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، َو َ َ َ َ ُ ا، َو َ َ َا َ ُ وا، َو َ َ َ َ ُوا، َو َ َ َ َّ ُ ا،َو َ َ َ َّ ُ ا
. ً َو ُ ُ ا ِ َ َد ا َّ ِ ٕاِ ْ َ ا
HET BELANG VAN PRIVACY IN DE ISLĀM
God heeft de mens een exclusieve plaats gegeven in Zijn
schepping. Hij heeft alles wat materieel of spiritueel
schadelijk is voor de mens als verboden verklaard.
Feitelijk vindt op onze aardbol onze beproeving (imtiḥān)
plaatst. Een van die beproevingen is de manier waarop wij
met onze medemens omgaan. In meerdere Qurʾān-verzen
(āyāt) wordt vermeld dat we rekenschap zullen afleggen
over onze onderlinge omgang. Een van de grootste morele
zwakten van de mens is dat hij geneigd is om
tekortkomingen van anderen op te sporen en die
vervolgens bloot te leggen. Dit gedrag wordt in religieuze
termen aangeduid met bespieding (tajassus) en telt binnen
de Islām als een verboden (ḥarām) handeling.
Beste broeders!
Allah vermeldt het volgende in de Qurʾān: ‘O jullie die
geloven! Vermijd de meeste [kwade] vermoedens,
want zelfs minimale vermoedens tellen al als een
zonde. Bespied elkaar niet en spreek geen kwaad over
elkaar in elkaars afwezigheid.’1 De Profeet (vzmh) zei
eens
het
volgende:
‘Onderzoek
elkaars
tekortkomingen niet, bespied elkaar niet, wees niet
afgunstig jegens elkaar, keer elkaar niet de rug toe en
verfoei elkaar niet. O dienaren van God, wees
broeders [van elkaar]!’2
Beste broeders!
De Islām verbiedt houdingen en gedragingen die de
waardigheid van de mens aantasten. Immers, het behoud
van een goede reputatie is iets waar ieder mens naar
streeft. Het is dan ook ethisch onverantwoord om de
waardigheid van anderen te schenden. Allah beschouwt
de mens als het meest waardige schepsel. Om perfectie te

bereiken is intrinsieke geloofsovertuiging (īmān) een
vereiste. De Profeet (vzmh) heeft laten weten dat de mens
als resultaat van deze geloofsovertuiging de titel
“betrouwbare mens” verwerft. Om die reden dienen wij
te waken over onze tong en geen uitingen te doen die
anderen schaden.
Beste broeders!
We laten ons dagelijks in met nieuws en verspreiden we
zelf ook allerlei boodschappen. Het kan gebeuren dat we
bij vergissing ongegronde geruchten delen met anderen.
Pas hiervoor op, want de Profeet (vzmh) heeft laten weten
dat het verspreiden van alles wat je hoort al voldoende is
om zondig te zijn3 en dat mensen als gevolg van spreken
zonder na te denken naar de Hel (jahannam) gesleept
zullen worden.4 Wanneer de Profeet sprak, betrachtte hij
altijd zorgvuldigheid. Zodra hij iemand corrigeerde,
noemde hij nooit diens naam, maar gebruikte hij tactvolle
bewoordingen om misstanden aan de kaak te stellen,
zoals: ‘Wat gebeurt er toch dat mensen zus en zo doen.’
Daarnaast adviseerde hij de mensen om ernstige
misdragingen als bespieding, smaad en laster te
vermijden en om alleen over nuttige zaken te spreken.5
Beste broeders!
Allah informeert ons als volgt in de Qurʾān: ‘En volg niet
datgene waaromtrent je geen ware kennis bezit. Het
gehoor, het gezichtsvermogen en het hart zijn alle
daarvoor verantwoordelijk.’6 Dit vers herinnert ons aan
de rekenschap die we op een dag gaan afleggen.
Desondanks maken we ons dagelijks schuldig aan het
verspreiden van ongefundeerde geruchten, met als
gevolg: over en weer onvrede en beëindiging van
vriendschappen en zelfs van familiebanden. Laten we niet
vergeten dat degenen die, zonder grondig onderzoek,
lukraak geruchten opsporen op zijn minst even schuldig
zijn als degenen die de geruchten uiteindelijk verspreiden.
Beste broeders!
Laten we lelijke gewoontes als lasterpraat en valse
beschuldigingen vermijden. Deze gewoontes zorgen voor
vijandschap en zijn ze derhalve onverenigbaar met de
Islām. Onthoud dat we op de Dag des Oordeels
ondervraagd zullen worden over al onze wereldse daden.
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