Hoe versterk je jouw imaan?
Door de nobele grote geleerde shaykh Saalih al-Fawzaan

Bron: http://www.alfawzan.af.org.sa/node/9685

Vraag: Moge Allah u begunstigen met goedheid, aboe Rayyaan heeft een aantal vragen. Hij

begint deze brief met eerst een vraag over de oorzaken die iemands imaan doen toenemen; als
een persoon een zwak imaan heeft, hoe versterkt hij dan zijn imaan?
Antwoord:

De reden waardoor iemands imaan zal versterken is [het verrichten van] de vele verschillende
daden van gehoorzaamheid, want imaan neemt toe met gehoorzaamheid. Dus als iemand wil
dat zijn imaan toeneemt dan is het aan hem om [zijn] te daden van gehoorzaamheid te
vermeerderen en weg te blijven van zonden. Allaah -Subhaanahu wa Ta'aala- zegt:
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{Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen wiens harten sidderen wanneer Allah
genoemd wordt en wanneer Zijn Verzen aan hen worden voorgedragen;
hun geloof neemt dan toe, en op hun Heer hebben zij hun vertrouwen gesteld.
Zij die het gebed onderhouden en die bijdragen geven van de voorzieningen die
Wij hun hebben geschonken. Zij zijn degenen die de ware gelovigen zijn...}
[al-Anfaal(8): 2-4]

Dus het verrichten van het gebed en het geven van de zakaah en alle andere rechtschapen daden
laten iemands imaan toenemen. Evenzo is het reciteren van de qor-aan of het luisteren naar de
recitaties van de qor-aan van de manieren die de imaan van een individu zullen doen toenemen.
Dus, alle rechtschapen daden doen imaan toenemen, dus het is aan hem om constant daden van
gehoorzaamheid te verrichten, zonden te vermijden en de rechtschapen mensen te vergezellen.
Voorzeker, dit zal zijn imaan laten toenemen.
Zo ook dient hij de qor-aanverzen van Allaah -‘Azza wa Djall- te overpeinzen want dit zal zijn
imaan doen toenemen en hij moet diep nadenken over de schepping en de geschapen
(al-kawniyyah) tekenen1 van Allaah. Hierdoor zal hij informatie verkrijgen over de grootheid
van Allaah en Zijn grote vermogen. Dit zal zijn imaan vermeerderen. Dus, het diep nadenken
over de tekenen van Allah en het overpeinzen van Allah’s verzen in de Qor-aan, dit zijn zaken
die iemands imaan doen toenemen.
1

Shaykh Mohammed bin Saalih al-‘Othaymien zei (uitleg drie fundamenten): “De tekenen van Allah zijn twee:
al-kawniyyah en ash-shar’iyyah, al-kawniyyah is zijn schepping en ash-shar’iyyah is Allah’s openbaring aan Zijn
Boodschappers.”

