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Sheikh Ahmad Kasijo

Taqwa
Wat is taqwa?
Taqwa komt van het Arabische stamwerkwoord waqa1 en dat betekent: “hij beschermde zichzelf
tegen datgene wat hem schade toebrengt.” Het betekent ook vrees en angst, (Al Lisan al Arab
(Arabisch woordenboek)) zegt dat taqwa betekent: "ik vrees iets".

 vreest. En die is daarom uitermate nauwkeurig en
precies in het naleven van de geboden en verboden van Allah , oftewel de Sjari'a, in al de

Iemand die taqwa heeft is degene die Allah
bereiken van het leven.

Welke betekenissen gaven de shahaba´s aan het woord taqwa?



Ali
zegt: “Taqwa is: de Almachtige vrezen, doen wat er in de Koran staat, tevreden zijn met
weinig en voorbereid zijn op de Dag van de Reis.” (At-Taqwa hoewal-khawfoe minal-djaliel, walamaloe bit-tanziel, war-ridha bil-qaliel wal-isti dad liel-jawmir-rahiel.)2
Aboe Darda

 zegt: “De complete vorm van Taqwa is Allah zo te vrezen, dat men Hem begint te

vrezen vanaf (de mogelijke zonde in) een mosterdzaadje (of atoom) en totdat men laat wat halaal is
uit angst dat het wel eens haraam zou kunnen zijn. Dit wordt gestaafd door het vers:

∩∇∪ …çνttƒ #vx© ;ο§‘sŒ tΑ$s)÷WÏΒ ö≅yϑ÷ètƒ tΒuρ ∩∠∪ …çνttƒ #\ø‹yz >ο§‘sŒ tΑ$s)÷WÏΒ ö≅yϑ÷ètƒ yϑsù
“Dus iedereen die iets goeds heeft gedaan ter grootte van een atoom zal het zien. En iedereen
die kwaad heeft gedaan ter grootte van een atoom zal het zien.” (Az Zilzaal (99), 7-8)
Tegenwoordig wordt het eten van kaas met dierlijk stremsel toegestaan, omdat men ervan uitgaat
dat de shahaba´s kaas hadden gegeten van stammen die geen moslims waren, met toestemming van



De vraag is alleen: wanneer is deze hadith gezegd? Want net als het verbod van
de Profeet
alcohol, die kwam niet in één keer, maar trapsgewijs werd alcohol volledig haraam verklaard. Ook
uitspraken van groeperingen die volgens hen de beste zijn in het naleven van de Islamitische wetten.
De ene groep verklaart de andere groep voor kafir en omgekeerd.



Ibn Abbas
zegt: “Degenen met Taqwa zijn die gelovigen, die zichzelf beschermen tegen sjirk3
het toekennen van deelgenoten aan Allah .” Hij zei ook: “Het zijn degenen, die Allah’s straf voor
het niet volgen van Zijn leiding vrezen, terwijl zij die erkennen en hopen op Zijn genade omwille
van de overtuiging, dat wat zij geloven van Hem afkomstig is.”
1

2

3

ﻭﻗﻰ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ ْ
ْ ْ
ْ
ْ ْ اﻟﺮﺿﻰ
ْ ْ
ْ ْ ﻘﻮى ﻫﻮ
ٰ اﻟﺘ
اﻟﺮﺣﻴﻞ
اﻟﺠﻠْﻴ ﻞ و
   ﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠـﻴﻮم
 ﺑﺎﻟﻘﻠﻴ ﻞ و
   ٰ   ﺑﺎﻟﺘﻨ ﺰﻳ ﻞ و
  اﻟﺨﻮف ﻣﻦ
   اﻟﻌﻤﻞ

  اﻻ
 
 



