'Geef op de weg van Allah'. Omar al-Khattab bracht de helft van zijn

vermogen. De profeet vroeg aan Omar ‘wat heb je achtergelaten voor je familie?’ Omar antwoordde dat hij
de helft van zijn vermogen heeft achtergelaten voor zijn familie. Abu Bakr bracht toen alles wat hij had naar
de Profeet. Letterlijk alles wat hij had! Vervolgens vroeg de profeet vzmh hem, 'Maar wat heb je voor je
familie achtergelaten?' Hij antwoordde, 'Allah en Zijn boodschapper heb ik voor hun achtergelaten'. Vanaf die
dag begreep Omar dat hij nooit Abu Bakr kon overtreffen in het verrichten van het goede.
Beste broeders en zusters, we bevinden ons in deze bijzondere maand, de maand Ramadan. De maand
waarin het verrichten van goede daden centraal staan. Zorg ervoor dat je met de juiste zaken gaat
wedijveren in plaats van zaken die jou geen baat hebben op de dag des oordeels.
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.
Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.

