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Regelgeving aangaande Facebook 

Zal de tijd die jij op sociale media doorgebracht hebt 

beloond of bestraft worden? 

Door Islam Q&A, vertaald en enigszins bewerkt door Aboe Yoesoef 
‘Abdoellaah. 

Alle lof is voor Allah, Heer der werelden. Vrede en zegeningen zijn met de 
profeet Moh’ammed, zijn familie, zijn metgezellen en iedereen die hun 
voetstappen volgt tot aan de Laatste Dag. Voorts: 

SOCIALE MEDIA, we ontkomen er niet meer 

aan. We hebben er (bijna) dagelijks mee te 
maken. Aldus is het belangrijk om de 
islamitische regelgeving hieromtrent te kennen, 
zodat de tijd die we doorbrengen op sociale 
media beloond zal worden en niet bestraft. 
Waarlijk, er komt een Dag waarop we 
verantwoording moeten afleggen aangaande de tijd die we gebruikt of 
verspild hebben en de gunsten van Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) die we 
gebruikt of misbruikt hebben. 

De wereld van Facebook is een wereld waarin zowel grote en kleine zonden 
alsook voordelen voor mensen zijn. Nu volgt een globale toelichting op 
enkele voor- en nadelen, alsook enkele gevaren. En dit geldt niet alleen voor 
Facebook, maar ook voor andere vormen van sociale media. 
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Ten eerste: 

BESCHIKBAARHEID VAN GEDETAILLEERDE PERSOONLIJKE INFORMATIE OVER 

DE GEBRUIKERS, dat reeds geleid heeft tot negatieve gevolgen, zoals: 

1.) Het heeft geleid tot het vernieuwen van oude relaties tussen minnaars dat 
leidde tot een hervatting van deze (onwettige) relaties, leidend naar overspel 
en scheiding. 

Een team van het National Centre for Social and Criminal Research in Egypte 
verrichtte een onderzoek op Facebook dat enkele weken in beslag nam, 
waaruit bleek dat het (gebruik van deze site) serieuze consequenties had. Het 
nam onder andere waar: “Vele bezoekers van deze website slaagden erin om 
hun eerste liefde en oude relaties op te sporen, waarna zij vernietigende 
relaties herbouwden buiten de familie, hetgeen huwelijken en het 
islamitische familieleven bedreigt.” 

[Zie de artikelen http://uwkeuze.net/overspel-en-steniging/ (Waarom legt de 
Islaam zulke harde bestraffingen op voor seks buiten het huwelijk?) en 
http://uwkeuze.net/zinaa-een-gruweldaad-en-een-slechte-weg/.] 

2.) Een buitenlandse krant ontdekte een joods netwerk van spionnen dat zich 
bezighield met het rekruteren van Arabische moslimjongeren om voor hen te 
spioneren. 

Op de website Muheet – op 25 Djoemaada al-Oela 1431 AH (2010 n.C.) – 
citeerden zij van een Franse krant het verhaal over joodse uitbuiting van 
Facebook om agenten te rekruteren: “Gerald Nero, een professor aan het 
college van psychologie van de Franse Universiteit van Provence en de auteur 
van het boek Gevaren van het Internet, zegt: ‘Dit netwerk werd ontdekt in 
2001 n.C.; het was een groep netwerken geleid door Israëlische specialisten 
op het gebied van psychologie die gerekruteerd waren om zich bezig te 
houden met jeugd in de Derde Wereld, vooral diegenen die leefden in 
Arabische landen die vijandig zijn jegens Israël, alsook Zuid Amerika.” 
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In feite begon deze rekrutering al voor de stichting van Facebook, dat meer 
mogelijkheden biedt voor dit netwerk – en anderen – om jeugd te vinden die 
geschikt zijn voor rekrutering, door te kijken naar hun details en door te 
chatten met hen. 

3.) Het hacken van bankrekeningen en het stelen van de identiteit van een 
Facebookgebruiker door te kijken naar zijn/haar persoonlijke informatie. 

4.) (Toegevoegd door de vertaler:) men is ook in staat om foto’s van vooral 
zusters van hun profielen af te halen en te photoshoppen. Hoeveel zondaars 
hebben geknoeid met die foto’s door ze te bewerken met moderne 
middelen, door het hoofd van een fatsoenlijke vrouw te plakken op het 
lichaam van een onzedelijke vrouw!? De eer van een dergelijke vrouw wordt 
geschonden en zulke foto’s kunnen ook gebruikt worden voor 
afperspraktijken. 1 

 

Waarom foto’s van je kinderen plaatsen, of van een andere zegening in je 
leven!? Ben jij niet bang voor het boze oog!? Want het boze oog is echt!! 
Lees het artikel http://uwkeuze.net/jaloezie-en-het-boze-oog/. 

                                                           
1
 GERESPECTEERDE ZUSTERS IN DE ISLAAM – TOON JULLIE GEZICHTEN NIET OP SOCIAL MEDIA! 

Imaam al-Ramlie as-Shaafa’ie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Het is verboden om te kijken 
naar een vrouw in niqaab van wie niets gezien kan worden behalve haar ogen, vooral als ze 
mooi is. Hoeveel fitnah wordt er wel niet veroorzaakt door te kijken naar de ogen van een 
vrouw.” (Nihaayat al-Moeh’taadj, 6/188.) Wat dan betreft het kijken naar een vrouw die de 
niqaab niet draagt!? Of een vrouw die zich helemaal niet bedekt!? Hoeveel fitnah veroorzaakt 
zij voor mannen? Het uploaden van gezichten van vrouwen op enig sociaal medium is duidelijk 
verboden in de Islaam, alsook het tonen van foto’s van vrouwen als profielfoto’s enzovoort, 
waardoor mannen in staat gesteld worden naar hen te kijken, hun aandacht trekkend en iets 
h’araams te begaan. Zie http://uwkeuze.net/vraag-69/ (Mag een vrouw haar foto op Facebook 
plaatsen?) Alsjeblieft, weet dat ware schoonheid niet naar aandacht smacht! Moge Allah 
Ta’aalaa (Verheven is Hij) ons een correct begrip aangaande onze dien schenken en ons 
beschermen tegen fitnah. Amien. 
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Ten tweede: 

DE VERSPREIDING VAN FACEBOOK HEEFT HET EEN WERELDOMVATTENDE 

CHATSITE GEMAAKT die mensen van over alle delen van de wereld dichter bij 
elkaar brengt; zij maakten dingen nog erger door de gebruikers van hun site 
in staat te stellen een programma te gebruiken dat het nog gemakkelijker 
maakt om dergelijke gesprekken te voeren zonder op de website in te loggen, 
zoals Messenger. Het chatten heeft vele negatieve consequenties tot gevolg, 
die bekend zijn bij iedereen die enige ervaring daarmee heeft op het internet, 
vooral als het programma het mogelijk maakt elkaar ook te zien. Tot de 
slechte gevolgen van chat en zondige relaties behoren: 
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1.) Het verspillen van kostbare tijd aan triviale 
gesprekken en het leren kennen van mensen. 

