
WIJSHEID IN ISLAM 
 

 

 
"Wijsheid In Islam" omvat in haar schitterende woorden de 
ware doelen waar een ieder van ons naar moet streven. Haar 
verdiensten van genade, vergiffenis en leiding zijn 
overweldigend helder. Stel je voor als je deze prachtige 
leidraad met regelmaat toepast? Het is belangrijk te streven om 
dit in praktijk te brengen en ook anderen bekend te maken met 
deze prachtige woorden van wijsheid.  
 
Op een dag kwam een Bedoeïen naar de Profeet  Mohammed 
(Vrede Zij Met Hem) en zei tegen hem:"O, Boodschapper van 
Allah!  Ik ben gekomen om je een paar vragen te stellen over 
zaken in dit leven en van het Hiernamaals." 
 
-Vraag wat je wilt. 
 -Ik zou de meest ontwikkelde man willen zijn. 
-Vrees Allah, en je zult de meest ontwikkelde man 
zijn. 
 -Ik zou de rijkste man van de wereld willen zijn. 
-Wees tevreden, en je zult de rijkste man van de 
wereld zijn. 
 -Ik zou de rechtvaardigste man willen zijn. 
Wens voor een ander wat je voor jezelf wenst, en je 
zult de rechtvaardigste man zijn. 
 -Ik wil de beste persoon zijn.  
Doe goed voor anderen en je zult de beste persoon 
zijn.  
 - Ik zou degene willen zijn aan wie Allah de 
voorkeur geeft. 
-Verheerlijk en lofprijs Allah veel, en je zult Zijn 
voorkeur hebben. 
 -Ik zou mijn geloof willen vervolledigen. 
-Als je goede manieren hebt zal je geloof volledig 
worden. 
 -Ik wil bij degenen horen die goed doen. 
-Aanbid Allah alsof je Hem ziet. Als je Hem niet ziet, 
ziet Hij jou. Op deze manier zal je bij diegenen horen 
die goed doen. 
 -Ik wil gehoorzaam zijn aan Allah. 
-Als je Allah's geboden in acht neemt zal je 
gehoorzaam zijn. 
 -Ik zou vrij van zonden willen zijn. 

-Reinig jezelf van onzuiverheden en je zult vrij van 
alle zonden zijn. 
 -Ik zou op de Dag des Oordeels op willen staan 
in het licht. 
-Doe  jezelf of een ander geen onrecht aan, en je zult 
op de Dag des Oordeels in het licht opstaan. 
 -Ik zou willen dat Allah mij Zijn Genade 
verleent. 
-Als je mededogen hebt met jezelf en met een ander, 
zal Allah jou genade verlenen op de Dag des Oordeels. 
 -Ik zou willen dat mijn zonden er weinig zijn. 
-Als je Allah zoveel als je kan om vergeving vraagt, 
zullen je zonden weinig zijn. 
           -Ik zou de meest achtenswaardige mens willen 
zijn. 
-Als je je bij niemand beklaagt, zal je de meest 
achtenswaardige mens zijn. 
 -Ik zou de sterkste man willen zijn. 
-Als je je vertrouwen in Allah stelt, zal je de sterkste 
man zijn. 
 -Ik zou mijn voorzieningen willen vergroten. 
-Als je jezelf rein houdt, zal Allah jouw voorzieningen 
vergroten. 
 -Ik zou willen dat Allah en Zijn boodschapper 
van me houden. 
Als jij van dat houdt waar Allah en Zijn 
boodschapper van houden, zal je horen bij hun 
beminden. 
 -Ik zou veilig willen zijn voor de woede van 
Allah op de Dag des Oordeels. 
-Als je je kalmte niet verliest met anderen, zal je veilig 
zijn  voor de woede van Allah op de Dag des Oordeels. 
 -Wat zal me van zonden behoeden? 
-Tranen, bescheidenheid en ziekte. 
 Wat zijn de beste daden in Allah’s ogen? 
-Vriendelijke manieren, bescheidenheid en geduld. 
 -Wat zijn de slechtste gedragingen in Allah’s 
ogen? 
-Een opvliegend karakter en vrekkigheid. 
 -Wat bedaart de woede van Allah in dit leven en 
in het Hiernamaals? 
-Geheim gehouden liefdadigheid en naastenliefde. 
 -Wat blust het hellevuur op de Dag des Oordeels? 
-Geduld bij tegenslag en ongeluk. 
"Ik heb nooit een begrijpelijkere en heilzame 
overlevering van de schoonheden van het geloof 
gehoord, dan deze hadith. Het is een verzameling van 
alle goede dingen van de Islam." (Verteld door Imam 
Ibn Hambal).  
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