
 
 

TEKENEN VAN OPRECHTHEID 
BIJ EEN STUDENT VAN KENNIS 

 
Geschreven door:  

Shaykh ʿAbd ar-Raḥmān b. Ḥasan b. Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb 
 

 

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle 
 
Shaykh ʿAbd ar-Raḥmān b. Ḥasan1 zei tegen een aantal van zijn broeders van onder de 
studenten van kennis het volgende: 
 
“Wat ik mezelf en jullie allen adviseer is om Allah te vrezen, oprecht te zijn omwille van Zijn 
Edele Gezicht in het zoeken van kennis en in andere zaken, zodat jullie een geweldige 
beloning behalen. 
 

                                                           
1 Shaykh ʿAbd ar-Raḥmān b. Ḥasan Āl ash-Shaykh werd geboren in het jaar 1193 AH (1779) in de plaats Diriyah 
(in Najd) als kleinzoon van de Imam, de hervormer, Shaykh al-Islām Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb. Zijn vader 
Ḥasan overleed in een veldslag, waarna zijn grootvader hem onderhield en hij opgroeide in zijn huis. Hij bleef 
bij zijn grootvader totdat hij overleed. Op dat moment was Shaykh ʿAbd ar-Raḥmān dertien jaar. Hij werd, naast 
zijn grootvader, onderwezen door zijn ooms ʿAbd Allāh, Ḥusayn en ʿAlī (zoons van Shaykh Muḥammad b. ʿAbd 
al-Wahhāb), Shaykh Ḥamad b. Nāṣir b. Muʿammar, Shaykh Ḥusayn b. Ghannām en anderen. Toen Diriyah in het 
jaar 1234 AH (1818) werd vernietigd door het Ottomaanse leger onder leiding van de Egyptische generaal 
Ibrahim Pasja, werd Shaykh ʿAbd ar-Raḥmān met zijn familie naar Egypte gestuurd. Hij verbleef daar enkele 
jaren totdat hij terugkeerde naar Riyad in 1241. Een van zijn belangrijkste werken is een uitleg van Kitāb at-
Tawḥīd, genaamd Fatḥ al-Majīd. Hij overleed op zaterdag 11 Dhī al-Qaʿida van het jaar 1285 AH (1869) en werd 
begraven in Riyad. Moge Allah hem genadig zijn. 
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En laat elke verstandige persoon gewaarschuwd zijn dat hij geen kennis dient te zoeken om 
te twisten en te pochen, want daarin zit een geweldig gevaar! Zo ook het zoeken van kennis 
omwille van de genietingen van deze wereld en (het verkrijgen van een) status, de baas 
(willen) zijn en het vragen om geprezen te worden. Dat is een duidelijk verlies! 
 
Als er slechts de volgende uitspraak van Allah en de volgende uitspraak van de Profeet  als 
terechtwijzing waren geweest, dan was dat voldoende geweest als advisering:    
 

ََيٰوةَ ٱَمن ََكَن يُرِيُد } َياٱ ۡلح نح َمٰلَُهمح فِيَها وَُهمح فِيَها ََل ُيبح  دلُّ عح
َ
ِ إََِلحِهمح أ ْولَ  حقَخُسوَن َوزِينََتَها نَُوف 

ُ
ئَِك ـ  أ

ِينَ ٱ ا  نلذاُر  ٱإَِلذ  ٓأۡلِخَرةِ ٱلَيحَس لَُهمح ِِف  َّلذ َمُلوَن وََحبَِط َما َصَنُعواْ فِيَها َوَبِٰطٞل مذ   {جمََكنُواْ َيعح

 
Wie het wereldse leven en haar bekoringen wil; voor hen zullen Wij hun daden daarin ten 
volle belonen. En voor hen zal daarin niets in mindering worden gebracht. Zij zijn degenen 
voor wie er in het Hiernamaals niets anders is dan het Vuur, en datgene wat zij daarin (d.w.z. 
in de wereld) deden zal verloren gaan. En dat wat zij deden, was (niets anders dan) valsheid. 
[Sūra Hūd (11): 15-16] 
 
Wie kennis opdoet om daarmee te pronken bij de geleerden, om daarmee te redetwisten met de dwazen 
of om daarmee de aandacht van de mensen te trekken, deze persoon is in het Vuur.2 
 

Moge Allah ons en jullie leiden naar goede acceptatie. 
 
Het heeft mij bereikt dat jullie van mening verschilden betreffende een aantal kwesties, wat 
heeft geleid tot conflict en controverse. Dit is niet de aard van de zoekers van het 
Hiernamaals. Vrees Allah en gedraag je middels de beleefdheidsvormen van kennis. Zoek de 
beloning van Allah in het leren en het onderwijzen van kennis. Laat de kennis volgen door 
handeling, want handeling is de vrucht van kennis, en de reden om het te verkrijgen, zoals in 
de overlevering: ‘Degene die handelt naar wat hij weet, Allah schenkt hem kennis die hij niet 
had.’3 En help elkaar in het goede en in godsvrucht.  

                                                           
2 Overgeleverd door aṭ-Ṭabarānī in Al-Muʿjam al-Awsaṭ (6/32, nr. 5708). Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz b. Bāz zei over deze 
ḥadīth dat de keten van overleveraars zwak is, maar dat de betekenis correct en juist is. Zie zijn officiële website: 
https://binbaz.org.sa. 
3 Overgeleverd door Abū Nuʿaym in Ḥilyat al-Awliyāʾ (10/15). 

https://binbaz.org.sa/
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De volgende zaken behoren tot de tekenen van oprechtheid bij een student van kennis: 
 

• Dat hij stil is over datgene wat hem niet aangaat 
• Dat hij onderdanig aan zijn Heer is 
• Dat hij nederig is omwille van het aanbidden van Hem 
• Dat hij vroom en welgemanierd is 
• Dat het hem niet uitmaakt of de waarheid naar voren komt door middel van hem of 

door middel van een ander dan hem 
• Dat hij geen wraak neemt en niet opschept 
• Dat hij geen wrok heeft en niet afgunstig is 
• Dat begeerte hem niet overmant 
• Dat hij niet neigt naar de versieringen van deze wereld” 

 
 
 
 
 

Bron: Ad-Durar as-saniyya fī al-ajwiba an-Najdiyya (4/349). Vertaling: Abū Junayd 


