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ِ الرْحٰمِن الر۪حيمِ  ــــــــــــــــــــــِم ا ْ ِ  

ِ اْلَحّقِ   ْ َ بِغَ ْ ْلبَ ْالِْثمَ َو ِحَش مَا ظَهَرَ ِمْنهَا َومَا بَطََن َو َ اْلفَوَ ِ ّ قُْل اِنمَا َحرمَ رَ

ِ مَا َال تَْعلَُمونَ  َ ا َْن تَُقولُو َع ِّْل بِ۪ه ُسْلطَانًا َو َ ْ يُ َ ِ مَا  رِكُو بِا ْ ُ َْن  . َو  

ُ َعلَْيهِ  ِ َص ا :َوَسلمَ قَاَل رَُسوُل ا  

ِ اْلَجنةِ  اْلَحيَاءُ ِمَن اإلِيمَانِ  إلِيمَاُن  ْلبَذَاءُ ِمَن اْلَجفَاءِ َو ِ النارِ  َو ْلَجفَاءُ  .َو   

GÊNE (AL-ḤAYĀʾ) KOMT VOORT UIT HET 
GELOOF (AL-ĪMĀN) 
 
Allah  هلالج لج zegt het volgende in de Qurʾān: ‘Zeg [o 
Muḥammad]: “Voorwaar, mijn Heer (Rabb) heeft de 
zedeloosheden verboden, wat er openlijk van is en wat 
er verborgen van is. En [ook] de zonde en de 
overtreding, zonder recht, en dat jullie gelijken 
toekennen aan Allah, waarvoor Hij geen bewijs heeft 
doen neerdalen, en dat jullie over Allah zeggen wat 
jullie niet weten.”’1 Volgens een ḥadīth heeft de Profeet 
 het volgende gezegd: ‘Gêne (al-ḥayāʾ) komt voort uit ملسو هيلع هللا ىلص
het geloof (al-īmān), en het geloof leidt tot het Paradijs 
(al-janna). En grof taalgebruik, brute handelingen 
komen voort uit grofheid. En grofheid leidt tot het 
Hellevuur (al-nār).’2 
 
Beste broeders en zusters! 
Eén van de kenmerken waarmee wij, als mensen, ons 
onderscheiden van andere schepsels, is dat wij 
beschikken over een schaamtegevoel, aangeduid met al-
ḥayāʾ. Dit gevoel behoort tot de kern van de islamitische 
ethiek (akhlāq). Al-ḥayāʾ betekent godvruchtige 
verlegenheid, het vermijden van zonden uit vrees voor 
Allah هلالج لج. Volgens een ḥadīth wees de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص zijn 
metgezellen (al-aṣḥāb) erop een gevoel van schaamte te 
hebben richting Allah هلالج لج. Zijn aṣḥāb bevestigde dat zij al 
beschikken over dit gevoel. Hierop legde de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص uit 
dat dit schaamtegevoel iets anders is dan wat zij ervan 
begrepen hadden. Hij vertelde dat dit gevoel inhoudt dat 
je je lichaam beschermt tegen alle vormen van het 
verbodene en dat je de dood gedenkt. Hij zei dat degene 
die het Hiernamaals wenst, de versiering van de aarde zal 
moeten verlaten; pas dan is het schaamtegevoel richting 
Allah هلالج لج compleet.3 
 
 

 
1 Al-Aʿrāf, 7: 33. 
2 T2009 Al-Tirmidhī, Al-Birr wa-l-ṣila, 65. 

Beste moslims! 
De Islām vraagt van de mens om zijn gevoel van schaamte 
(al-ḥayāʾ), dat van nature aanwezig is bij ieder mens, 
vorm te geven volgens de richtlijnen van Allah  هلالج لج en dat 
te internaliseren in je dagelijkse gedrag en mindset. Al-
ḥayāʾ is de krachtigste uiting van het geloof (al-īmān). 
Een gelovige (muʾmin) die niet over ḥayāʾ beschikt is 
ondenkbaar. Ḥayāʾ is een belangrijk moreel kompas dat 
jou in staat stelt om onderscheid te maken tussen goed en 
kwaad. Daarmee neem je automatisch afstand van zaken 
die Allah هلالج لج als lelijk bestempelt en breng je jouw gedrag 
in overeenstemming met Zijn welbehagen. Ook zorgt 
ḥayāʾ ervoor dat je de juiste verhoudingen kunt bepalen 
in jouw doen en laten. Ḥayāʾ verfraait jouw akhlāq. Zoals 
Anas ibn Mālik (r.a.) heeft overgeleverd, zei de Profeet 
 Er is geen onzedelijkheid in iets, anders dan dat‘ :ملسو هيلع هللا ىلص
het ontsiert. En er is geen gêne (al-ḥayāʾ) in iets, 
anders dan dat het siert!’4 
 
Beste gelovigen! 
Tot slot een belangrijke oproep, dus graag jullie aandacht. 
Zoals bekend worstelt de mensheid al een jaar met de 
coronapandemie. De officiële autoriteiten nemen van tijd 
tot tijd maatregelen om de pandemie te beteugelen, 
waaronder het instellen van een avondklok die thans van 
kracht is. Het doel hiervan is om het huidige 
besmettingsniveau te verlagen. We betreuren het dat 
ondanks de maatregelen er gewelddadige incidenten 
plaatsvinden waarbij er geen acht wordt geslagen op de 
sociale veiligheid en op de publieke en private 
eigendommen. Laten we niet vergeten dat elke actie die 
mensenlevens en eigendommen in gevaar brengt niet 
legitiem is. Dergelijke acties druisen in tegen de vijf 
doelstellingen van de islamitische wetgeving (maqāṣid 
al-sharīʿa), namelijk het waarborgen van de religie, het 
leven, het intellect, het nageslacht en het bezit. Laten we 
ons dus houden aan de maatregelen van de Rijksoverheid. 
Voorkom dat je je schuldig maakt aan illegale activiteiten, 
zoals deelname aan rellen, plunderingen of andere 
geweldsdelicten en behoed ook jouw omgeving hiervoor. 
Ga niet in op protestoproepen en blijf absoluut binnen 
tijdens de avondklok. Samen zorgen we ervoor dat we, op 
een dag, op een veilige en verantwoorde manier uit deze 
pandemie komen, in shāʾ Allāh. 
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3 Al-Tirmidhī, Ṣifāt al-Qiyāma, 24. 
4 T1974 Al-Tirmidhī, Birr, 47. 


