
Een verduidelijking omtrent Ar-Riyaa- 
(uiterlijk vertoon in daden van aanbidding)
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De profeet (salallaahoe 'alayhi wassalam) heeft gezegd:

 أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل فقال له
:وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يامن شاء ال أن يقول   

 رسول ال ؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا
 نعلمه ونستغفرك لا ل نعلم

“Oh mensen, kijk uit (heb taqwa) voor deze Shirk (afgoderij), wat (nog) 
onopvallender is dan de voetstappen van een mier.” Degene van wie Allaah 
wilde dat hij tegen hem zou spreken, zei: ’En hoe kunnen we uitkijken voor (i.e. 
ons weren van) iets wanneer het onopvallender is dan de voetstappen van een 
mier, oh Boodschapper van Allaah?‘ Hij zei, ”Zeg, Allaahoemma innaa  
na'oedhu bika min an nushrika bika shay-an na'lamuhu wa nastaghfiruka  
limaa laa na'lam - Oh Allaah wij zoeken onze toevlucht bij U tegen het 
toekennen van iets als deelgenoot aan U terwijl wij weten, en wij vragen U om 
vergiffenis voor hetgeen wij niet weten.” 

[Overgeleverd door Ahmad (4/403), en Sahieh verklaard door ash-Shaykh al-
Albaanie in Sahieh al-Jaami‘ (3731)]

En onze edele profeet (salallaahoe 'alayhi wassalam) heeft gezegd:

 أل أخبكم با هو أخوف عليكم عندي من السيح الدجال؟ قالوا:
 بلى يا رسول ال قال: الشرك الفي يقوم الرجل فيصلي فيزين

صلته لا يرى من نظر الرجل إليه
“Zal ik jullie niet informeren over hetgeen ik voor jullie meer vrees dan al-
Masieh ad-Dajjaal (de Anti-Christ)?“ Zij zeiden: ’Jawel, oh Boodschapper van 
Allaah.‘ Hij zei: “ash-Shirk ul-Gafiyy (de verborgen Shirk). De man staat  en 
verricht as-Salaah (het gebed), en hij verfraait zijn Salaah, omdat hij ziet dat 
de (andere) man naar hem kijkt.“
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[Overgeleverd door Ahmad  in zijn Musnad van abu Sa'ied al-Gudrie]

Shaykh ibn ’Uthaymien verduidelijkt, dat ar-Riyaa- (uiterlijk vertoon) de 
(daad van) aanbidding op drie manieren kan beïnvloeden:

(1) - Wanneer de (daad van) aanbidding in beginsel (min al-Asl) wordt verricht 
om gezien te worden door anderen; zoals iemand die staat en bidt zodat de 
mensen hem zullen zien, en zodat zij hem zullen prijzen om zijn gebeden. Dit 
zorgt ervoor dat de (daad van) aanbidding ongeldig (baatil) wordt.

(2) - Wanneer het iets is wat zich ontwikkelt gedurende de aanbidding, dus: als 
de aanbidder in eerste instantie al-Iglaas (de zuivere intentie) heeft voor Allaah 
(i.e. het met de intentie voor Allaah alleen doet), waarna vervolgens  ar-Riyaa- 
ontwikkelt gedurende de (daad van) aanbidding. In dit geval is er sprake van 
een van de twee volgende scenario's:

(a) Er is geen verbinding tussen de eerste gedeelte van zijn (daad van) 
aanbidding en de laatste gedeelte, dus is de eerste gedeelte geldig (sahieh) 
in alle gevallen, en de laatste gedeelte is ongeldig (baatil).

Bijvoorbeeld: een man heeft honderd riyaal (Saudische munteenheid) die 
hij als sadaqah (in liefdadigheid) wil uitgeven. Dus geeft hij 50 (riyaal) uit 
als oprechte sadaqah (i.e. omwille van Allaah). Vervolgens ontwikkelt ar-
Riyaa- aangaande de overgebleven 50 (riyaal). Dus de eerste sadaqah was 
sahieh (geldig) en geaccepteerd, maar de overgebleven 50 (riyaal) was een 
ongeldige sadaqah, omdat de iglaas (zuivere intentie) werd vermengd met 
ar-Riyaa-.

(b) De eerste gedeelte van de aanbidding is verbonden met de laatste 
gedeelte, waarbij een van de twee scenario's geldt:

- Hij weert ar-Riyaa- af en geeft er niet aan toe, echter keert hij zich er van 
af en haat hij het. Dit heeft geen effect op hem, omdat de Profeet 
(salallaahoe 'alayhi wassalam) heeft gezegd: 
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 إن ال تاوز عن أمت ما حدOPثت به أنفسها ما ل تعمل أو
تتكلم

“Allaah heeft mijn Ummah (gemeenschap) vergeven aangaande hetgeen 
er in hun nafs (i.e. gedachte) opkomt, zolang zij er niet naar handelen of 
spreken.”