ﺷﺮﻙ

2



Moe’adz Ibn Djabal
zei: “Op de Dag des Oordeels zal er geroepen worden: ‘Waar zijn degenen
die Taqwa hadden?’ Dan staan zij op van onder de beschutting van de Allerbarmharstigste. Allah



zal voor hen niet onzichtbaar zijn.” De mensen vroegen aan Moe’adz
wie degenen met Taqwa
zijn. Hij antwoordde: “Diegenen, die zich afzijdig houden van sjirk en het aanbidden van
afgodsbeelden en verder hun dien4 zuiveren voor Allah.” Ibn Mas’oed
volgende vers:

 becommentarieerde het

∩⊇⊃⊄∪ tβθßϑÎ=ó¡•Β ΝçFΡr&uρ āωÎ) ¨è∫θèÿsC Ÿωuρ ÏµÏ?$s)è? ¨,ym ©!$# (#θà)®?$# (#θãΨtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ
“O jullie die geloven. Vrees Allah, zoals Hij gevreesd behoord te worden en sterf niet, behalve
als jullie in de Islam (in een volledige onderwerping aan Allah) zijn.” (Al Imraan (3), 102)



Aboe Hoerairah
werd ondervraagd over Taqwa. Daarop vroeg hij de vraagsteller of hij wel eens
op een pad had gelopen dat bezaaid was met doornen. De man antwoordde bevestigend. Aboe

 vroeg hem hoe hij er overheen gelopen had. De man zei: “Wanneer ik een doorn zag
probeerde ik hem te omzeilen, opdat ik er niet door geprikt werd.” Aboe Hoerairah  antwoordde
Hoerairah

hem: “Dat is precies wat Taqwa betekent (het omzeilen van een zonde wanneer je hem ziet).”
Ibn Moe’taz (de dichter) omschrijft dit als volgt:
“Grote en kleine zonden achterwege laten, dat is Taqwa. Wees als degene, die op doornen loopt,
vrezend wat hij ziet. Onderschat het kleine niet, want bergen zijn gemaakt van kleine steentjes.”
Hasan Al-Bashri (ra) zegt: “Degenen, die Taqwa hebben, beschermen zichzelf tegen hetgeen Allah
verboden heeft en handelen naar wat Hij geboden heeft. Taqwa blijft bij hen totdat zij veel dingen
die halaal zijn versmaden5, omdat zij vrezen dat het haraam zou kunnen zijn.”
Soefijan Tsawri (ra) zegt: “Taqwa is het gehoorzamen van Allah met het (goddelijke) inzicht (noer)
dat Hij zal belonen en het vermijden van ongehoorzaamheid met het inzicht en de vrees dat Hij zal
straffen.”
Oemar Ibn Abdoel-Aziez (ra) zegt: “Taqwa is niet overdag vasten en ’s nachts in gebed staan. Het
is eerder je afzijdig houden van wat Allah heeft verboden en het handelen naar wat Hij heeft
geboden. Wie ook maar gezegend is boven deze (graad van gehoorzaamheid), die heeft goedheid op
goedheid gekregen.”
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Het doel van taqwa?
Ibn Radjab (ra) zegt: “De essentie van Taqwa is het maken van een schild (dat je beschermt) tegen
de woede van Allah en Zijn bestraffing. Dat schild is het gehoorzamen van Zijn bevelen en het
verre blijven van wat Hij verboden heeft.”

Hoe kan men taqwa verkrijgen?
1) Door kennis op te doen van de religie, en anderzijds te handelen op basis van deze kennis.
Allah

 zegt namelijk:
∩⊄∇∪ 3 (#àσ‾≈yϑn=ãèø9$# ÍνÏŠ$t6Ïã ôÏΒ ©!$# y´øƒs† $yϑ‾ΡÎ) 3

"Alleen Zijn dienaren die kennis bezitten, vrezen Allah." (soera Faatir (35), gedeelte vers 28)
De vraag is welke kennis wordt hiermee bedoeld? Is het de kennis die je in boeken vindt, zoals
kennis van tafsiers, kennis van hadith en andere soort wetenschappen of is het de kennis die Allah
aan iemand geeft door die innerlijk te laten ervaren, waarbij Zijn tekenen worden waargenomen?
2) Vasten voor Allah is één van de manieren om taqwa te ontwikkelen:

öΝà6Î=ö7s% ÏΒ šÏ%©!$# ’n?tã |=ÏGä. $yϑx. ãΠ$u‹Å_Á9$# ãΝà6ø‹n=tæ |=ÏGä. (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$# $yγ•ƒr'‾≈tƒ
∩⊇∇⊂∪ tβθà)−Gs? öΝä3ª=yès9
"O, jullie gelovigen, het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het degenen die vóór u waren was
voorgeschreven, opdat jullie taqwa zullen hebben." (Al Baqarah (2), 183)
Vasten in de maand Ramadan is verplicht. Daarnaast zijn dagen waarop vrijwillig gevast kan
worden: maandag en donderdag, 13de, 14de, 15de van elke islamitische maand
3) Jezelf opofferen voor Allah

