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Het probleem met veel groepen die pleiten voor een Islamitische Renaissance is dat 
de fiqh van prioriteiten voor hen niet bestaat, vaak benadrukken ze het 
ondergeschikte alvorens aandacht te schenken aan de hoofdzaak, ook trachten ze 
bijzonderheden te onderzoeken alvorens algemene zaken te begrijpen, en houden 
ze zich bezig met het controversiële alvorens ze thuis zijn in het gevestigde. Het is 
jammer dat we bijvoorbeeld vragen om het bloed van een mug(genzifter) en niks 
geven om het vergoten bloed van Hussein, of vechten om nafila (vrijwillige daden) 
terwijl mensen hun faridas (verplichtingen) hebben verwaarloosd, of ruziën over een 
formaliteit, ongeacht de inhoud.  
 
Dit is de situatie waarin zich tegenwoordig de moslims in zijn algemeenheid 
bevinden. Elk jaar zie ik miljoenen (mensen) de umra (de kleine pelgrimage) tijdens 
de Ramadan en andere maanden en anderen die de hajj voor de tiende of zelfs de 
twintigste keer maken: als zij het geld zouden hebben gespaard dat is uitgegeven 
aan deze nafilas, zouden ze miljoenen dollars bij elkaar hebben gebracht. We 
hebben jaren getracht een miljard dollar te verzamelen voor de Islamitische 
Filantropische Instelling, maar hebben nog geen tiende, of zelfs een twintigste of 
dertigste van dat bedrag verzameld. Als je degenen die de overbodige umra en hajj 
maken vraagt om jou te geven wat zij zouden uitgeven op hun vrijwillige reizen om 
het te gebruiken kerstening en communisme in Azië en Afrika tegen te gaan, of om 
hier en daar hongersnood te bestrijden, zullen ze je niets geven. Dit is een 
langdurige kwaal die nog geen enkele psychiater heeft weten te genezen.  

De fiqh van prioriteiten vereist dat we weten welk onderwerp meer aandacht verdient, 
zodat we daarin meer energie en tijd steken dan andere. De fiqh van prioriteiten 
vereist ook dat weten op welke vijand we onze krachten en concentratie beter 
kunnen richten in onze aanval op hem, en welke strijd beter gestreden kan worden, 
omdat mensen in de ogen van de islam verdeeld kunnen worden in verschillende 
soorten, zoals blijkt uit het volgende: 

Er zijn moslims, ongelovigen en hypocrieten. Onder de ongelovigen bevinden zich 
pacifisten en militanten. Hieronder vallen ook degenen die slechts niet geloofden en 
degenen die niet geloofden en tevens de weg naar Allah blokkeerden (voorafgaande 
aan degenen die geloofden). Hypocrieten zijn er in kleine en grotere maten. Met wie 
beginnen we dan? Op welk gebied dient meer werk verricht te worden? Welk 
onderwerp verdient meer aandacht? De fiqh van prioriteiten vereist dat we de plicht 
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kennen die gebonden is aan een beperkte tijd om deze fatsoenlijk te vervullen en niet 
uit te stellen en zo een kans te verspillen die zich pas na lange tijd opnieuw zal 
voordoen, als het al zover komt. Een dichter heeft ons herinnerd aan de waarde van 
tijd door te zeggen: “Maak gebruik van de kans, laat je hem liggen dan keer hij zich 
tegen je.” Ons Arabisch adagium luidt: “Stel het werk van vandaag niet uit tot 
morgen.” 

Toen Umar ibn Abd el-Aziz een keer aangeraden werd een bepaalde klus uit te 
stellen tot de volgende dag, antwoordde hij: “Ik ben al in beslag genomen door het 
werk van 1 dag, hoe zal ik me voelen als ik morgen het werk van 2 dagen moet 
doen?” Een wijs gezegde van Ibn Ata is: “Er zijn bepaalde plichten waarvoor veel tijd 
nodig is om ze te vervullen, zodat ze binnen de tijdslimiet verricht kunnen worden, 
maar er zijn, hiernaast, plichten met een bepaalde tijdslimiet die, wanneer de tijd 
verstreken is, onherstelbaar zijn, aangezien er met elke nieuwe tijdsperiode een 
nieuwe plicht is en een nieuw taak die Allah (van ons) eist!”  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


