
HOE HOORT DE MOSLIM TE DENKEN EN TE HANDELEN?
samen onderweg richting de cultuur van de Sahaabah

WAARNEMING1 INGEVING2

DE WIL5

HET VOORNEMEN6

DE DAAD7

VERWERKING VAN
DE WAARNEMING

GOEDE INGEVING SLECHTE INGEVING
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GA NAAR STAP 3

2
GA NAAR STAP 2

Negeer de ingeving
Zoek toevlucht bij Allaah (al-Isti3aadhah)
Gedenk Allaah
Verander van je lichamelijke houding
Verander van plek
Andere gedachte opwekken door andere 
zaken waar te nemen

GEDACHTE3

DE WEEGSCHAAL IS
DE TEVREDENHEID VAN ALLAAH

TWIJFELACHTIGVERBODEN ZAAK TOEGESTANE ZAAK

4
GA NAAR STAP 4

GA NAAR STAP 8

GA NAAR STAP 6

VERBODEN ZAAK

CONTROLEER JEZELF

TOEGESTANE ZAAK

JE BEHAALT DE TEVREDENHEID VAN ALLAAH
EN JOUW PROFIJT IN HET WERELDSE (HET SUCCES)

EN HET HIERNAMAALS (DE BELONING)

VERBODEN ZAAK

TOEGESTANE ZAAK

Overtuig jezelf dat het een 
slechte gedachte is door de 
nadelen m.b.t. deze gedachte
in jezelf op te wekken

Gedachte verafschuwen
omwille van Allaah

De wil opwekken om het
te verlaten omwille van Allaah

De slechte gedachte verwijderen
door een betere gedachte 
op te wekken

Stop met de overweging

Vraag advies aan betrouwbare mensen
met kennis en ervaring.

Ga afhankelijk van het antwoord 
voor jouw situatie verder.

Advies vragen 
aan mensen met kennis

Herinner de beloning en bestraffing
van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa.

Kijk naar jouw eigen omgeving. 
Als deze slecht is moet je naar 
een betere omgeving zoeken.

Zuiver je intentie en verricht deze 
daad slechts om Allaah tevreden
te stellen

Bereken de beloning bij Allaah
subhaanahu wa-ta3aalaa opdat
je door Hem beloond wordt.

Roep de anderen op tot het verrichten
van deze daad, opdat je ook hun 
beloning krijgt

Schaamte opwekken voor Allaah. 
Wat ga je op de Dag des Oordeels tegen Hem zeggen?
Deze zonde verafschuwen wegens de wereldse en hiernamaalse nadelen.
Jezelf waarschuwen voor de woede en de bestraffing van Allaah.
Allaah gedenken en smeken dat Hij je helpt deze zonde niet te begaan.
Besluit nemen om deze zonde te vervangen door een goede daad.
Al-Istighfaar verrichten (vergeving vragen aan Allaah).
Deze zonde omwille van Allaah verlaten.

Verlaat de daad en toon berouw
binnen 6 uur.

Als iemand jou onrecht aandoet, 
niet met onrecht terug reageren.

Bij een zonde toon je berouw, 
en als er ook sprake is van 
onrecht geef je het recht terug 
aan de desbetreffende persoon.

Het oproepen tot het verlaten
van deze zaak.

Verafschuwen en verlaten omwille van Allaah.

Vul je tijd met halaal zaken.

Zoek vroom gezelschap.

Wek de wil en het voornemen om de zaak te verlaten 
omwille van Allaah.

Advies vragen bij mensen met kennis hoe je jezelf 
tegen deze zaak kunt weren.

ZUIVERE INTENTIE
OPWEKKEN VOOR EEN DAAD

NOODZAKELIJKHEDEN VERBODEN ZAAK

VERPLICHTE ZAKEN

PRIORITEITEN STELLEN4

GA NAAR STAP 5

RECHT VAN ALLAAH RECHT VAN DE MENS1 2

INDIVIDUELE
VERPLICHTING

1
COLLECTIEVE

VERPLICHTING

2

VERNAUWD
1

BREED
2

TOEGESTANE ZAKEN

AANBEVOLEN ZAKEN

VERRICHT HET
ISTIKHAARAH GEBED

VERTROUW OP ALLAAH
SUBHAANAHU WA TA3AALAA

Niet wachten op dromen of goede / slechte gevoelens.
Ga door met de daad.
Indien de deuren voor je gesloten worden om de daad 
te verichten, wees dan niet getreurd. 
Allaah heeft jou tot het beste geleid. 

