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Onderwerp: De betekenis van rechtschapenheid en de positie daarvan
Rechtschapenheid is het volgen van het rechte pad, de ware godsdienst, het kent geen
zijwegen. Het bevat alle aanbiddingen, zowel zichtbare aanbiddingen als onzichtbare en je
weerhouden van alles wat Allah (swt) verboden heeft.
Het volgen van rechtschapenheid en het te doen kort daarin
Een gelovige wordt verzocht om continu rechtschapen1 te zijn en hij vraagt hier in elk gebed
ook om in elke rakaa’ in surat al Fatihah ” " أهدنا الصراط المستقيم, "Leid ons naar het recht Pad”.
Allah (swt) zegt in surat El-Foessilat (ayat 6) } “{ فاستقيموا إليه واستغفروهRicht je dus tot Hem om
vergeving” omdat de mens niet perfect is en een tekort heeft aan rechtschapenheid dient hij
constant om vergeving te vragen.
De profeet (VZMH) zegt: " وأتبع السيئة الحسنة تمحها، “اتق هللا حيثما كنت
“Vrees Allah waar je ook bent, en volg een slechte daad op met een goede daad, zodat deze
(de slechte daad) uitgewist wordt.”
Deze hadith is een van de veertig ahadeeth van an-Nawawi, mag Allah genadig met hem zijn,
en het is in deze waarin de Profeet (VZMH) drie belangrijke adviezen geeft:
1. “Vrees Allah waar je ook bent.” Taqwa betekend dat je wegblijft van hetgeen dat
verboden is en dat je de verplichte dingen uitvoert – dit is Taqwa, het gehoorzamen in
wat Allah bevolen heeft, oprecht zijnde voor Allah en in overeenstemming met hoe de
Boodschapper van Allah, (vrede zij met hem), dit deed. En dat je laat wat Allah verboden
heeft als gevolg van Zijn verboden en om er ver van af te blijven
2. “Laat een goede daad een slechte daad opvolgen zodat hij deze (de slechte daad) kan
uitwissen.” Dit betekent dat wanneer je iets slechts doet, dat je daarna iets goeds moet
doen na de slechte daad, en dat is dat je berouw toont aan Allah 'Azza wa Jall voor deze
slechte daad, want waarlijk, berouw is de meest nobele en uitmuntende van de goede
daden. Allah heeft gezegd (interpretatie van de betekenis): “Allah bemint hen, die zich
berouwvol tot Hem wenden en zich rein houden.” (2:222). En Hij, Verheven is Hij, heeft
gezegd (interpretatie van de betekenis): “En wendt u allen tezamen berouwvol tot Allah,
O' gelovigen, opdat gij moogt slagen.” (24:31)
Even zo, wissen goede daden de slechte daden uit, zoals de Profeet, (vrede zij met hem),
zei: “De vijf dagelijkse gebeden en de ene Jumu'ah (vrijdaggebed) tot aan de volgende, en
een Ramadan tot aan de volgende Ramadan, is zoals een boete voor hetgeen tussen hen in
ligt, zolang iemand weg blijft van de grote zondes.” [Muslim]. En hij,(vrede zij met hem),
zei: “De ene Umrah tot aan de volgende is een boetedoening voor alles wat tussen hen in
ligt.” [Bukhaari]. Zodoende wissen goede daden de slechte daden uit.
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Bron: (DE INTERPRETATIE VAN DE BETEKENISSEN VAN DE KORAN, Aboe Ismail & Studenten)
Waarom is rechtschapenheid belangrijk?
1. Het doel van rechtschapenheid is het aanbidden van Allah (swt) en daarvoor is de mens
en de djinn ook geschapen
2. Allah (swt) heeft de profeet (VZMH) opgedragen om standvastig te zijn in
rechtschapenheid. Allah (swt) zegt in surat Hood ayat 112: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك
“Wees dus standvastig, zoals jou en degenen die met jou berouw toonden is bevolen”
3. Abu Amr – (of Abu Amra ibn Sufyan ibn’Abudillah volgens anderen) – heeft gezegd: Ik
vroeg: “O Boodschapper van Allah (VZMH)! Leer mij woorden op het vlak van de islam
waarover ik iemand anders dan jou niet meer hoef te ondervragen.” Hij antwoordde:
Zeg: “Ik geloof in Allah” en handel volgens in alle rechtschapenheid. (Muslim)
Hoe houd je vast aan rechtschapenheid?
1. Leiding van Allah (swt). Dit is een geschenk van Allah (swt) die hij de mens geeft
2. Zuiverheid in het geloof van Allah (swt) en het volgen van de sunnah van de profeet
(VZMH)
3. Om vergeving vragen en berouw tonen
4. Zelfreflectie en beoordeling
5. Het waken over het verrichten van de vijf gebeden in groepsverband
6. Kennis opdoen en daarmee vooral doelend op de Koran en sunnah van de profeet
(VZMH)
7. Het kiezen van vroom gezelschap
8. Uiterlijke zintuigen weerhouden van alles wat Allah (swt) verboden heeft. Met name de
tong, dus het spreken.
9. Op de hoogte zijn van de voetstappen van de duivel en hiervoor oppassen.
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Voordelen van rechtschapenheid
Allah (swt) zegt surat Al-Foessilat ayat 30 en 31 “Voorwaar, degenen die zeggen: 30. “Onze
heer is Allah”, en vervolgens standvastig blijven, op hun zullen de Engelen (tijdens het
sterven) neerdalen (zeggende)””Vrees niet en treur niet “. En wees verheugd met het
Paradijs dat aan jullie is beloofd.
31. Wij zijn jullie beschermers in het wereldse leven en in het Hiernamaals. En daarin is voor
jullie wat jullie zelf begeren. En daarin (d.w.z. in het Paradijs) is voor jullie waar jullie op
vragen.
Voordelen:
1.
2.
3.
4.
5.

Rust in het hart
Rechtschapenheid beschermt de moslim van ongehoorzaamheid tegen Allah (swt)
Het neerdalen van de Engelen tijdens het sterven
Je krijgt liefde en respect van de mensen
Allah (swt) garandeert je het Paradijs
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