ö/ä3s9 $yδt¤‚y™ y7Ï9≡x‹x. 4 öΝä3ΖÏΒ 3“uθø)−G9$# ã&è!$uΖtƒ Å3≈s9uρ $yδäτ!$tΒÏŠ Ÿωuρ $yγãΒθçté: ©!$# tΑ$uΖtƒ s9
∩⊂∠∪ šÏΖÅ¡ósßϑø9$# ÎÅe³o0uρ 3 ö/ä31y‰yδ $tΒ 4’n?tã ©!$# (#ρçÉi9s3çGÏ9
“Hun vlees noch hun bloed bereikt Allah, doch uw godsvrucht bereikt Hem. Aldus heeft Hij hen
aan u dienstbaar gemaakt, opdat gij Allah moogt verheerlijken wegens hetgeen waartoe Hij u heeft
geleid. En geef blijde tijding aan de goeden.” (Al Haj (22), 37)
4) Minder lachen en veel huilen

 zei: "Als jullie zouden weten wat ik weet, dan zouden jullie minder lachen
en meer huilen". Waarop al de metgezellen van de Profeet  hun gezichten bedekten en in huilen

De Heilige Profeet

uitbarstten. (Boechari).
4

5) De sjari´at volgen
"Deze wereld is als een gevangenis voor de gelovige en als een paradijs voor de ongelovige"
(Moeslim).
Elke moslim claimt dat hij of zij taqwa heeft. Om daarover uitspraken te doen is voor een ieder
gemakkelijk. Het hebben van taqwa is één van de eigenschappen waar iedere gelovige over moet
beschikken. Allah

 zegt namelijk:

öΝåκøEyŠ#y— …çµçG≈tƒ#u öΝÍκön=tã ôMu‹Î=è? #sŒÎ)uρ öΝåκæ5θè=è% ôMn=Å_uρ ª!$# tÏ.èŒ #sŒÎ) tÏ%©!$# šχθãΖÏΒ÷σßϑø9$# $yϑ‾ΡÎ)
∩⊄∪ tβθè=©.uθtGtƒ óΟÎγÎn/u‘ 4’n?tãuρ $YΖ≈yϑƒÎ)
"Ware gelovigen zijn slechts degenen wier hart vol vrees klopt, wanneer de naam van Allah wordt
genoemd en wanneer Zijn tekenen hun worden voorgelezen, doet dit hen in geloof toenemen en op
hun Heer vertrouwen." (soera Al Anfaal (8), vers 2)

De beloningen voor degene die taqwa heeft in het hiernamaals.

 heeft twee beloningen gereed gemaakt voor degene met taqwa. De eerste van deze twee
beloningen is bij Hem  in het Hiernamaals:

Allah

$yγÏFøtrB ÏΒ “Ìôfs? ×M≈¨Ψy_ óΟÎγÎn/u‘ y‰ΖÏã (#öθs)¨?$# tÏ%©#Ï9 4 öΝà6Ï9≡sŒ ÏiΒ 9öy‚Î/ /ä3ã∞Îm;tΡäτr& ö≅è%
∩⊇∈∪ ÏŠ$t7Ïèø9$$Î/ 7ÅÁt/ ª!$#uρ 3 «!$# š∅ÏiΒ Òχ≡uθôÊÍ‘uρ ×οt£γsÜ•Β Ól≡uρø—r&uρ $yγŠÏù tÏ$Î#≈yz ã≈yγ÷ΡF{$#
"Zeg: Zal ik u over iets beters inlichten dan over dit alles?'. Voor degenen die Allah vrezen
(ittaqaw), zijn er tuinen bij hun Heer, waar doorheen rivieren stromen; daar zullen zij vertoeven en
voor hen zijn reine metgezellen, alsmede Allah's welbehagen. En Allah ziet Zijn dienaren." (soera
Al Imraan (3), vers 15)

