Madrasah Darul-Erkam

Wijze adviezen
In dit artikel komen diverse wijze adviezen aan bod van grote leermeesters. Deze adviezen
zijn uit verschillende werken verzameld. Elk van deze adviezen is een geneesmiddel voor het
hart en een versterking van het geloof. Deze wijze adviezen zijn de fundamenten van
gelukzaligheid. Maak deze adviezen dus een principe voor jezelf en handel er altijd naar. Zo
zal je de tevredenheid van Allah  ﷻverkrijgen en uiteindelijk het paradijs binnentreden met de
profeten en vromen.
Wijze adviezen van de supergeleerde Abu Hanifa
1. Verlaat de verboden en verricht de geboden. Zoals dat je, je lichaamsdelen beschermt
tegen de zonden, bescherm je hart ook tegen de zonden.
2. Vermijd de onwetendheid. Bestudeer de Koran en de Sunna tot je dood.
3. Wordt alleen bevriend met goede mensen waar je wat aan hebt.
4. Neem wraak van je ego. Neem van niemand wraak omwille van je ego.
5. Neem genoegen met de gunsten die Allah  ﷻaan je heeft gegeven. Heb geen hebzucht. De
mens doet onrecht om het wereldse te verkrijgen, probeer jij onrecht te bestrijden met het
wereldse.
6. Werk om onafhankelijk te zijn van de schepping en om je gezin en kinderen te
onderhouden. Handel goed en eerlijk. Verberg niet de minpunten van je goederen.
7. Spreek zo min mogelijk over de mensen. Wees stil door Allah  ﷻte herdenken of spreek
het nuttige. Bescherm jezelf tegen elke nutteloze handeling.
8. Groet elke moslim die je tegenkomt. Heb liefde voor de vromen en heb geduld tegen de
boosdoeners.
9. Stuur veel zegeningen en groeten naar de geliefde profeet  ﷺom in aanmerking te kunnen
komen voor zijn voorspraak.
10. Vraag veel vergiffenis van Allah  ﷻom zondeloos te kunnen sterven.
11. Herdenk Allah  ﷻveelvuldig met het hart, want dit is het leven van de ziel.
12. Lees dagelijks de Koran en stuur de beloning ervan naar de ziel van de geliefde profeet ﷺ,
je ouders, je leraren en de overige moslims.
13. Chaos en zonden zijn verspreid onder de mensen. Let op met wie je omgaat en spreekt.
14. Verberg je geheimen.
15. Ga goed om met je buren.
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16. Blijf op het pad van de geliefde profeet  ﷺen zijn metgezellen. Bescherm jezelf tegen
innovators en innovatie.
17. Haal alles uit je hart behalve het geloof en de oprechte intentie.
18. Eet alleen van het toegestane. Dit zal je aanzetten tot het verrichten van goede daden. Het
toegestane eten, resulteert in een vroom nageslacht. Het verboden eten, resulteert in een
zondig nageslacht.
Wijze adviezen van de prominente geleerde Harith al-Muhasibi
1. Zweer nooit op de naam van Allah ﷻ. Ook al spreek je de waarheid. Maak geen misbruik
van de naam van je heer. Als je dit kunt laten, zal Allah  ﷻje in de wereld en in het
hiernamaals een hoge status geven. Dit, omdat je Allah  ﷻrespecteert. Zelfs mensen die
jou niet kennen, zullen je respecteren.
2. Lieg nooit. Ook al is het een grap of voor iets kleins, want het is bij Allah  ﷻgroot. Als je
dit kunt, zal Allah  ﷻje borst verruimen en verschonen. Je handelingen zullen nog
waardevoller worden. Je zult zo ver komen dat je een status bereikt waarbij je niet meer
weet wat een leugen is. Als je een ander hoort liegen, zal je hiertegen afkeren.
3. Verbreek nooit je belofte, terwijl je in staat bent om dit na te komen. Als je dit doet, zal
Allah  ﷻjou schaamte geven. Je zult een betrouwbare persoon zijn in plaats van een
schaamteloze persoon die niet te vertrouwen is.
4. Vervloek nooit iets of iemand. Alleen speciale dienaren kunnen dit volhouden. Als je dit
kan, zal Allah  ﷻjou de liefde geven voor de schepping en aan de schepping de liefde voor
jou.
5. Als iemand je onrecht aandoet, blijf dan kalm en volwassen. Reageer niet op dezelfde
manier, maar juist op een geduldige en goede manier. Allah  ﷻzal je status met vele
gradaties verhogen. Op deze manier zal je een eervolle status krijgen in het wereldse leven
en in het hiernamaals.
6. Bestempel niemand met ongeloof en huichelarij. Beschuldig en verneder niemand. Je
eigen zonden en tekortkomingen moeten jou zo druk bezighouden dat je de fouten van
anderen niet eens kan zien.
7. Beheers je ogen. Ze moeten niet kijken naar het verboden. Allah  ﷻbelooft je om met deze
ogen zijn Wezen te mogen zien.
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8. Word niet afhankelijk van de schepping. Zo zal je eer beschermd worden. Wees altijd
degene die geeft en nooit degene die neemt.
9. Zuiver je hart van afgunst. Anders ben je het niet eens met Allah ﷻ. Dit alleen is genoeg
om jou te verwoesten.
10. Kleineer niemand behalve jezelf. Als je dit kan, zal je waardevol worden bij Allah ﷻ. De
mensen bestaan uit vier soorten. Welke je ook tegenkomt, acht je zelf minder waard dan
deze persoon:
•

