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Onderwerp: Godsvrees (taqwaa)
In surat At-Talaq (De echtscheiding) ayah 2 en 3 zegt Allah (swt), (2)“En wie Allah vreest, hij
(Allah) zal hem een uitweg bieden (bij iedere moeilijkheid).” (3) “En hij zal hem voorzien (uit
bronnen) van waar hij het niet verwacht. En wie zijn vertrouwen in Allah stelt, Hij is dan
voldoende voor hem. Voorwaar, Allah zal zijn zaak volbrengen. Voorzeker, Allah heeft voor
alle zaken een maat bepaald.” (bron: interpretatie van de betekenissen van de koran)
Wat is godsvrees? Godsvrees houdt in dat je de verplichten zaken nakomt en dat je afstand
houdt van de verboden zaken.
Godsvrees is een aanleiding tot de oplossing van moeilijkheden en ook een aanleiding tot
rizq (levensonderhoud, geld, bezittingen…). Godsvrees brengt je ook dichter bij Allah (swt).
Daarentegen heeft het begaan van een zonde of ongehoorzaamheid aan Allah (swt) een
tegenovergestelde werking (rizq kan hierdoor ontnomen worden).
Aliyy, moge Allaah tevreden met hem zijn heeft over taqwaa gezegd: “Dat is vrees voor
Allaah, het uitvoeren van hetgeen de Qur’aan beveelt, tevredenheid als men weinig bezit, en
het zich voorbereiden voor de dag van terugkeer naar Allaah”.
Umar, moge Allaah tevreden met hem zijn, zei tegen Ubayy b. Ka3b: “Beschrijf de taqwaa
voor mij.” Ubayy zei: “Heb je eens over een weg vol doorns gelopen?” Umar zei: “Ja.” Ubayy
vroeg: “En wat deed je toen?” Umar zei: “Ik lette op mezelf en was voorzichtig (om niet op
een doorn te stappen).” Ubayy zei: “Zo is de taqwaa-godsvrees.”
Dus doorns worden hier met zonden vergeleken. Om bij je doel, dat is het Paradijs, te
komen, moet je de dingen die daarvoor een belemmering kunnen zijn, en dat zijn zonden,
ontwijken. Je wilt jezelf geen pijn doen en dan moet je dus die zonden ontwijken.
Hakim en ibn Hiban hebben overgeleverd dat de profeet (VZMH) heeft gezegd:

“Waarlijk, iemand wordt van rizq weerhouden (rizq wordt aan hem niet gegeven) vanwege
een zonde die hij begaat.” Dit kan je gezondheid, geld of kennis over bepaalde zaken zijn.
Dus een zonde is een oorzaak voor het niet krijgen van rizq, en rizq kan verschillende vormen
aannemen: eten, drinken, geld enz.
Een voorbeeld van kennis die ontnomen kan worden zit in het verhaal van imam Al-Shafi3i:
Imam Al-Shafi3i’s blik viel tijdens een bezoek aan een markt ongewenst op een deel van een
vrouwelijk lichaam. Thuis bij terugkeer kon hij niet meer snel memoriseren. Daarna ging hij
naar zijn leraar Waki3 ben Al-Jarrah en vertelde hem dat hij niet meer snel kon
memoriseren. Zijn leraar antwoorde hierop: “Probeer terug te kijken naar wat je hebt
gedaan”. Op dat moment herinnerde hij zich het moment op de markt. Tijdens het verlaten
van zijn leraar zei hij:
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“Ik heb bij Waki3 geklaagd dat ik slecht memoriseer.
Hij adviseerde mij om ongehoorzaamheid aan Allah (swt) te verlaten.
Hij (Waki3) zei: “Besef, dat kennis een licht van Allah (swt) is.
Het licht van Allah (swt) wordt niet gegeven aan een zondaar.”
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