
 

 

 

Voortreffelijkheid van onthechting van het wereldse 

Door Imaam aboe Zakariyya Yahyaa an-Nawawie 

Bron: Riyaad as-Saalihien, hoofdstuk #55. 

 

 

 
459. Aboe Sa’ied al-Khoedrie -radia Allahoe ‘anhoe- overleverde dat de Profeet -sallallahoe 

alayhie wa sallam- zei: 
 

»  � ����  �� ر� ض�  خ�
�� و�
ي�ا ح�ل

�ن ���� � ���� ��   � � ا ف�  ت�عا��هللا� ��م ف� ل�ف���
ت�خ �و�� ر� ظ� ي�ن  م�س ل م�

ع ف� ت�
ي �ق�و�* ك� ي�ا ��   ف�ات�

�ن �ق�و���� ا,� ت� �س�  » . �ل-�

 

“Deze wereld is zoet en groen en Allaah de Verhevene heeft jullie tot bewaarders gemaakt 

erover, Hij kijkt hoe jullie zullen handelen. Vrees deze wereld en vrees de vrouwen.”
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461. Anas -radia Allahoe ‘anhoe- overleverde dat de Boodschapper van Allaah -sallallahoe 

alayhie wa sallam-  zei:  

 

ة�  « ث� ي��ت� ث�ال� م�
ب�ع� �ل

ت � � :ي� ا�6 م� �� � � �7
� ��  �9ه �7 م� ع�  :ع� ج�

 ى م�  ف�ري� ق�
ب ي� ن�ا�� � ��

ع� �ث ج�  �ي�ر
د� �ح� ه� �� � ع� �7 م� ى ع� ق�

ب ي� �� � � ا�6 م� �� � �7
  ».  �9ه

 

“Een dode wordt door drie gevolgd: zijn familie, zijn bezit en zijn daden. Twee van hen 

keren terug en één ervan blijft. Zijn familie en bezit keert terug en zijn daden blijven.”
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464. Jaabir -radia Allahoe ‘anhoe- overleverde dat de Boodschapper van Allaah -sallallahoe 

alayhie wa sallam- door de markt liep met mensen om hem heen. Hij passeerde het lijk van een 

misvormde schaap en pakte zijn oor en zei: 

 

»   � ���9 � ب� م ي�ح� و�� �9ي����
�
� ي�ك �6 � ذ� �و�  ه� ال D  � ف�ق� �E F ا:ب�د� م� �� � D, ي �ه� ل�ن�ا �Jش� � �9ن� ب� �ح� ا ن ه� �   م� ن�ع� ب�

م *  � :ق�اL �M ن�ص �ه� ل��� �و�� �9ن� ب�  �9ت�ح�
�و� بOا ف�يه�  : ق�ال ي ا�� ع� ا ك�

O
ي� ا�� ح�  ك�

� ل�و � �هللا� �� ��� � ك� �ه� �9س� ف�  ن�
ي ا�M ف�ك�  * � ف�ق�

ي��ت� ه�و� م� �� : �� و�
ي�ا �9ه

�ن �Rل� � � �هللا� م   ف�و� ��ل�ي � ع� ذ�  ه�
ن � م� � �T �هللا�  .ع�

«  

 

“Wie van jullie zou dit willen hebben voor een dirham?”  

Zij zeiden: “Wij zouden het niet willen hebben voor wat dan ook. Wat zouden we ermee 

moeten doen?” daarna zei hij -sallallahoe alayhie wa sallam- : “Willen jullie het hebben?” 