Een kind. Dit is nog een kind en is Allah  ﷻnog niet ongehoorzaam geweest, maar
jij wel.

•

Een bejaarde. Hij bestond eerder dan jij en heeft Allah  ﷻmeer kunnen aanbidden
dan jij.

•

Een geleerde. Hem is gegeven wat jou niet is gegeven, namelijk kennis. Hij kent
Allah  ﷻbeter dan jij.

•

Een onwetende. Hij is Allah  ﷻongehoorzaam, omdat hij het niet weet. Jij bent
Allah  ﷻongehoorzaam, terwijl je het weet.

•

Een ongelovige. Het is niet bekend wie als moslim zal heengaan. Misschien zal hij
een moslim worden en Allah  ﷻzal dan al zijn zonden vergeven. Misschien zal jij
op het laatste moment alles verpesten.

Wijze adviezen van de prominente geleerde Ibn ‘Ata’illah al-Iskandari
1. Het verminderen van de hoop bij aanwezigheid van fouten, behoort tot de tekenen van het
vertrouwen op de goede daden.
2. Dat je streeft naar afzondering van toegestane bezigheden, terwijl Allah  ﷻjou in de
bezigheden heeft gezet, is vanwege de verborgen lusten. Dat je streeft naar de bezigheden
die vele mensen Allah  ﷻlaat vergeten, terwijl Allah  ﷻjou hiervan heeft afgezonderd, is
een teken voor de afname van hoge motivatie voor het verkrijgen van de spirituele
nabijheid.
3. Dat je hard werkt voor datgene wat jou is gegarandeerd en nalatig bent in datgene wat van
jou wordt verwacht, is een bewijs voor het verdwijnen van jouw zicht van het hart.
4. Dat je goede daden vanwege wereldse bezigheden verschuift naar de vrije tijd, behoort tot
het bedrog van het ego.
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5. De basis van elke zonde, onachtzaamheid en lust, is het tevreden zijn met het ego. De
basis van elke gehoorzaamheid, waakzaamheid en kuisheid van alles wat ongepast is, is
dat je ontevreden bent met het ego.
6. Word niet bevriend met iemand waarvan zijn toestand jou niet aanzet tot het kennismaken
met Allah  ﷻen het aanbidden van Hem en zijn uitspraken jou niet verwijst naar Allah ﷻ.
7. De afwezigheid van verdriet voor het niet verrichten van goede daden en het plegen van
zonden is één van de tekenen voor het sterven van het spirituele hart.
8. Als je wil weten wat je waarde is bij Allah  ﷻkijk dan naar datgene waarin Hij  ﷻjou laat
verblijven.
9. Verdrietig worden voor de afwezigheid van gehoorzaamheid zonder ernaar te gaan om
deze te verkrijgen, behoort tot de tekenen van misleid zijn.
10. Wie voor zichzelf nederigheid bevestigt, hij is werkelijk de hoogmoedige, want
nederigheid is in de werkelijkheid vanwege niets anders dan egotisme. Wanneer jij voor
jezelf nederigheid vaststelt, ben jij werkelijk de hoogmoedige.
11. De nederige is niet degene die wanneer hij nederig doet zichzelf boven datgene ziet wat
hij heeft gedaan. De werkelijke nederige is echter degene die, wanneer hij nederig doet,
zichzelf onder datgene ziet wat hij heeft gedaan.
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