
 

 

 

Advies over de manier van kennis opdoen 

 

Door de nobele shaykh ‘Abdoellaah bin ‘Abderrahiem al-Boekhaarie 

Bron:  http://ar.miraath.net/fatwah/6372  

 

 

Hij vraagt: "Normaal gezien moet de student van kennis eerst de kleine boeken leren, maar op 

de universiteit leren wij al meteen de uitgebreide (gevorderde) boeken. Wat is uw advies voor 

een student die niet diep gegrondvest is in het opdoen van kennis en verplicht is om uit dit 

schoolboek te leren?" 

 

Algemeen beschouwd; degene die zegt dat hij normaal gesproken eerst de kleine boeken moet 

leren; normaal gesproken moet hij stap voor stap vooruitgaan in het opdoen van kennis. Niet 

[dat hij] de kleine boeken [eerst moet leren]. Niet elk klein [boek] wordt in het begin geleerd. 

Niet elk klein boek is gepast om als eerst geleerd te worden. Nee! En ik weet niet wat de schaal 

voor klein en groot is bij deze [vraagsteller]. 

 

Maar hetgeen verplicht is voor de student van kennis, wanneer hij het pad van de geleerden wil 

bewandelen in het verkrijgen van kennis, is dat hij stap voor stap vooruitgaat in de 

wetenschappen en dat hij stap voor stap vooruitgaat in het opdoen van kennis. Dit als eerst. 

 

Ten tweede: dat hij stap voor stap vooruitgaat in één wetenschap. Jij zegt [hierop]: "O Shaykh, 

wanneer zullen wij iets kunnen bereiken?" Wij zeggen: Ja! Indien jij jouw tijd verspilt in 

onzinnig gepraat (er werd gezegd en die heeft gezegd), en in het gaan en het terugkeren, en 

meestal lig je te slapen, of je zit op het internet te schrijven, deel te nemen [aan discussies],          

te antwoorden, te nemen, te geven en te weerhouden... Je schenkt niet eens aandacht aan 

kennis. Je slaapt niet behalve dat jij lijkt op een bedwelmd en neergeslagen persoon. Dan mist 

hij de gebeden en de gezamenlijke gebeden. En daarna komt hij en zegt hij dat het gezamenlijk 

gebed niet verplicht is en dat het slapen geen verwaarlozing is. En komt hij met deze excuses 

die niet gelden voor hem. 

 

Maar het serieuze [wordt bereikt] met inspanning en [de zaak] wordt je ontnomen door luiheid. 

Streef [jouw doel na], dan zal je spoedig jouw wens verwezenlijken. 

 

Het is verplicht dat jij je inspant in het verkrijgen van kennis. Dat jij het pad van haar mensen 

bewandelt. Dat jij geduldig bent hierop. En dat jij het juiste pad bewandelt. En wij hebben hier 

meermaals over gesproken. Geloof me, bij Allaah, indien jij oprecht bent jegens Allaah in jouw 

verlangen naar het verkrijgen van kennis om Hem -de Majestueuze en Meest Verhevene- te 

aanbidden op basis van basierah (inzicht, zekere kennis). En om Zijn Religie te steunen, bij 

Allaah, dan zal Allaah jou succes geven, bij Allaah! En Hij zal jou in jouw tijd zegenen. En 

zelfs in jouw leeftijd. En dit is niet moeilijk voor Allaah! En de bewijzen zijn er! Dus zeg niet 

dat [enkel] de Selef (vrome voorgangers) vroeger zo waren. Er zijn nu nog steeds geleerden 

aanwezig die Allaah heeft gezegend in hun tijd en in hun kennis. Dit is al-‘Allaamah, de 

Shaykh van onze geleerden, Shaykh Haafidh al-Hakamie -moge Allaah hem genadig zijn-. 

Wanneer is hij gestorven? Hoe oud was hij [toen hij stierf]? Ongeveer 36 jaar. En hij was een 

doeltreffende geleerde en een onderzoeksgerichte schrijver. Wij spreken niet [enkel] over tijden 

en generaties die lang geleden en ver weg zijn. Hetzelfde is van toepassing op het heden! Maar 

wie oprecht is jegens Allaah, dan zal Allaah hem geven wat hij wil. 

 


