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Taṣawwuf in het licht van de Koran en Sunna - deel 9
De zevende verhandeling
Allah  ﷻschiep de mensen en maakte de wereld een tijdelijke vestigingsplaats waar de
weldoener zich kan voorbereiden op het hiernamaals en de boosdoener zich onachtzaam van
zijn Heer kan bevredigen in zijn verboden en overbodige lusten en verlangens. Daarnaast
heeft Allah  ﷻZijn dienaren erop gewezen dat ze in de wereld genoegen moeten nemen met
datgene wat voldoende is voor hen om voort te bestaan en voor te bereiden op het leven na de
dood. Hij  ﷻheeft hen gewaarschuwd tegen de bevrediging van verboden en overbodige
lusten. Hierop zijn de mensen gesplitst in drie verschillende groepen. De eerste groep bestaat
uit degenen die zich in de meeste gevallen vastberaden beperken tot datgene wat zelfs
onvoldoende is voor hun primaire behoeften om hiermee twijfels en mogelijke kwalen te
ontlopen. Steeds als ze iets tot hun beschikking krijgen wat meer is dan de hoeveelheid die zij
aanhouden, geven ze dat uit aan goed doel. Tot deze groep behoren de profeten en hun
oprechte volgers.
De tweede groep neemt van het wereldse precies wat ze nodig hebben. Niet meer en niet
minder dan dat. De derde groep neemt meer van het wereldse dan wat ze nodig hebben. Deze
groep kent weer mensen met verschillende intenties en bedoelingen. Sommigen nemen meer
dan nodig om het vervolgens weer uit te geven op het pad van Allah ﷻ. Sommige anderen
nemen meer dan nodig, omdat ze binnen de kaders van de islamitische wetgeving van het
toegestane willen genieten. Deze laatste erkent echter wel de voortreffelijkheid van de
asceten. Dit betekent tevens dat ze de hoge gradaties in het hiernamaals zullen ontberen.
Weer anderen die meer dan nodig nemen, zijn mensen die een buitensporig luxe en
comfortabele leefstijl willen leiden. Zij worden bedrogen door de genade van Allah ﷻ.
Sommigen van hen kleineren de asceten ook en achten zich voortreffelijker. Zij beweren in
weelde te leven om liefdadigheid te kunnen doen aan de behoeftigen, maar in de
werkelijkheid zijn ze daar verre van. Hun daden verloochenen hun woorden. Allah ﷻ, Zijn
engelen en de gelovige dienaren zijn hiervan getuige.63
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Geparafraseerd uit al‐fuṣūl al‐ʿilmiyya wa al‐ʾuṣūl al‐ḥikemiyya, p. 23‐25.
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