De verstandige moslim dient zich te realiseren 
dat zijn levensduur beperkt is en dat hij niet 
voor eeuwig op aarde zal leven; hij gaat zijn 
Heer ontmoeten, moge Hij verheven worden, 
Die hem zal vragen over zijn jeugd/tijd en hoe hij dit gebruikt heeft en wat hij 
gedaan heeft. Dus laat de verstandige moslim kijken naar de vroegere 
generaties van deze oemmah en de geleerden ervan, en nadenken over hoe 
zij dachten over tijd en hun levensduur. 

Al-H’assan al-Basrie (moge Allah hem genadig zijn) zei over de selef en hun 
zorg voor tijd: “Ik zag die mensen en hoe zij meer zorgzaam waren 
betreffende hun tijd dan betreffende hun dirhams en dinars (oftewel hun 
geld).” [‘Abdoellaah ibn al-Moebarak, az-Zoehd (Ascese), p. 51.] 

Ibn al-Qayyim (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Iemands tijd is in feite zijn 
leven; en zijn eeuwige leven (in het Hiernamaals), hetzij eeuwige 
gelukzaligheid of eeuwig lijden, is gebaseerd op hoe hij het spendeerde. De 
tijd gaat snel voorbij; wat hij van die tijd spendeerde omwille van Allah en 
door de Hulp van Allah, dit is zijn werkelijke leven; enige andere tijd telt niet 
als deel van zijn leven, ook al spendeert hij het handelend zoals de dieren 
handelen. Dus als hij zijn tijd doorbrengt in onachtzaamheid, met zinloos 
vermaak en bedrieglijke verlangens, en het beste van waaraan hij zijn tijd 
besteedt is slapen en nutteloze zaken, dan is zijn dood beter dan zijn leven.” 
(Al-Djawaab al-Kaafie, blz. 109.) 

Zie de artikelen: 

• http://uwkeuze.net/tijd-is-geen-geld/  

• http://uwkeuze.net/als-je-wilt-dat/  

• http://uwkeuze.net/vijanden-in-het-hart-khoeshoo-en-laghw/  
(khoeshoo’ en laghw in het tijdperk van sociale media en de 
smartphone) – (Als hoofdstuk opgenomen in dit boek.) 
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2.) Het aangaan van zondige relaties tussen mannen en vrouwen, hetgeen de 
vernietiging van een stabiele familie kan veroorzaken. 

Uit een onderzoek van het National Centre – dat hierboven genoemd is – 
blijkt dat een op de vijf gevallen van echtscheiding veroorzaakt werd doordat 
een partner ontdekte dat de ander een relatie had door middel van internet 
en door middel van Facebook. 

Noot van de vertaler: sheikh Ibn Djibrien werd gevraagd: “Wat is de 
regelgeving over correspondentie tussen jonge mannen en vrouwen, 
wetende dat deze correspondentie vrij is van enige immoraliteit of liefde?” 
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Hij antwoordde: “Het is niet toegestaan voor iemand om te corresponderen 
met een vrouw die niet zijn mah’ram 2 is, wegens de fitnah (beproeving, 
verleiding) die het met zich meebrengt. Men kan denken dat er geen fitnah 
is, maar de shaytaan (satan) zal blijven doorgaan (met zijn influisteringen) 
totdat hij verliefd wordt op haar en zij op hem. De profeet (vrede en 
zegeningen van Allah zijn met hem) beval degene die hoort over de Dadjaal 
om ver van hem weg te vluchten, en hij zei dat iemand bij hem komt als een 
gelovige, maar dat de Dadjaal zal blijven doorgaan (met zijn fitnah) totdat hij 
hem laat afdwalen. 

Correspondentie van jonge mannen met jonge vrouwen brengt enorm veel 
fitnah en gevaar met zich mee en dient vermeden te worden, ook al zegt de 
vragensteller dat er geen liefde of begeerte aanwezig is.” (Einde citaat, 
Fataawaa al-Mar-aah, samengesteld door Moh’ammed al-Moesnad, blz. 96.) 

De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd 
(Nederlandstalige interpretatie): “Ik heb geen fitnah (verlokking, beproeving) 
na mij achtergelaten die schadelijker is voor mannen dan vrouwen (omdat de 
man zwak is wat betreft vrouwen).” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en 
Moeslim.) Hij (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem)  zei ook 
(Nederlandstalige interpretatie): “Een man is niet alleen met een vrouw of de 
derde van hen is satan (die hen zal aansporen tot onzedelijkheid).” [Sah’ieh’: 
overgeleverd door at-Tirmidzie (nr. 1181) en Ibn Hibbaan (nr. 282), van 
Djaabir (moge Allah tevreden over hem zijn). Sheikh al-Albaanie classificeerde 
het sah’ieh’ (authentiek) in as-Sah’ieh’ah (nr. 430).] Zie o.a. het artikel 
http://uwkeuze.net/bewijs-voor-het-verbod-op-het-mengen-van-mannen-
en-vrouwen/, alsook http://uwkeuze.net/de-handdruk/. 

                                                           
2
 Een mah’ram is een persoon met wie je volgens de sharie’ah (islamitische wet) nooit mag 

trouwen, in verband met de nauwe verwantschap (bloedverwantschap of verwantschap die 
tot stand is gekomen door borstvoeding of huwelijk). Een mah’ram is een man waarbij een 
vrouw zich ongesluierd mag vertonen, de hand mee mag schudden en mee mag reizen etc. 
zoals haar man, broer, vader en alle andere mannen die genoemd zijn in soerat an-Noer (24), 
aayah 31. 
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3.) (Toegevoegd door de vertaler:) er worden op Facebook ook veel grappen 
gemaakt, en sommige groepen hebben dit als voornaamste doel; lachen met 
elkaar. Maar houdt men ook rekening met de islamitische richtlijnen voor 
grapjes? Helaas, vaak niet. Aldus zal men nu eventjes lachen, maar op de Dag 
des Oordeels zijn deze slechte grappen een reden voor spijt en verdriet. Zie 
de artikelen http://uwkeuze.net/voorwaarden-voor-toelaatbare-grappen/ en 
http://uwkeuze.net/ik-lieg-niet-ik-maak-alleen-maar-een-grapje/. 

