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Wijze adviezen Imam Harith al-Muhasibi
In dit artikel komen tien wijze adviezen aan bod van de grote leermeester Imam Harith alMuhasibi. Elk van deze adviezen is een geneesmiddel voor het hart en een versterking van het
geloof. Deze wijze adviezen zijn de fundamenten van gelukzaligheid. Maak deze adviezen
dus een principe voor jezelf en handel er altijd naar. Zo zal je de tevredenheid van Allah ﷻ
verkrijgen en uiteindelijk het paradijs binnentreden met de profeten en vromen.
Wijze adviezen van de prominente geleerde Harith al-Muhasibi
1. Zweer nooit op de naam van Allah ﷻ. Ook al spreek je de waarheid. Maak geen misbruik
van de naam van je heer. Als je dit kunt laten, zal Allah  ﷻje in de wereld en in het
hiernamaals een hoge status geven. Dit, omdat je Allah  ﷻrespecteert. Zelfs mensen die
jou niet kennen, zullen je respecteren.
2. Lieg nooit. Ook al is het een grap of voor iets kleins, want het is bij Allah  ﷻgroot. Als je
dit kunt, zal Allah  ﷻje borst verruimen en verschonen. Je handelingen zullen nog
waardevoller worden. Je zult zo ver komen dat je een status bereikt waarbij je niet meer
weet wat een leugen is. Als je een ander hoort liegen, zal je hiertegen afkeren.
3. Verbreek nooit je belofte, terwijl je in staat bent om dit na te komen. Als je dit doet, zal
Allah  ﷻjou schaamte geven. Je zult een betrouwbare persoon zijn in plaats van een
schaamteloze persoon die niet te vertrouwen is.
4. Vervloek nooit iets of iemand. Alleen speciale dienaren kunnen dit volhouden. Als je dit
kan, zal Allah  ﷻjou de liefde geven voor de schepping en aan de schepping de liefde voor
jou.
5. Als iemand je onrecht aandoet, blijf dan kalm en volwassen. Reageer niet op dezelfde
manier, maar juist op een geduldige en goede manier. Allah  ﷻzal je status met vele
gradaties verhogen. Op deze manier zal je een eervolle status krijgen in het wereldse leven
en in het hiernamaals.
6. Bestempel niemand met ongeloof en huichelarij. Beschuldig en verneder niemand. Je
eigen zonden en tekortkomingen moeten jou zo druk bezighouden dat je de fouten van
anderen niet eens kan zien.
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7. Beheers je ogen. Ze moeten niet kijken naar het verboden. Allah  ﷻbelooft je om met deze
ogen zijn Wezen te mogen zien.
8. Word niet afhankelijk van de schepping. Zo zal je eer beschermd worden. Wees altijd
degene die geeft en nooit degene die neemt.
9. Zuiver je hart van afgunst. Anders ben je het niet eens met Allah ﷻ. Dit alleen is genoeg
om jou te verwoesten.
10. Kleineer niemand behalve jezelf. Als je dit kan, zal je waardevol worden bij Allah ﷻ. De
mensen bestaan uit vier soorten. Welke je ook tegenkomt, acht je zelf minder waard dan
deze persoon:
•

Een kind. Dit is nog een kind en is Allah  ﷻnog niet ongehoorzaam geweest, maar
jij wel.

•

Een bejaarde. Hij bestond eerder dan jij en heeft Allah  ﷻmeer kunnen aanbidden
dan jij.

•

Een geleerde. Hem is gegeven wat jou niet is gegeven, namelijk kennis. Hij kent
Allah  ﷻbeter dan jij.

•

Een onwetende. Hij is Allah  ﷻongehoorzaam, omdat hij het niet weet. Jij bent
Allah  ﷻongehoorzaam, terwijl je het weet.

•

Een ongelovige. Het is niet bekend wie als moslim zal heengaan. Misschien zal hij
een moslim worden en Allah  ﷻzal dan al zijn zonden vergeven. Misschien zal jij
op het laatste moment alles verpesten.

[Uit het boek badhl al-naṣīḥa van Imam Harith al-Muhasibi]

2