∩⊆∈∪ AβθãŠããuρ ;M≈¨Ζy_ ’Îû tÉ)−Gßϑø9$# āχÎ)
"Voorwaar, degenen met taqwa (al moettaqien) zullen te midden van tuinen met bronnen zijn."
(soera Al Hidjr (15), vers 45)

∩⊃∪ tÉ)−Fßϑù=Ï9 èπ¨Ζpgø:$# ÏMx5Ï9ø—é&uρ
"En het paradijs zal nabij worden gebracht voor degenen met taqwa (al moettaqien)." (soera Asj
Sjoearaa (26), vers 90)
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<¨ß‰Ζß™ ÏΒ tβθÝ¡t6ù=tƒ ∩∈⊄∪ 5χθã‹ããuρ ;M≈¨Ζy_ ’Îû ∩∈⊇∪ &ÏΒr& BΘ$s)tΒ ’Îû tÉ)−FãΚø9$# ¨βÎ)
Èe≅ä3Î/ $yγŠÏù tβθããô‰tƒ ∩∈⊆∪ &Ïã A‘θçt¿2 Νßγ≈oΨô_¨ρy—uρ y7Ï9≡x‹Ÿ2 ∩∈⊂∪ šÎ=Î7≈s)tG•Β 5−uö9tGó™Î)uρ
óΟßγ9s%uρuρ ( 4’n<ρW{$# sπs?öθyϑø9$# āωÎ) šVöθyϑø9$# $yγŠÏù šχθè%ρä‹tƒ Ÿω ∩∈∈∪ šÏΖÏΒ#u >πyγÅ3≈sù
∩∈∠∪ ÞΟŠÏàyèø9$# ã—öθx5ø9$# uθèδ y7Ï9≡sŒ 4 y7Îi/¢‘ ÏiΒ WξôÒsù ∩∈∉∪ ÉΟŠÅspgø:$# z>#x‹tã
"Voorwaar, degenen met taqwa (al moettaqien) zullen in een woning van vrede en veiligheid zijn,
Tussen tuinen en bronnen, Gekleed in fijne zijde en zwaar goudlaken naar elkander toegekeerd. Zo
zal het zijn. En Wij zullen hen met schone meisjes die grote, mooie ogen hebben, verenigen. Zij
zullen daar naar alle fruitsoorten vragen (en deze ontvangen) in vrede en veiligheid. Zij zullen
daarin geen andere dood smaken na de eerste dood. En Hij heeft hen voor de straf van het laaiende
Vuur behoed. Als een genade van uw Heer. Dit is de grootste zegepraal." (soera Ad Doekaan 44,
vers 51 - 57)

De beloningen voor degene die taqwa heeft in dit aardse leven
Allah

 zegt:
∩⊆∪ #Zô£ç„ ÍνÍ÷ö∆r& ôÏΒ …ã&©! ≅yèøgs† ©!$# È,−Gtƒ tΒuρ 4

"En degenen die taqwa voor Allah (jattaqillah) hebben, zal Hij van het nodige voorzien door Zijn
gebod." (soera At Talaq (65), gedeelte vers 4)





degene die Hem
vreest, die de oprechte intentie heeft om altijd te
Wat betekent dat Allah
kiezen voor de halal ook wanneer dit zijn profijt in het huidige leven lijkt te schaden, en die zich
daarom inspant om zich te houden aan de Sjari'a ook wanneer dit moeilijk is, een oplossing voor



zijn problemen zal bieden. En dat Allah
hem zal voorzien van hetgeen hij nodig heeft, op
manieren die hij niet voor mogelijk zou hebben gehouden en waar hij geen rekening mee heeft
gehouden.

∩⊂∪ Ü=Å¡tFøts† Ÿω ß]ø‹ym ôÏΒ çµø%ã—ötƒuρ ∩⊄∪ %[`tøƒxΧ …ã&©! ≅yèøgs† ©!$# È,−Gtƒ tΒuρ
"En voor hem die taqwa voor Allah (jattaqillah) heeft, zal Hij een uitweg bereiden. En Hij zal hem
onderhouden vanwaar hij het niet verwacht." (soera At Talaq (65), gedeelte vers 2 - 3)
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Ÿω (#θà)−Gs?uρ (#ρçÉ9óÁs? βÎ)uρ ( $yγÎ/ (#θãmtø5tƒ ×πt⁄ÍhŠy™ öΝä3ö7ÅÁè? βÎ)uρ öΝèδ÷σÝ¡s? ×πuΖ|¡ym öΝä3ó¡|¡øÿsC βÎ)
∩⊇⊄⊃∪ ÔÝŠÏtèΧ šχθè=yϑ÷ètƒ $yϑÎ/ ©!$# ¨βÎ) 3 $º↔ø‹x© öΝèδß‰ø‹x. öΝà2•ÛØtƒ
"Maar, als jullie geduldig blijven en taqwa hebben (tattaqoe), zullen hun plannen jullie in het geheel
niet schaden; voorzeker, Allah weet hetgeen zij doen." (soera Al Imraan (3), vers 120)