 

Ten derde: 

HET KAN NIET ONTKENT WORDEN DAT FACEBOOK NAAST DE VELE GEVAREN 

OOK EEN AANTAL VOORDELEN BIEDT, die bereikt worden door verstandige 
mensen die gespitst zijn om mensen te leiden naar goedheid. Deze mensen 
hebben goed gehandeld door gebruik te maken van moderne 
communicatiemiddelen – zoals het internet, mobiele telefoons en tv 
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programma’s via de satelliet. Deze middelen zijn de wereld van deze mensen 
binnengekomen om hun religie tot nut te zijn en om mensen uit te nodigen 
naar hun Heer, vooral die activiteiten die 
gezamenlijk verricht worden, want dit 
vermindert de kans dat degene die dit soort 
werk samen met anderen verricht verzeild 
raakt in de verleidingen van die wereld. Tot de 
voordelen van die website behoort: 

1.) Persoonlijke pagina’s van sommige sheikhs 
en doe’aat (meervoud van daa’ieyah: degene die anderen tot de Islaam 
uitnodigt, iemand die bezig is met da’wah), waarop zij mensen advies geven 
en hun vragen beantwoorden, vooral degenen die groepen hebben. De leider 
of stichter van de groep vindt baat wanneer een aantal mensen die lid zijn 
van die groep samenkomen en berichten sturen, onderwerpen om te 
bespreken starten en een grote hoeveelheid videoclips van hoge kwaliteit 
plaatsen. [Www.uwkeuze.net is ook te volgen op Facebook – via 
https://www.facebook.com/uwkeuze.] 

2.) Wereldwijde campagnes om Facebookgebruikers op de hoogte te 
brengen van islamitische gebeurtenissen die door ongelovige media 
achtergehouden of genegeerd worden, of om onderdrukte mensen te 
steunen, of om een website of persoonlijke pagina te sluiten. 

3.) Het verspreiden van nuttige en leerzame boeken, artikelen en websites 
onder de gebruikers van Facebook. (Zie onze artikelen 
http://uwkeuze.net/dawah-ideeen/ en http://uwkeuze.net/dawah-tips/, 
alsook http://uwkeuze.net/streven-naar-perfectie-in-de-dawah/.) 

4.) Communicatie tussen vrienden en familieleden, vooral diegenen die ver 
uit elkaar wonen. Communicatie heeft een goede invloed op het 
onderhouden van banden en elkaar aanmoedigen om standvastig in de 
Islaam te blijven. 
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Ten vierde: 

WAT BETREFT DE SHAR’IE (RELIGIEUZE) REGELGEVING aangaande het maken 

van een account op Facebook, dit hangt af van de intentie van degene die 
een account wil maken. Als hij iemand is met kennis, of iemand die kennis 
zoekt (#1), of een lid van een da’wahgroep, dan is het toegestaan en goed, 
wegens de voordelen die zij de mensen te bieden hebben. Maar voor degene 
die een account maakt voor slechte redenen, of voor wie 
hoogstwaarschijnlijk niet veilig zal zijn voor de verleidingen ervan en die 
gemakkelijk uitglijdt, vooral jonge mannen en vrouwen, het is niet toegestaan 
voor hen om een account te maken. 

(#1) Noot van de vertaler: we dienen op te merken dat als men serieus 
islamitische kennis wenst op te doen, dat men zich dan niet dient te 
beperken tot het doorbladeren van Facebookpagina’s en surfen op internet. 
Dit is niet de manier om islamitische kennis op te doen. Je kunt op die manier 
misschien wel meer informatie verkrijgen over een bepaald onderwerp, maar 
dat is geen synoniem voor het opdoen van kennis. Heb jij ooit iemand 
geneeskunde zien studeren via Facebook? Heb jij ooit iemand zien 
specialiseren in een tak binnen de rechtswetenschappen door middel van het 
raadplegen van enkele websites? Je zou een dergelijke persoon zeker niet als 
arts raadplegen of als advocaat in de arm nemen! Maar waarom vragen wij 
dezelfde categorie mensen wel om een fatwaa en nemen wij hen als imams 
en geleerden? Kennis opdoen geschied door het memoriseren van de Qor-
aan, de moetoen (basisteksten) te leren en een gekwalificeerde imam te 
zoeken door wie ze onderwezen en uitgelegd kunnen worden. Dat is kennis 
opdoen. Moge Allah de Verhevene alle moslims leiden op Zijn pad met een 
diepe kennis waar we naar handelen oprecht en alleen voor Hem.  

Zie de artikelen http://uwkeuze.net/het-zoeken-naar-kennis/ en 
http://uwkeuze.net/valkuilen-tijdens-het-zoeken-van-kennis/. Of ga naar 
onze rubriek http://uwkeuze.net/kennis-is-licht/ voor diverse artikelen en 
afbeeldingen aangaande kennis. (Einde noot.) 
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Degene die de realiteit van onze tijd kent alsook de verleiding en beroering 
die kloppen op de deur van al onze huizen zal geen bezwaar maken op enige 
faqieh of moeftie (religieuze geleerde) die iets verbiedt waarin schade is, 
hetzij volledig of grotendeels schadelijk. Het feit dat er enige voordelen zijn 
dient iemand niet aan te moedigen om te zeggen dat het toegestaan is, 
omdat men nog steeds bezorgd moet zijn over degene die zich er mee 
bezighoudt. Als dat wat goed en voordelig is groot is en het kwaad en de 
schadelijkheid ervan is klein of afwezig, dan kunnen we met een gerust 
geweten zeggen dat het toegestaan is. Vandaar dat sommige van onze 
geleerden in eerste instantie zeer strikt waren aangaande tv kanalen via de 
satelliet, vanwege het pure kwaad en de schadelijkheid ervan. Maar toen er 
groot voordeel in hen verscheen en goede islamitische kanalen ontwikkeld 
werden, alsook ontvangers die alleen die kanalen accepteerden beschikbaar 
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kwamen, werd de mening dat zij toegestaan waren geldig. Waarlijk, we zien 
vele geleerden die hebben bijgedragen aan dergelijke zenders die nuttige 
programma’s hebben. 

Degene die zichzelf niet onder controle kan houden op Facebook en 
vergelijkbare sites dient geen account te maken. Het registreren is 
toegestaan voor degene die handelt in overeenstemming met de shar’ie-
richtlijnen, door zichzelf onder controle te houden en zijn bevliegingen en 
begeerten niet te volgen, alsook degene die een account maakt zodat het 
zichzelf en anderen tot nut kan zijn. 

Noot van de vertaler: 

Je kunt veel h’asanaat verdienen door anderen 
aan te moedigen het goede te doen, en de 
sayyie-aat worden vermeerderd als je anderen 
het slechte laat doen (denk aan foto’s die je 
plaatst waar anderen naar kunnen kijken, bijvoorbeeld). 