Een snelle flits die door men heen gaat en een beeld en gevoel creëert 
(indien het een eerdere ervaring betreft), of slechts een bepaald gevoel 
zonder beeld creëert (indien het een nieuwe waarneming betreft). 

Waarneming gebeurt middels de zintuigen
gehoor, zien, reuk, smaak, tastzin.
De waarneming treft direct het hart en 
wordt daarin verwerkt tot een ingeving. 

Waak over je hart door over jouw zintuigen te waken door 
geen slechte zaken te horen, te zien en te voelen.

Een daad die men middels het verstand verricht, 
waar men een beeld  bij heeft of creëert, en de 
voor- en nadelen ervan gaat overwegen.
Dit gebeurt in het verstand. 
De gedachte is afhankelijk van jouw iemaan. 

Vraag mensen met kennis indien 
je niet het juiste oordeel/prioriteit 
kent van jouw specifieke situatie.
Stel nooit algemene vragen
over jouw specifieke situatie. 

Het nemen van een beslissing om een daad te 
verrichten of verlaten.

Het menselijk vermogen bewust te streven 
naar of over te gaan tot het verrichten van 
een handeling waarvan het resultaat gewenst 
wordt, dan wel naar het doen intreden, 
behouden of beëindigen van een daad of toestand.

Een individuele verplichting 
is de verplichting die elk 
individu voor zichzelf dient te 
verrichten. Dit heeft een 
hogere prioriteit dan de 
collectieve verplichting.

Een zaak wordt noodzakelijk 
wanneer er volgens de Islaam 
schade optreedt in één van de 
volgende einddoelstellingen: 

Het behoud van de godsdienst

Het behoud van het leven

Het behoud van het bezit 

Het behoud van het verstand

Het behoud van de eer

Noodzakelijke zaken gaan 
altijd boven de verplichte 
zaken.

Een vernauwde verplichting 
is de verplichting die beperkt 
is qua tijd of plek. Dit heeft 
een hogere prioriteit dan de 
brede verplichting.

Indien prioriteit 1 en 2 niet gecombineerd kunnen 
worden dan gaat prioriteit 1 voor prioriteit 2!

Een brede verplichting is de 
verplichting die een breder 
tijdsbestek of plek heeft. Dit 
heeft een lagere prioriteit dan 
de vernauwde verplichting.

Een collectieve verplichting 
is de verplichting die door de 
gehele gemeenschap verricht 
dient te worden. 
Wanneer een deel ervan dit 
nakomt, wordt het een 
aanbevolen zaak voor de rest 
van de gemeenschap. Dit 
heeft een lagere prioriteit dan 
de individuele verplichting.

NOODZAKELIJKE ZAKEN

1

VERPLICHTE ZAKEN

2

AANBEVOLEN ZAKEN

3

TOEGESTANE ZAKEN

4

CULTUUR9

GEWOONTE8

Cultuur is een gewoonte
onder een groep of gemeenschap.

(Voor het specifieke oordeel
m.b.t. jouw specifieke situatie)

5

DE INGEVNG

GELOOFSLEER

Al-IMAAN

ONGELOOF

ERVARING

FITRAH

Het oordeel van het oproepen tot deze daad
is afhankelijk van het algemene oordeel 
van deze daad. Het oproepen tot het verrichten 
van het verplichte gebed is verplicht, 
en het oproepen tot het verrichten van 
het aanbevolen gebed is aanbevolen.

Een herhaaldelijke 
daad die men gewend 
is te verrichten.

GOEDE GEWOONTE SLECHTE GEWOONTE

Verbreek de slechte gewoonte door
de daad te stoppen. 

Toon berouw.

Vervang deze gewoonte met een 
goede gewoonte.

Neem afstand van de mensen en de
plekken die jou tot deze gewoonte
leiden.

Roep de anderen op tot het verlaten 
van deze gewoonte.

Herhaal de daad afhankelijk 
van het oordeel van de daad.

Verspreid deze gewoonte
bij een breed publiek 
middels socialmedia en 
andere toegestane middelen.

Roep op tot deze gewoonte.
Begin bij degenen waarbij 
je het meest nabij bent,
zoals je gezin, je familie, 
kennissen en buren.

Stap 9 is slechts een automatisme
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