degene die Hem
vreest, die de oprechte intentie heeft om altijd te
Wat betekent dat Allah
kiezen voor de halal, ook wanneer dit zijn profijt in het huidige leven lijkt te schaden, en die zich
daarom inspant om zich te houden aan de Sjari'a, ook wanneer dit moeilijk is, zal beschermen tegen
de kwade plannen van de ongelovigen.

öÏ5øótƒuρ ö/ä3n=≈yϑôãr& öΝä3s9 ôxÎ=óÁãƒ ∩∠⊃∪ #Y‰ƒÏ‰y™ Zωöθs% (#θä9θè%uρ ©!$# (#θà)®?$# (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ
∩∠⊇∪ $¸ϑŠÏàtã #—öθsù y—$sù ô‰s)sù …ã&s!θß™u‘uρ ©!$# ÆìÏÜãƒ tΒuρ 3 öΝä3t/θçΡèŒ öΝä3s9
"O, gij die gelooft! Heb taqwa voor Allah (ittaqoellah) en spreekt de waarheid. Hij zal jullie
handelingen deugdzaam maken en jullie je zonden vergeven." (soera Al Ahzaab (33), vers 70 -71)





het gedrag van degene die Hem
vreest, die de oprechte intentie
Wat betekent dat Allah
heeft om altijd te kiezen voor de halal ook wanneer dit zijn profijt in het huidige leven lijkt te
schaden, en die zich daarom inspant om zich te houden aan de Sjari'a, ook wanneer dit moeilijk is,
correct en deugdzaam zal laten zijn.

∩∠∪ 3“uô£ãù=Ï9 …çνçÅc£uãΨ|¡sù ∩∉∪ 4o_ó¡çtø:$$Î/ s−£‰|¹uρ ∩∈∪ 4’s+¨?$#uρ 4‘sÜôãr& ôtΒ $¨Βr'sù
"Wat hem betreft die geeft en die taqwa heeft (ittaqa), en het goede aanvaardt, Wij zullen voor hem
de weg tot welslagen makkelijk maken." (soera Al Layl (92), vers 5 - 7)





Wat betekent dat Allah
degene die Hem
vreest, die de oprechte intentie heeft om altijd te
kiezen voor de halal, ook wanneer dit zijn profijt in het huidige leven lijkt te schaden, en die zich
daarom inspant om zich te houden aan de Sjari'a, ook wanneer dit moeilijk is, en die weggeeft in

 hem opgedragen heeft om weg te geven, door Allah  naar het Goede

sadaqa wat Allah
geleid zal worden.

Å3≈s9uρ ÇÚö‘F{$#uρ Ï!$yϑ¡¡9$# zÏiΒ ;M≈x.tt/ ΝÍκön=tã $uΖóstGx5s9 (#öθs)¨?$#uρ (#θãΖtΒ#u #“tà)ø9$# Ÿ≅÷δr& ¨βr& öθs9uρ
∩∉∪ tβθç7Å¡õ3tƒ (#θçΡ$Ÿ2 $yϑÎ/ Μßγ≈tΡõ‹s{r'sù (#θç/¤‹x.
7

"En indien de mensen van die steden hadden geloofd en taqwa hadden gehad (attaqaw), zouden Wij
zeker zegeningen van de hemel en van de aarde voor hen hebben gezonden, maar zij verloochenden
(onze profeet); daarom grepen Wij hen vanwege hun daden." (soera Al Araaf (7), vers 96)
Wat betekent dat, als zij de Waarheid gewoon geaccepteerd zouden hebben en taqwa zouden



hebben gehad, dan zou Allah
hen overweldigd hebben met zegeningen, zoals overvloedige
oogsten en gezond en vruchtbaar vee.