Djarier (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde: “…de boodschapper 
van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd 
(Nederlandstalige interpretatie): ‘Degene die aanzet tot een goede gewoonte 
(of daad) in de Islaam (door het voorbeeld te geven of anderen er van op de 
hoogte te brengen), en er wordt naar gehandeld na hem, hij zal dezelfde 
beloning daarvan krijgen als de beloning van degenen die 
dienovereenkomstig handelen, zonder dat er enige mindering van hun 
beloningen zal zijn. En wie in de Islaam aanzet tot een slechte gewoonte (of 
daad) en er wordt naar gehandeld na hem, hij zal dezelfde last daarvan 
krijgen als de last van degenen die dienovereenkomstig handelen, zonder dat 
er enige mindering van hun lasten zal zijn.’” (Overgeleverd door Moeslim.) 

We vragen Allah om ons veilig te houden van de verleidingen, zowel de 
zichtbare als de onzichtbare, want Hij is de Gids naar het rechte pad. 
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En Allah weet het best. 

Bron:  
https://islamqa.info/en/137243 (Engels)   
https://islamqa.info/ar/137243 (Arabisch)  
– enigszins bewerkt door de vertaler. 

Wees eens eerlijk tegenover jezelf: zorgt jouw facebookgebruik ervoor dat je 
nader tot Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) komt en voor h’asanaat in jouw 
schaal, of dat je waardevolle tijd verspilt en voor sayyie-aat in jouw schaal? 
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Allahs Boek of Facebook? 

Welke open jij het meest? 

Alle lof is voor Allah, Heer der werelden. Vrede en zegeningen zijn met 
de profeet Moh’ammed, zijn familie, zijn metgezellen en iedereen die 
hun voetstappen volgt tot aan de Laatste Dag. Voorts: 

Denk eens na over de volgende vraag: welke open jij het meest, Allahs Boek 
of Facebook? 

De Koran (al-Qor-aan) onderscheidt de waarheid van valsheid, zoals Allah 
Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) dat zegt 
(Nederlandstalige interpretatie): “Gezegend is Degene Die al-Foerqaan (de 
Onderscheider) neerzond op Zijn dienaar (Moh’ammed), om voor de 
werelden (mensen en djinn) een waarschuwer te zijn.” [Soerat al-Foerqaan 
(25), aayah 1.] 

Al-Foerqaan is al-Qor-aan: het is Foerqaan genoemd omdat het onderscheid 
maakt tussen de waarheid en de valsheid door zijn oordelen, en die 
onderscheid maakt tussen degene die de waarheid volgt en degene die de 
valsheid volgt – d.w.z. de gelovigen en de ongelovigen. (Uit Tefsier H’adaa-ieq 

ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan van Moh’ammed al-
Amien ibn ‘Abdiellaah al-Oeramie al-‘Alawie al-Hararie as-Shaafi’ie.) 

Het is tevens een richtsnoer voor de godvrezenden, zoals Allah de Verhevene 
dat zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Dit (de Qor-aan) is het Boek waar 
geen twijfel aan is (dat het geopenbaard is door Allah 3), een leidraad voor al-

moettaqien (de vromen, godvrezenden).” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 2.] 

                                                           
3
 Zie het boek Logische argumenten voor het bevestigen van de waarheid van de beste der 

mensen: Moh’ammed ملسو هيلع هللا ىلص, hoofdstuk 2: “De bevestiging dat de Qor-aan niet afkomstig is van 

de profeet Moh’ammed ملسو هيلع هللا ىلص”, van dr. Abdulmuhsen Almutairi, uitgegeven door Uitgeverij 
Momtazah. Te bestellen via onze webshop op http://uwkeuze.net/webshop/. 
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De Qor-aan is ook een medicijn voor de zieken en een beschermer tegen 
ziektes! Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt 
(Nederlandstalige interpretatie): “En Wij zenden van de Qor-aan (Koran) neer 
wat genezing en barmhartigheid is voor de gelovigen en het vermeerdert bij 
de onrechtvaardigen slechts verlies.” [Soerat al-Israa-e (17), aayah 82.] 

‘Een genezing en barmhartigheid voor de gelovigen’ wil zeggen dat het alles 
wat in hun harten is aan twijfel, hypocrisie, shirk (polytheïsme), verwarring en 
neiging naar de valsheid wegneemt. De Qor-aan geneest dit alles (indien men 
de Qor-aan veelvuldig leest en er in gelooft). Het is ook een barmhartigheid 
waardoor men geloof en wijsheid verwerft en goedheid gaat zoeken en 
ernaar gaat streven. Dit geldt alleen voor degene die erin gelooft en het 
accepteert als waarheid en het volgt, het is voor hem een genezing en een 
barmhartigheid. Wat betreft de ongelovige die zichzelf onrecht aandoet door 
zijn ongeloof, wanneer hij de Qor-aan hoort, raakt hij slechts verder 
verwijderd van de waarheid en zijn ongeloof vermeerdert. Het probleem ligt 
bij de ongelovige zelf, niet bij de Qor-aan. (Uit Tefsier Ibn Kethier.) 

Tevens is het een vermaning, barmhartigheid, leiding en geneesmiddel voor 
de harten, zoals Allah al-Wadoed (de Liefhebbende) zegt (Nederlandstalige 
interpretatie): “O mensheid! Werkelijk, er is een vermaning (de Qor-aan) van 
jullie Heer tot jullie gekomen en een genezing voor wat in jullie borstkassen 
(harten) is en een leiding en een barmhartigheid voor de gelovigen.” [Soerat 
Yoenoes (10), aayah 57.] 

Zonder dit Boek en zonder ons mooie geloof de Islaam zouden we nergens 
zijn!! 

Ibn Mas’oed (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet 
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige 
interpretatie): “De Qor-aan is een bemiddelaar en een voorspraak (op de Dag 
der Opstanding) welke geaccepteerd is, en een maahil 4 en een betrouwbaar 

                                                           
4
 Een maahil is iemand die volhardend is in zijn voorspraak en die tot het extreme gaat om een 

persoon te redden. Zie an-Nihaayah, vol. 4, p. 303. 
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(Boek). Eenieder die het voor zich plaatst, het zal hem leiden naar het 
Paradijs; en eenieder die het achter zich neer gooit, het zal hem naar de Hel 
slepen.” (At-Tabaraanie.) 

En dan Facebook: het kan leuk en nuttig zijn – het is een gemakkelijke manier 
om contact te onderhouden met familie en vrienden, om da’wah te 
verrichten (zie http://uwkeuze.net/dawah-ideeen/) en om op de hoogte te 
blijven van updates van je favoriete website, bijvoorbeeld. 

