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ِِ نِال َّٰر ۪ح
يم
ِِ اّللِال َّٰرحْ هم
ِ ٰــــــــــــــــــــــمِ ه
ِِ
ْبِس

ْ اِ ٰ َّن
َّٰ ِنِ ِفي
ِالدرْ ِِكِ ْاْلَّسِْف َِّلِ ِم َّنِال ٰ َّنا ِِۚرِ َّولَّنْ ِت َِّجدَِّلَّ ُهمْ ِنَّصيرا
َِّ ِال ُمنَّا ِفقي
َّ َّ ِاّلل
َّ َّق
َّ ٰ ول
ُ الِ َّر ُس
ِ ىِاّللِ َّعلَّ ْي ِهِ َّو َّس ٰلَّ َِّم
ُ َّ ٰ ِِص ٰل

ِِ َّو َّمنْ ِ َّكان َّْتِ ِفي ِهِخَّ ْصلَّةٌِ ِم ْن ُه َّٰنِ َّكان َّْت،أ َّ ْر َّب ٌعِ َّمنْ ِ ُك ٰ َّنِ ِفي ِهِ َّكا َّنِ ُمنَّا ِفقاِخَّ الِصا

ِ،اِح ٰ َّدثَّ ِ َّك َّذ َّب
َّ ِ َّوإِ َّذ،ِ إِ َّذاِا ْؤ ُت ِم َّنِخَّ ا َّن:ِح ٰ َّتىِ يَّ َّد َّع َّها
َّ َّاق
ِ ِفي ِهِخَّ ْصلَّةٌِ ِم َّنِال ٰ ِنف

.اص َّمِف ََّّج َّر
َّ َِّ َّوإِ َّذاِخ،َّوإِ َّذاِ َّعا َّهدَِّ َّغ َّد َّر

EIGENSCHAPPEN VAN DE HYPOCRIETEN

Beste moslims!
In het vers dat ik net reciteerde, zegt Allah; “Voorwaar, de
hypocrieten zullen in de laagste verdieping van de Hel
zijn: jij zult nooit een helper voor hen vinden.”1 Volgens
een ḥadīth zei de Profeet  ﷺhet volgende: “Wie alle vier van
de volgende eigenschappen bezit is een pure hypocriet;
en wie één van de volgende vier eigenschappen bezit,
diegene heeft een eigenschap van de hypocrieten totdat
hij die verlaat: wanneer hem iets wordt toevertrouwd,
verraad hij. Wanneer hij spreekt, liegt hij. Wanneer hij
iets beloofd komt hij die niet na. Wanneer hij
discussieert zondigt hij".2
Beste broeders en zusters!
Het woord munāfiq (hypocriet) is een bijvoeglijk
naamwoord dat is afgeleid van de infinitief van nifāq
(letterlijk "anders lijken dan het is") en betekent "iemand die
zijn ongeloof verbergt en zich als een gelovige laat zien of die
wankelt tussen geloof en ongeloof". Als een zaak die de
oprechtheid schaadt en het vertrouwen in de samenleving
ondermijnt, is hypocrisie een van de grootste zonden. Het
wordt door Allah en Zijn boodschapper  ﷺals extreem
gevaarlijk gezien en het wordt in veel verzen en aḥādīth
veroordeeld omdat het zowel een religieus als een moreel
probleem is. Het beeld van de hypocrieten wordt geschetst
door de Koran als volgt: Degenen die Allah en de gelovigen
proberen te misleiden door te zeggen dat ze geloven, ook al
geloven ze niet; zij die hypocriet handelen, zij hebben een
ziekte in hun hart, zij wankelen in hun lusten,3 zij volgen hun
eigen verlangens,4 zij volgen de Profeet en de Moslims enkel
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als het hun uitkomt,5 zij leggen het kwade op, verbieden het
goede en zijn gierig. Zij vergeten Allah en Allah vergeet hen.6
Gerespecteerde Gelovigen!
De Profeet  ﷺverbood gelovigen van allerlei gedragingen die
als een teken van hypocrisie worden beschouwd waardoor ze
van hypocrisie zouden kunnen worden beschuldigd. Omdat
een moslim een persoon is wiens woorden en daden
overeenkomen, zoals gedefinieerd door onze Profeet "wiens
hand en tong de mensen geen kwaad doen."7 Verraad,
leugens, ongehoorzaamheid, hypocrisie en riyā’ zijn allemaal
immorele houdingen die het vertrouwen van het publiek
ondermijnen. Het feit dat deze kenmerken, die
voorbehouden zijn aan hypocrieten die niet oprecht zijn in
hun geloof, van tijd tot tijd bij moslims worden gezien,
creëert een probleem in de uiterlijke reflectie van het geloof.
Een moslim handelt in overeenstemming met de waarden
waarin hij gelooft.
Beste Moslims!
Ondanks een verbod op hypocrisie, is het een fenomeen dat
tot op de dag van vandaag voortduurt. Er zijn mensen in de
samenleving die zich hypocriet gedragen, ook al zeggen ze
gelovig te zijn, en mensen bedriegen door hun ware
bedoelingen te verbergen. Deze onoprechtheid in geloof
weerspiegelt in het gedrag, waardoor immoreel gedrag
wijdverbreid en geleidelijk aan geaccepteerd wordt in de
maatschappij. Echter, "Religie is oprechtheid."8 Het past
dus ook bij een oprecht persoon het geloof in zijn hart te
weerspiegelen in zijn betrekkingen met zowel God als de
mensen. In afwezigheid van de Boodschapper van Allah,
hebben wij de verantwoordelijkheid om de taak opgedragen
aan de Profeet te vervullen: "Wees oprecht zoals jou is
bevolen!"9
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