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Bismillahi arahmani araheem, 
 
Het onderwerp van vandaag is: de hitte van de zomer.  
 
Allah swt zegt in surah al-Moelk, aya 2 het volgende: 
 

  َوُهَو ٱۡلَعِزيُز ٱۡلَغُفورُ  َۚوٱۡلَحيَٰوَة لِيَۡبلَُوُكۡم أَيُُّكۡم أَۡحَسُن َعَمل ا ٱلَِّذى َخلََق ٱۡلَمۡوَت 
 

Degenen Die de dood en het leven heeft geschapen, om jullie te beproeven (en daarmee aan te tonen) wie 
van jullie de beste daden verricht. En Hij is de almachtige, de meest vergevingsgezinde.  

Allah swt heeft de verschillende seizoenen geschapen, zo kennen we de herfst, winter, lente en de 
zomer. Achter elke schepsel zit wijsheid achter, ook zo met de verschillende seizoenen. Momenteel 
bevinden we ons in de zomer, een periode die gekenmerkt wordt door warmte en hitte. Voor veel 
mensen is het een moeilijke periode, vooral voor mensen met een zwakke gezondheid. Je ziet ook dat 
veel mensen vertrekken naar plekken om zo de zomerperiode door te brengen op plekken waar ze hun 
verkoeling kunnen vinden. Denk hierbij aan plekken langs de kust. Tevens zie je ook dat veel mensen 
gedurende deze periode snel boos worden en zich snel laten leiden door hun emoties. Daarnaast hoor je 
ook veel mensen klagen over het weer. Men is niet bewust van het feit dat het weer bepaald wordt door 
Allah swt. Tegelijkertijd zie je ook dat deze persoon ook niet bewust is van de vele gunsten die Allah swt 
hem heeft gegeven. Denk hierbij aan stromend koud water, een dak waar men onder kan schuilen tegen 
de hitte etc. Ondanks deze vele gunsten blijft men negatief en blijft men klagen. Allah swt beproeft de 
mens middels deze warmte. Hoe gaat men hiermee om? Blijft men geduldig of gaat men klagen?  

De profeet Mohammed vzmh zei het volgende: De Hel klaagde bij zijn Heer(Allah) zeggende: “O mijn 
Heer! Mijn verschillende delen eten elkaar op (verbranden zichzelf op) Dus stond Hij toe dat de Hel 2 
keer mocht ademen, 1 keer in de winter en de andere keer in de zomer, en dit is de reden voor de 
intense hitte (in de zomer) en de bittere koud (in de winter) die jullie in het weer vinden”.  

Als we de hitte van één adem niet aankunnen van de hel, hoe is het dan gesteld met diegene die eeuwig 
in de hel moet verblijven? Hier zit een zeer impactvolle boodschap in, een wake-up call voor ons 
allemaal. Tevens leert de profeet Mohammed vzmh ons dat het heetste vuur op deze aarde 70 maal 
koeler is dan de hitte in de hel. Wij moeten om die reden in tijden dat we hitte ervaren terugkeren naar 
onszelf. Het is een moment dat we onszelf een spiegel moeten voorhouden en dat we gaan evalueren 
waar we staan. Eén van de vrome voorgangers had de gewoonte om bij het drinken van koud water 
emotioneel te worden. De andere mensen vroegen aan hem wat de reden was waarom hij emotioneel 
was. Hij vertelde aan ze dat hij dacht aan de mensen van de hel hoe lastig hun situatie was en dat ze 
hopen om deze glas koude water te kunnen drinken maar niet de mogelijkheid hebben om deze te 
drinken. Ze zullen vragen aan de mensen van het paradijs voor een glas water, maar de mensen van het 
paradijs zullen zeggen dat het niet mogelijk is om dat te doen. Kijk wat een hoge bewustwording deze 
vrome gelovige had. De periode van warmte zorgde ervoor dat men terugkeerde naar het pad van Allah 
swt.  

Beste broeders en zusters, gebruik deze periode om na te denken en om terug te keren op het pad van 
Allah swt. Zorg ervoor dat je je emoties in bedwang kan houden en focus op je gunsten en wees 
dankbaar daarvoor!  

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!  
 
Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh. 