Maar het is ook een bron van fitnah – het bevat zowel leiding als dwaling en 
zowel waarheid als onwaarheid, broeders en zusters die religieuze uitspraken 
doen op basis van begeerten en emoties in plaats van kennis, vrouwen die 
hun schoonheid aan de wereld ten toon stellen, nutteloze discussies en 
roddels/laster die verspreid worden, bijvoorbeeld. 

We moeten beseffen welke van de twee boeken we meer aandacht moeten 
geven!! 

Welke open jij het meest, Allahs Boek of Facebook? 

De realiteit is dat velen meer tijd doorbrengen op Facebook dan lezend in en 
nadenkend over de Koran. Hoe zal het dan met onze kinderen gaan!? Als wij 
kietaab face (Facebook) meer openen dan Kitaab Allaah (de Koran)! 

Wie van ons kent de betekenis van soerat al-faatih’ah en welke voordelen in 
deze belangrijke soerah zich bevinden!? Wie van ons begint zijn dag met de 
Koran en eindigt zijn dag met de Koran!? 

Ga nu even alleen zitten met jezelf en denk goed na!! Hoeveel tijd besteed ik 
aan Facebook en hoeveel aan de Koran? Als ik deze tijd aan de Koran had 
besteed, dan zou ik meer van de Koran onthouden en begrepen hebben!!  

Maak met jezelf een afspraak, nu!! Dat je alvorens Facebook opent je 
minstens 1 bladzijde van de Qor-aan leest. En dan niet alleen even snel lezen, 
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maar ook nadenken over de betekenissen en eventueel dingen opzoeken in 
boeken van tefsier. Want de Qor-aan is geen leesboek ter vermaak, maar het 
Boek met de Woorden van onze Schepper dat ons leidt naar Zijn 
Tevredenheid en dat de weg naar al-Djennah verduidelijkt. Als gelovigen in 
Allah de Alwetende en in al-Djennah en in Djahannam kunnen we het lezen 
in en het bestuderen van de Qor-aan dus niet zien als een vervelende 
verplichting, maar iets dat we met alle liefde en plezier zouden moeten doen. 
Tenminste, als je van jezelf houdt! 

Ik vraag Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) dat 
Hij ons in zijn Barmhartigheid neemt en dat Hij het voor ons vergemakkelijkt 
om de Qor-aan te lezen en begrijpen en leren en praktiseren!! Zodat onze 
kinderen dit van ons overnemen en niet dat onze kinderen van ons 
overnemen dat we de hele dag achter Facebook zitten!! 

Als jouw kind jou ziet bidden van jongs af aan, dan wil hij dat ook! Als hij je 
constant Qor-aan ziet lezen, dan wil hij dat ook – dat komt omdat JIJ de 
voorbeeldfunctie draagt en dit is gewoon ook de natuurlijke aanleg van een 
mens en vooral voor een kind dat alles kopieert van zijn ouders! 

Moge Allah de Verhevene ons vrome echtgenotes/echtgenoten schenken en 
vrome kinderen die de Qor-aan lezen, leren, begrijpen en praktiseren! 
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Sociale media en vriendschap…  

 

…profetische vriendschapsprincipes voor het tijdperk 

van de sociale media 

Geschreven door Omar Usman. Vertaald door broeder Said. 

Ik ben oud genoeg om me een wereld te kunnen herinneren zonder sociale 
media. Dat betekende het regelen van ontmoetingen met vrienden via de 
vaste telefoon die gedeeld werd met de hele familie, en we voelden ons 
modern toen AOL Instant Messenger populair werd. Omgang met een vriend 
betekende meestal een soort doorlichtingsproces waardoor onze ouders hem 
eerst leerden kennen alvorens het was toegestaan om samen te gaan 
basketballen of te gaan fitnessen. 

Sociale media kunnen niet langer beschouwd worden als een hype. Aldus 
dient onze gemeenschap niet te blijven hangen in discussies zoals: “Is 
Facebook h’alaal?” en: “Zouden we deze platforms eigenlijk wel moeten 
gebruiken?” De realiteit is onmiskenbaar; dit is de nieuwe vorm van 
communicatie, punt uit. Dit is hoe we communiceren. Specifieke platformen 
kunnen veranderen, maar video heeft de radioster al omvergeworpen (bij 
wijze van spreken). 

Wat we nu dienen te bespreken is hoe we de islamitische principes in acht 
kunnen nemen wanneer we dergelijke platformen gebruiken. De kern van 
sociale netwerken is vriendschap. Vanuit zakelijk oogpunt is dat contact met 
klanten. Hoe je het ook bekijkt, het komt er op neer hoe je omgaat met 
anderen. Laten we met dit in het achterhoofd eens kijken naar drie simpele 
principes waar rekening mee gehouden moet worden tijdens ons gebruik van 
sociale media en netwerken. 
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Het eerste principe: je bent wat je volgt 

Aboe Moesaa (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet 
(vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige 
interpretatie): “De gelijkenis van goed gezelschap en slecht gezelschap is 
zoals de eigenaar (een verkoper) van muskus en iemand (een smid) die de 
blaasbalg bedient. De eigenaar van de muskus kan je gratis muskus 
aanbieden, of je zal muskus van hem kopen, of je ruikt de goede geur van 
hem. Wat betreft degene die de blaasbalg bedient, of hij verbrandt jouw 
kleren, of je ruikt de slechte geur van hem.” (Overgeleverd door al-
Boekhaarie en Moeslim.) 

Het lijkt zonneklaar, maar soms moeten we de punten verbinden om het 
geheel te begrijpen. Degenen die we volgen zijn degenen die we vergezellen. 
Onze vrienden zijn de updates die we zien op Facebook, de mensen die we 
volgen op Twitter, de foto’s die we zien op Instagram en de mensen die we 
sms’en op WhatsApp. 

Het kan zijn dat je fan bent van een bepaalde atleet en hem volgt, maar wat 
doe je als hij een foto van zichzelf plaatst waarin hij deelneemt aan bepaalde 
onislamitische activiteiten? En wat dan wat betreft die ene vriend (die je 
misschien maar één of twee keer hebt ontmoet, als je hem überhaupt ooit 
hebt ontmoet) die dagelijks vertelt over hoeveel hij zijn ouders haat? Het is 
gemakkelijk om je afwijzend uit te laten over deze zaken en te zeggen dat je 
het er niet mee eens bent, maar de realiteit is dat je deze boodschappen 
constant toelaat in jouw hart. 