öÏ5øótƒuρ öΝä3Ï?$t↔Íh‹y™ öΝà6Ζtã öÏe5s3ãƒuρ $ZΡ$s%öèù öΝä3©9 ≅yèøgs† ©!$# (#θà)−Gs? βÎ) (#þθãΖtΒ#u šÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ
∩⊄∪ ÉΟŠÏàyèø9$# È≅ôÒx5ø9$# ρèŒ ª!$#uρ 3 öΝä3s9
"O, gij die gelooft, als gij Allah vreest (tattaqaw Allahoe) zal Hij u een onderscheiding verlenen en
uw tekortkomingen voor u bedekken en u vergeven." (soera Al Anfaal (8), vers 29)





Wat betekent dat Allah
degene die Hem
vreest zal leiden in dit leven en hem in staat zal
stellen goed en kwaad te onderscheiden. En dat de kleine zondes vergeven worden van degene die



Allah
vreest, die de oprechte intentie heeft om altijd te kiezen voor de halal, ook wanneer dit
zijn profijt in het huidige leven lijkt te schaden, en die zich daarom inspant om zich te houden aan
de Sjari'a ook, wanneer dit moeilijk is.
Hetzelfde maakt Allah

 duidelijk wanneer Hij  zegt:

≅yèøgs†uρ ÏµÏGyϑôm§‘ ÏΒ È÷,s#ø5Ï. öΝä3Ï?÷σãƒ Ï&Î!θß™tÎ/ (#θãΖÏΒ#uuρ ©!$# (#θà)®?$# (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ
∩⊄∇∪ ×ΛÏm§‘ Ö‘θà5xî ª!$#uρ 4 öΝä3s9 öÏ5øótƒuρ ÏµÎ/ tβθà±ôϑs? #Y‘θçΡ öΝà6©9
"O gij gelovigen, vreest Allah (ittaqoellah) en gelooft in Zijn boodschapper. Hij zal u een dubbel
aandeel van Zijn barmhartigheid geven en u een licht verschaffen waarin gij wandelen zult en Hij
zal u vergeven: - Voorwaar, Allah is Vergevensgezind, Genadevol." (soera Al Hadied (57), vers 28)
Uit al deze bewijzen vanuit de Nobele Qoer´aan, de hadith en de shahaba´s is het overduidelijk dat
taqwa heel belangrijk is en dat het begint met een rein hart.
"At-Taqwa haa huna! At-Taqwa haa huna6!" Yes, "Taqwa is hier! Taqwa is hier!" zei de Heilige
profeet
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 terwijl hij zijn hart aanraakte.

ْ
ﻫﺎﻫﻨﺎ
  اﻟﺘﻘﻮى
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¨βÎ) 4 (#þθèùu‘$yètGÏ9 Ÿ≅Í←!$t7s%uρ $\/θãèä© öΝä3≈oΨù=yèy_uρ 4s\Ρé&uρ 9x.sŒ ÏiΒ /ä3≈oΨø)n=yz $‾ΡÎ) â¨$¨Ζ9$# $pκš‰r'‾≈tƒ
∩⊇⊂∪ ×Î7yz îΛÎ=tã ©!$# ¨βÎ) 4 öΝä39s)ø?r& «!$# y‰ΨÏã ö/ä3tΒtò2r&
O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen
gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen7. Voorzeker, de godvrezendste onder u is de
eerwaardigste bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend. (Al Hoejoeraat (49), 13)
Om je hart te reinigen zal je aan een aantal zaken moeten werken:
1. Volle oprechtheid tegenover Allah
2. Geen sjirk
3. Geen hoogmoed




4. Goede daden verrichten ter wille van Allah
5. Een ieder behandelen zoals jij behandeld wilt worden
6. Als je een handeling wilt verrichten denk aan Allah
7. Openstaan voor kennis die naar Allah
8. Ihsaan: “Het houdt in dat je Allah
ziet, besef dan dat Hij

Moge Allah
Amien.
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 wat Hij  ervan zal vinden

 leidt

 aanbidt alsof je Hem  ziet en als je Hem  niet

 jou wel ziet.”

 ons vergeven.

ter identificatie
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