Zij zeiden: “Bij Allah, zelfs als het leefde zou het gebrekkig zijn omdat het misvormd is 

laat staan dat het dood is.” Hij -sallallahoe alayhie wa sallam- zei: “Bij Allah, deze wereld 

is minder waard bij Allaah dan dit voor jullie is.”
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1 [Overgeleverd door Muslim #2742] 
2 [Overgeleverd door al-Bukhaarie #6514, Muslim #2960] 
3 [Overgeleverd door Muslim #2957] 



 

Voorstreffelijkheid van onthechting van het wereldse 

 
 

470. Aboe Hoerayra -radia Allahoe ‘anhoe- overleverde dat de Profeet -sallallahoe alayhie wa 

sallam- zei:  

 

اف�ر�  « ��
�ة� �ل ن� ج� ن� �� م�

م�ؤ
ن� �ل

ج ي�ا س�
�ن ��� .« 

  

“Deze wereld is een gevangenis voor de gelovige en een paradijs voor de ongelovige.”4 
 

 

472. Aboe al-‘Abbaas Sahl ibn Sa’d as-Saa’idie -radia Allahoe ‘anhoe- zei: Een man kwam 

naar de Profeet en zei: ‘O Boodschapper van Allaah leer mij een daad waardoor Allaah 

van mij zal houden en de mensen van mij zouden houden als ik het zou doen.’  
Hij -sallallahoe alayhie wa sallam- zei:  

 

�ا «  د� �لن�
ن ا ع�  ف�يم�

د ه�
W� �� � � � �ك� �هللا� ب� ي�ا ي�ح�

�ن  يف� ���
د ه�
W� �Yا� �ك� �لن� ب� » .�Y ي�ح�  

 

“Onthecht jezelf van de wereldse zaken en Allaah zal van je houden en onthecht jezelf 

van dat wat de mensen bezitten, dan zullen de mensen van je houden.”5 

 

 
478.  Aboe Hoerayra -radia Allahoe ‘anhoe- zei: de boodschapper van Allaah -sallallahoe 

alayhie wa sallam- zei:  

 

»  � �  9ال ��� ي�ا���
ع�و��  ن

ل  م�
ع�ون�ة�

ل � م� � ر� �هللا�

� ]�ك ا ��ال� ��ا ف� ا�  ت�عا� م� Oل��م ع�  م�ت�

ا ��9 Oال�م  ع�
��9 � \ �ال� ا �� م� �� . «  

 

“Voorwaar, het wereldse is vervloekt, vervloekt is hetgeen zich erin bevindt, behalve het 

gedenken van Allaah en wat hier aan verbonden is, of een geleerde of een lerende.”6 

 

 

481. Ka’b ibn ‘Iyyaad -radia Allahoe ‘anhoe- zei: Ik hoorde de Boodschapper van Allaah -

sallallahoe alayhie wa sallam- zeggen: 

 

» ةD ف�ت � �م� 9 � ل� � ل��� ����  �Mا �تي �لم� �م� ن�ة� 9
 �� ف�ت

Oن�ة. «  

 

“Voor elke gemeenschap is er een beproeving, 

    en de beproeving van mijn gemeenschap is het geld” 7 
 

 

490. Aboe Hoerayra -radia Allahoe ‘anhoe- zei dat de Profeet -sallallahoe alayhie wa sallam- 

zei:   

ل�  « ̂� ك� د�
� �9ص �̀ ا � �ا �لش� �aق�ا Dة ة� ل�ب�يدD :م� ل�م� � ب�اط�ل�  : ك� � ال� �هللا� ا خ� ,D م�

 �c �  » �9ال� ك�ل�

 

“De meest ware uitspraak ooit door een poëet  is de uitspraak van Labied: 

‘Alles behalve Allaah is vals.’”
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4
 [Overgeleverd door Muslim #2956] 

5
 [Overgeleverd door ibn Maadjah #4102, sahieh verklaard door al-Albaanie in as-Sahiehah #944] 

6
 [Overgeleverd door at-Tirmidie #2322, ibn Madjaah #4112, sahieh ibn Maadjah #3336] 

7
 [Overgeleverd door at-Tirmidie #2336, sahieh verklaard door al-Albaanie in as-Sahiehah #592] 

8
 [Overgeleverd door al-Bukhaarie #3741 en Muslim #2256] 