Geloof je me niet? Denk dan eens aan hoeveel keer per dag je bezig bent met 
je gsm. Wanneer je opstaat, onderweg naar school of werk, tijdens pauzes, 
tijdens bijeenkomsten, tijdens je lunch, in de rij in de winkel, tijdens reclame 
op tv, op het toilet, voordat je gaat slapen… hoeveel status updates 
consumeer je elke dag? Het hebben van een vriend of kennis die je slechts 
enkele keren per jaar ziet en daarmee een relatie onderhoud is iets compleet 
anders dan het dagelijks zien van 5-10 berichten van diezelfde persoon. 
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Denk na over hoe jij jouw persoonlijke ruimte vult. Wees strikt over wie je 
toelaat. Als iemand een slechte of negatieve invloed heeft, weer hem dan, 
koste wat het kost. De zuiverheid en gezondheid van jouw hart is meer waard 
dan het verliezen van enkele likes of retweets.  

 

Het tweede principe: je wordt beoordeeld op basis van je beste 

vriend 

De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd 
(Nederlandstalige interpretatie): “Een man zal de religie van zijn nabije vriend 
volgen, dus laat eenieder van jullie goed kijken naar degene die hij als nabije 
vriend neemt.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie, 2378; door al-Albaanie als 
h’asan (goed) geclassificeerd in Sah’ieh’ at-Tirmidzie, 1937.) 

Deze overlevering bevat een duidelijke boodschap die we allemaal begrijpen. 
Maar er zijn ook enkele aspecten die in zekere maten over het hoofd gezien 
worden. Deze h’adieth geeft een dieper inzicht in het menselijk denken. Als 
eerste wijst het ons erop dat degenen met wie we omgaan een grotere 
invloed op ons onderbewustzijn hebben dan sommige van ons willen 
toegeven. Ten tweede leert de h’adieth ons dat een goede vriendschap 
betekent dat je elkaar op een diepgaand niveau moet kennen. Het betekent 
dat wanneer je werkelijk bevriend bent met iemand, je deze persoon zo goed 
kent dat je comfortabel bent met zijn geloof, ethiek en karakter. 

Een valkuil van de sociale netwerken is het idee van hyperconnectiviteit (een 
soort digitale obesitas). De overvloed aan overbodige connecties geeft soms 
de valse impressie dat het zinvolle connecties zijn. Brady Quinn, die de 
quarterback van de Chiefs was toen één van zijn teamgenoten zelfmoord 
pleegde, zei iets bevattelijk. “Het enige dat mensen altijd hoopvol kunnen 
proberen weg te nemen, denk ik, is de relaties die ze hebben met mensen,” 
vertelde Quinn de reporters na de wedstrijd. “Ik weet wanneer het is 
gebeurd, ik zat en dacht na over wat ik anders had kunnen doen. Wanneer je 
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aan mensen vraagt hoe het met ze gaat, meen je dat dan werkelijk? Wanneer 
je iemand die aan jou vraagt hoe het met je gaat beantwoordt, vertel je dan 
echt de waarheid?” 

We leven in het tijdperk van sociale netwerken, met Twitter en Facebook, en 
dat is oké. Maar we hebben contact met onze collega’s, onze familie, onze 
vrienden, en toch lijkt het erop dat we meer bezig zijn met onze telefoons en 
andere dingen dan met de werkelijke relaties met de mensen in onze directe 
omgeving. Hopelijk zullen mensen hiervan leren en proberen om mensen te 
helpen die het moeilijker hebben dan ze in werkelijkheid laten blijken. 

 

Meestal zijn je beste vrienden diegenen die je het langst kent. Sterke 
vriendschappen worden op hun eigen manier getest. Maar tegenwoordig is 
er geen stimulans meer om je in te spannen wanneer vriendschappen getest 
worden, om de vriendschap te redden. Men kan nu gewoon naar Facebook 
gaan en zeggen: “Het maakt niet uit, ik heb toch nog meer dan 600 vrienden 
om tegen te praten.” 

Aldus is er niet heel veel logica nodig om in te zien dat Facebook steeds vaker 
genoemd wordt als oorzaak voor scheidingen. Mensen gedijen op dit gevoel 
van connectiviteit. Ze beginnen contacten te leggen met exen met wie ze 
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anders niet zouden praten. Als ze gefrustreerd raken door hun echtgenoten, 
dan zoeken ze simpelweg iemand anders om mee te praten, want ze weten 
niet meer hoe ze moeten omgaan met een echte relatie. 

Verander je focus van steeds meer verre vrienden en volgers vergaren naar 
het onderhouden van relaties met de nabije vrienden die je wel hebt. Ze zijn 
ook een pad naar het Paradijs. 

  

Het derde principe: het is niet altijd verstandig om te delen 

De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd 
(Nederlandstalige interpretatie): “Houd van degene van wie je houdt tot op 
zekere hoogte (gematigd), misschien dat hij iemand zal worden die je haat; 
en haat degene die je haat tot op zekere hoogte (gematigd), misschien dat hij 
iemand zal worden van wie je houdt.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie, 
1997.) 

Gematigdheid is de naam van het spel. Hoeveel deze term ook gebruikt is, 
het belang van gematigdheid kan niet voldoende worden benadrukt. Deze 
h’adieth bevat een duidelijke boodschap: deel niet teveel met mensen, want 
je kunt er later spijt van krijgen. Dit is iets waar ouders zich op zouden 
moeten focussen wanneer ze hun kinderen leren hoe ze sociale media 
verantwoordelijk zouden moeten gebruiken. Niet iedere “vriend” is 
daadwerkelijk jouw vriend die het beste met je voor heeft. Wat dat betreft 
zouden scholieren en studenten moeten steunen op de levenservaring van 
hun ouders, die al veel zijn omgegaan met verschillende soorten mensen en 
daardoor snel de gevarenvlaggen zullen zien bij mensen die zij zelf niet zien. 
(Zie het hoofdstuk “Mag een vrouw haar foto op Facebook plaatsen?” in dit 
e-boek voor enkele gevaren van het delen van foto’s.) 
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De kern van de zaak is dat sociale media versterkers zijn van afgunst. (Zie het 
artikel http://uwkeuze.net/jaloezie-en-het-boze-oog/.) Het is gemakkelijk om 
naar iemands tijdlijn te kijken en daaruit te concluderen dat deze persoon 
een zorgeloos leven heeft. Mooie familiefoto’s, foto’s van mooie restaurants 
en leuke reizen, en jij zit daar op je stoel met al je problemen en zorgen. Zo 
wordt het gemakkelijk om h’asad (jaloezie) te ontwikkelen. Het omgekeerde 
is ook mogelijk. Wees dus voorzichtig met wat je deelt, want je kunt bij 
anderen jaloezie opwekken. 