- Wanneer hij toegeeft aan ar-Riyaa- en het niet afweert. In dit geval wordt 
de gehele (daad van) aanbidding ongeldig, omdat de eerste gedeelte 
verbonden is met de laatste gedeelte. Bijvoorbeeld: hij begint het gebed 
met al-Iglaas (de zuivere intentie voor Allaah alleen), vervolgens 
ontwikkelt ar-Riyaa- in de tweede rak'ah (gebedseenheid), dus wordt het 
hele gebed ongeldig, omdat de eerste gedeelte verbonden is met de laatste 
gedeelte. 

(3) - Ar-Riyaa- ontwikkelt nadat de (daad van) aanbidding is geëindigd. Dit heeft 
geen effect (op de daad), noch maakt het het ongeldig, omdat het op de juiste 
manier is voltooid, dus als ar-Riyaa- daarna ontwikkelt, dan heeft het er geen 
effect op. [Noot SH: wees er wel op bedacht dat hoewel de daad geldig is, men daarna moet 
uitkijken voor zaken als arrogantie en trots, het versteld staan van jezelf vanwege een bepaalde 
daad die je hebt verricht. Lees het volgende stuk van Shaykh Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah 
(rahimahoellaah) hieromtrent: (Klik hier)]

En het behoort niet tot ar-Riyaa-, als een persoon zich verheugt om het feit, dat de 
mensen te weten zijn gekomen dat hij de (daad van) aanbidding heeft verricht, 
omdat dit was gebeurd nadat hij de (daad van) aanbidding had voltooid.

En het behoort niet tot ar-Riyaa- als een persoon blij is dat hij een (daad van) 
aanbidding heeft gedaan, omdat dat een teken van zijn Iemaan (geloof) is. De 
profeet (salallaahoe 'alayhi wassalam) heeft gezegd:

مPن سرOPته حسنته وساءته سيئته فذلك الؤمن
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“Wie blij is vanwege zijn goede daden en droevig is vanwege zijn slechte 
daden, dat is de Moe-min (gelovige).”

De Profeet (salallaahoe 'alayhi wassalam) werd erover gevraagd en zei: 

تلك عاجل بشرى الؤمن
“Dat is de eerste goede tijding van de Moe-min (gelovige).”

[Majmoe’ Fataawaa ash-Shaykh Ibn ’Uthaymien (2/29, 30)]

Maar wat nu als iemand, in plaats van een daad van aanbidding te verrichten 
vanwege de mensen, het nalaat om een daad van aanbidding te verrichten 
vanwege de mensen, uit vrees voor riyaa-. Is dat toegestaan?

Imaam an-Nawawie (rahimahoellaah) heeft gezegd: 

Je zou adh-dhikr bil-lisaan (de gedenking van Allaah met de tong) ma'a l-qalb (en 
met het hart) niet moeten opgeven, omdat je vreest dat je misschien ar-Riyaa- 
hebt. Echter zou je Hem moeten gedenken op beide manieren, daarbij strevende 
naar de Wajh (het aangezicht) van Allaah 'azza wa jall. En hij citeerde al-Fudayl 
bin 'Iyyaad rahimahoellaah: Het laten van een daad (van aanbidding) omwille van 
de mensen is Riyaa-, en de daad (van aanbidding) omwille van de mensen is 
Shirk (Riyaa-), hij zei (verder): als de mens de deur opent naar het letten op de 
mensen en de bezorgdheid om wat zij denken, dan zullen de meeste abwaab al-
gayr (deuren naar het goede) gesloten worden voor hem. 

[Al-Adaab ash-Shar’iyyah (1/266, 267)]

En Shaykh al-’Uthaymien (rahimahoellaah) werd gevraagd:

Wanneer een persoon denkt aan het verrichten van een goede daad, dan komt de 
Shaytaan en fluistert hem in: "Jij wil dat doen vanwege uiterlijk vertoon (ar-
riyaa-) en (het verkrijgen van) een goede reputatie (as-sum'ah)," dus onthoud hij 
zich van het doen van deze goede daad. Hoe kunnen we dit vermijden?
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Hij antwoordde:

Dit kan vermeden worden door de toevlucht te zoeken tegen de vervloekte 
Shaytaan en de goede daad voort te zetten. Je zou geen aandacht moeten 
besteden aan deze influisteringen van de Shaytaan, die je ervan proberen te 
weerhouden om het goede te doen. Indien je je hiervan afwendt en je je toevlucht 
bij Allaah zoekt tegen de vervloekte Shaytaan, dan zal het probleem verdwijnen, 
met de toestemming van Allaah.

[Majmoe’ Fataawaa ash-Shaykh Ibn ‘Uthaymien, vraag nr. 277] 

Het volgende zal in-shaa-Allaah ook helpen bij het verrichten van daden met een 
zuivere intentie:

 قال سفيان بن عيينة رحه ال تعال: قال أبو حازم (سلمة بن
دينار): اكتم] حسناتك أشد ما تكتم سيئاتك

Sufyaan bin 'Uyaynah (rahimahoellaah) heeft gezegd: Abu Haazim (Salamah bin 
Dienaar) heeft gezegd: “Verberg jouw goede daden nog beter dan jij jouw 
slechte daden verbergt.“ [Siyar a’laam an-Nubalaa- 6/100]
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