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De geleerden van onder de mensen van kennis uit de eerste 

generaties tot en met die van nu, hebben de daden van aanbidding gecategoriseerd 

en in verschillende niveaus geplaatst zoals ‘waajib’ oftewel verplicht of ‘mustahab’ 

oftewel aanbevolen. Het is de bedoeling dat de moslim weet wat de regelgevingen 

zijn over de verschillende daden die hij/zij verricht, waardoor hij/zij voorrang geeft 

aan sommige daden over andere vanwege de niveau en het belang. Onwetendheid 

over deze niveaus zal ervoor zorgen dat de moslim zijn/haar tijd, energie en bezit 

verspilt aan minder belangrijke daden, en kan de moslim zelfs strafbaar zijn door 

Allah, omdat hij/zij verplichtingen na heeft gelaten. Allah (swt) heeft ons geleerd dat 

deze niveaus bestaan en dat de daden verschillen in goedheid in surat al baqarah 

vers 271: “Als jullie de liefdadigheid openlijk uitgeven, dan is dat goed. Maar als jullie 

deze verbergen en het aan de behoeftigen geven, dan is dat beter voor jullie.” Imam 

Ibn Kathir zei over deze vers: “Dit geeft aan dat liefdadigheid geven in het geheim 

beter is dan liefdadigheid geven in het openbaar, want dit beschermt tegen 

opschepperij.” Ook heeft de profeet (vrede zij met hem) gezegd: “AL imaan bestaat 

uit meer dan 70 takken, de beste/of de hoogste (van die takken) is de uitspraak van 

Laa ilaaha ill-Allah en de laagste (van die takken) is het uit de weg ruimen van 

schadelijke voorwerpen. En bescheidenheid is ook een tak van AL imaan.” Sahih 

muslim. Uit deze bronnen leren wij dat innerlijke rechtschapenheid belangrijker is dan 

en voorrang heeft op de uiterlijke rechtschapenheid. Want wanneer het hart goed zit 

dan zullen de daden erop volgen. Maar wanneer het innerlijk niet goed zit, dan maakt 

het niet uit hoeveel daden er worden verricht met de ledematen, deze zullen niet 

baten. Het is sahih verklaard door Imam al-Bukhari en Muslim dat de profeet (vrede 

zij met hem) zei over de khawarij (الخوارج) “Als je jouw gebed, jouw vasten en jouw 

recitatie van de koran met die van hen vergelijkt dan lijken jouw daden 

minderwaardig. Maar zij verlaten de godsdienst als een pijl die door zijn prooi schiet.” 

Hieruit blijkt dus dat het niet uit maakt hoeveel aanbiddingen iemand verricht, maar 



 

dat het belangrijk is dat het hart gezuiverd is van misvattingen, 

begeerten en opschepperij. Ook leren wij dat de verplichtingen 

voorrang hebben op de aanbevolen daden. Wanneer iemand bijvoorbeeld verplichte 

vasten van de ramadan moet inhalen dan dient hij/zij deze te vasten, alvorens over te 

gaan naar niet verplichte vasten. We leren van de “al-salaf-al-salih” oftewel de vrome 

voorgangers dat zij voorrang gaven en meer belang hechtten aan verplichtingen 

boven aanbevolen zaken zoals Abou Hoeraira die zijn nacht gebed verkorte zodat hij 

bezig kon zijn met het memoriseren van de overleveringen van de profeet (vrede zij 

met hem). Verder leren wij dat de moslim voorrang aan nuttige kennis (waaruit 

profijtelijke daden uit voortvloeien) dient te verlenen, boven de minder belangrijke 

kennis. Helaas zien wij dat vele mensen zich vaker bezig houden met het laatste, zoals 

discussies, debatten, geschiedenis … etc. in plaats van zijn/haar tijd te benutten met 

nuttige kennis, zoals het leren van de correcte ”Aqiedah” (oftewel islamitische 

geloofsleer) en leren over de aanbiddingen. Je ziet bijvoorbeeld dat mensen zich 

bezig houden met het geschil tussen ‘Ali en Mu’awiyah, Moge Allah tevreden zijn met 

beiden, en dan zoeken ze naar wie van de twee gelijk had en wie van de twee 

schuldig was. De grote vraag die gesteld dient te worden: Wat heb je eraan als je dat 

weet? Helemaal niets. En Allah (swt) heeft in surat al baqarah vers 134 gezegd: “Dat 

was een gemeenschap die heen is gegaan. Zij zal ontvangen wat zij heeft verworven 

en jullie wat jullie hebben verworven. En jullie zullen niet ondervraagd worden over 

wat zij deden.” Abou Hoeraira heeft gezegd: De boodschapper van Allah (vrede zij 

met hem) heeft gezegd: “Het hoort tot iemands goede Islam, dat hij zich niet bemoeit 

met datgene wat hem niet aangaat.” Deze hadith is te vinden in Jami` at tirmidhi. 

Beste moslims, het is dus van essentieel belang dat wij aandacht dienen te geven aan 

datgene wat prioriteit heeft, zodat wij succesvol zijn in dit leven en het hiernamaals. 

 