 

Het is ook van groot belang om te vermelden dat jij jouw zonden niet bekend 
dient te maken. In een poging om mensen te imponeren, zodat zij hen leuk 
vinden, delen velen foto’s van zichzelf terwijl ze bezig zijn met een vorm van 
schaamteloos (zondig) gedrag. Maak de zonden die Allah Soebh’aanahoe wa 

Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) voor jou verborgen heeft niet 
openbaar! Het omgekeerde geldt ook, wees niet onachtzaam door vrijwillig 
mensen te volgen die schandelijke zaken publiceren. Ook al druk je niet op 
‘vind-ik-leuk’, je kunt ze tenminste uit jouw vriendenlijst verwijderen. 

Wanneer het gaat over afkeer hebben van iemand, dan dienen we ook 
gematigd te zijn. Eén van de meest schadelijke praktijken is online pesten en 
koeioneren. Een dergelijk gedrag is om één of andere reden extra 
besmettelijk online. Wanneer mensen iemand een ander persoon zien pesten 
die zij niet mogen, is het heel gemakkelijk om je te verstoppen achter je 
toetsenbord en mee te doen. Wees niet gemeen tegen personen die je niet 
graag mag en zeg niets negatiefs over hen. Blokkeer hen simpelweg of 
verwijder ze uit je vriendenlijst en ga verder met je leven. 
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[Toevoeging van uwkeuze.net:] 

Ook is het belangrijk dat je jouw goede daden niet bekendmaakt onder de 
mensen om indruk op hen te maken. De boodschapper van Allah (vrede en 
zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige 
interpretatie): “Wat ik het meeste vrees voor jullie is de kleine shirk 
(afgoderij).” Zij zeiden: “Wat is de kleine shirk, O boodschapper van Allah!” 
Hij zei: “Ar-Riyaa-e (te koop lopen met je daden, indruk proberen te maken 
op mensen etc.). Allah zal zeggen op de Dag der Opstanding, wanneer de 
mensen beloond of bestraft worden voor hun daden: ‘Ga naar degene 
tegenover wie je indruk wilde maken in de wereld en zie of je enige beloning 
bij hem vindt.’” (Overgeleverd door imaam Ah’med.) (Zie het artikel 
http://uwkeuze.net/riyaa-e-te-koop-lopen-met-je-daden/.)  

We dienen op te letten dat we niet te snel een bericht leuk vinden en delen. 
We dienen eerst na te gaan of het overeenkomt met de waarheid en geen 
bid’ah (innovatie), leugen of roddel enzovoort. Allah de Verhevene zegt 
(Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Als een faasiq 
(leugenaar, zondaar) naar jullie komt met een bericht, verifieer het dan, 
opdat jullie mensen niet schaden met onwetendheid, waarna jullie spijt 
krijgen van hetgeen jullie deden.” [Soerat al-H’oedjoeraat (49), aayah 6.] 

Alle nieuwtjes of geruchten – vooral die afkomstig zijn van personen die je 
niet kent (of die als onbetrouwbaar bekend staan) – dienen geverifieerd en 
op juistheid getoetst te worden. Als zij klakkeloos geloofd en doorgegeven 
worden, kan er veel schade aangericht worden, waarvan men later veel spijt 
heeft. Alle vormen van achterklap en laster worden veroordeeld. (Zie o.a. het 
artikel http://uwkeuze.net/roddelen/ (je hebt je broeders vlees gegeten), 
alsook http://uwkeuze.net/het-verbod-op-innovaties-bidah/.) 

Denk dus eerst goed na voordat je iets online plaatst, of je daarmee de 
Tevredenheid van Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zult verwerven of juist niet. 
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Djarier (moge Allah tevreden over hem zijn): “…de boodschapper van Allah 
(vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige 
interpretatie): ‘Degene die aanzet tot een goede gewoonte (of daad) in de 
Islaam (door het voorbeeld te geven of anderen er van op de hoogte te 
brengen), en er wordt naar gehandeld na hem, hij zal dezelfde beloning 
daarvan (deze daad van goedheid) krijgen als de beloning van degenen die 
dienovereenkomstig handelen, zonder dat er enige mindering van hun 
beloningen zal zijn. En wie in de Islaam aanzet tot een slechte gewoonte (of 
daad) en er wordt naar gehandeld na hem, hij zal dezelfde last daarvan (deze 
zonde) krijgen als de last van degenen die dienovereenkomstig handelen, 
zonder dat er enige mindering van hun lasten zal zijn.’” (Overgeleverd door 
Moeslim.) 

[Einde toevoeging.]  

Ik hoop dat onze oemmah begint te beseffen dat sociale media onze levens 
beheersen op manieren waar we vaak niet bij stilstaan. Het controleren van 
onze telefoon is niet iets dat we louter doen om de tijd te doden, maar het 
vervangt zelfs onze computer als belangrijkste apparaat. We moeten 
verdergaan dan de discussie over de vraag of sociale media goed of slecht zijn 
en een oprechte discussie starten over hoe deze netwerken onze levens en 
relaties beïnvloeden. We hebben het hier zelfs niet eens gehad over zaken als 
overvloed aan informatie, of het verzwakken van onze geestelijke toestand 
dat ons weerhoudt van simpele dingen zoals smeekbedes te verrichten voor 
Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke). 

Vriendschappen hebben een grotere invloed op onze persoonlijkheid dan we 
ons realiseren. We kunnen niet langer een onderscheid maken tussen online 
en offline persoonlijkheden. Beide hebben een reële impact op ons en we 
moeten kennis opdoen over de islamitische principes en hoe we 
dienovereenkomstig kunnen leven, ongeacht hoeveel de omgeving rondom 
jou verandert. 

En tot Allah keren wij allemaal terug. 
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Vijanden in het hart: khoeshoo’ en laghw 

Khoeshoo’ en laghw in het tijdperk van sociale media en de smartphone. 

 

Geschreven door Olivia Kompier, voor al-Jumuah Magazine. 
Vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah, voor www.uwkeuze.net. 

Alle lof is voor Allah, Heer der werelden, en moge de vrede en de zegeningen 
van Allah neerdalen op onze geliefde profeet Moh’ammed, alsook op zijn 
familie, al zijn metgezellen en iedereen die hun voorbeeld volgt. Voorts: 

Imaan (geloof 5) is het gevolg van onze ‘ibaadah (aanbidding 6). Maar zoals de 
profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem 7) waarschuwde, 
‘ibaadah kan vruchteloos zijn. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over 
hem zijn) verhaalde dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met 
hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Vele mensen die vasten 
krijgen niets voor hun vasten behalve honger en dorst, en vele mensen die ’s 
nachts bidden krijgen er niets voor behalve slapeloosheid.” (Overgeleverd 
door Daariemie.) 

Khoeshoo’ is wat een religieuze bevredigende handeling onderscheidt van 
een lege. Khoeshoo’ is essentieel voor ons om door onze aanbidding de 
helderheid van imaan in onze harten te verkrijgen. Khoeshoo’ is in 
tegenstelling tot de algemene veronderstelling niet louter iets dat gevoeld 
wordt tijdens het gebed 8, maar het is voortdurend in het hart aanwezig. 
Telkens wanneer een gelovige aan Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) herinnert 
wordt, om welke reden dan ook, dan wordt dit gevoel van khoeshoo’ 

                                                           
5
 Zie de verhandeling http://uwkeuze.net/de-6-pilaren-van-geloof/.  

6
 Zie het artikel http://uwkeuze.net/de-voorwaarden-voor-acceptabele-ibaadah-aanbidding/.  

7
 Zie het artikel http://uwkeuze.net/het-vragen-van-zegeningen-en-vrede-voor-de-profeet/.  

8
 Zie de rubriek http://uwkeuze.net/het-gebed/ voor diverse artikelen over het gebed. Zie ook 

het artikel http://uwkeuze.net/khoeshoo-tijdens-het-gebed/.  
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aangewakkerd; ook al is het iets eenvoudigs zoals het nadenken over de 
schepping van Allah tijdens een ochtendwandeling.  Allah Ta’aalaa zegt 
(Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, in de schepping van de hemelen 
en de aarde, en de opeenvolging van de nacht en de dag, en het schip dat op 
de zee vaart met wat nuttig is voor de mensen, en hetgeen Allah neerzendt 
uit de hemel aan water waarmee Hij de aarde tot leven brengt na haar dood, 
en dat Hij allerhande bewegende wezens daarop heeft verspreid, en het 
bestuur van de winden en de wolken die dienstbaar gemaakt zijn tussen de 
hemel en de aarde, zijn zeker tekenen voor mensen die nadenken.” [Soerat 

al-Baqarah (2), aayah 164.] 

Bovendien kunnen bepaalde handelingen de duisternis in het hart laten 
toenemen. Natuurlijk zijn zonden 9 de voornaamste oorzaak van deze 
duisternis. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde 
dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft 
(Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer een dienaar (een persoon) een 
zonde (slechte daad) begaat, wordt er een zwarte stip gestippeld op zijn hart. 
Als die persoon dan die slechte daad (zonde) opgeeft, Allah smeekt om hem 
te vergeven en berouw toont, dan wordt zijn hart gereinigd (van die stip op 
het hart); maar als hij de slechte daad (zonde) herhaald, dan zal de bedekking 
toenemen totdat zijn hart volledig ermee bedekt is. En dat is ar-raan wat 
Allah noemde (in de Qor-aan): ‘Integendeel! Er is zelfs raan (een bedekking – 
van zonden) op hun harten vanwege wat zij verwierven.’” (Overgeleverd door 
at-Tirmidzie en al-H’aakim.) 

Maar er is ook een gevaar voor onze imaan dat verscholen zit in hetgeen 
twijfelachtig is of zelfs toegestaan: laghw, vaak vertaald als zinloze, triviale of 
nutteloze woorden (en daden). Khoeshoo’ en laghw zijn net zoals licht en 
duisternis, of positief en negatief, tegenwerkende krachten: des te meer 
khoeshoo’ een moslim in zijn hart draagt, des te meer hij laghw zal mijden; 
en des te meer een moslim zich bezighoudt met laghw, des te meer hij zal 
worstelen om khoeshoo’ te ontwikkelen. 

                                                           
9
 Zie de artikelen http://uwkeuze.net/de-bittere-gevolgen-van-zonden/ en 

http://uwkeuze.net/zonden-heroverwegen-zijn-kleine-zonden-echt-klein/.  
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Vermaak en alledaagse gesprekken zijn belangrijk om een gebalanceerde 
levensstijl te ontwikkelen. De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met 
hem) was speels met de sah’aabah en zijn vrouwen (moge Allah tevreden 
over hen zijn). Maar in verhouding tot de hoeveelheid tijd die de profeet 
(vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) spendeerde aan het gebed of 
het reciteren van de Qor-aan waren deze speelse momenten slechts een 
druppel in een emmer. Het was de soennah van de vooraanstaande 
sah’aabah (moge Allah tevreden over hen zijn) om de volledige Qor-aan te 
reciteren in slechts drie dagen. Wellicht dat wij niet in staat zijn ons niveau 
van ‘ibaadah (aanbidding) tot dergelijke hoogten te brengen, maar wij dienen 
te kijken naar de verhouding van tijd die wij spenderen aan vermaak en 
sociale activiteiten versus de hoeveelheid tijd die wij spenderen aan 
‘ibaadah. Als we merken dat we worstelen om khoeshoo’ te hebben in onze 
connectie met Allah Ta’aalaa, dan moeten we de hoeveelheid tijd die we 
spenderen aan laghw onderzoeken; deze verhouding zal hoogstwaarschijnlijk 
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de zwakte in imaan verklaren voor de praktiserende moslim. De profeet 
(vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige 
interpretatie): “Lach niet te veel, want overdadig lachen doodt het hart.” 
(Overgeleverd door Ibn Maadjah.) 

Voordat we verder gaan, dienen we zowel khoeshoo’ (عZخشــــــــــ) als laghw (لغــــــــــو) 
accuraat te definiëren. 

  

Laghw 

Laghw komt van het woord laghiya of laghya, 
wat ‘onzin vertellen’, ‘in de rede vallen’, 
‘spreken over iemand anders’, ‘nutteloze spraak’ 
of ‘zinloze spraak’ betekent. Het typische 
kenmerk van laghw is dat het geen nut heeft 
wat betreft dien en doenyaa (wat betreft religie en het wereldse). Dus het 
spelen met je kinderen, tijd doorbrengen met je echtgenoot of echtgenote, 
of zelfs een vriend, is geen laghw. Echter, laghw is hetgeen vele vrienden 
uiteindelijk gaan doen (vooral facebookvrienden). Het is niet 
noodzakelijkerwijs op zichzelf slechte spraak. 

Allah Ta’aalaa zegt in Zijn Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): 
“Zij horen daarin (in het Paradijs) geen nutteloos of zondig gepraat.” [Soerat 
al-Waaqi’ah (56), aayah 25.] 

Merk op dat laghw (in dit vers vertaald als ‘nutteloos gepraat’) apart van 
zondig gepraat vermeld wordt. 

Allah Ta’aalaa zegt ook in soerat al-Baqarah (Nederlandstalige interpretatie): 
“Allah zal jullie niet bestraffen voor wat laghw is in jullie eden, maar Hij zal 
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jullie bestraffen vanwege hetgeen jullie harten hebben verworven. 10 En Allah 
is Vergevensgezind, Meest Verdraagzaam.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 
225.] 

Ibn Kethier zegt dat deze aayah het volgende beduidt: “Allah bestraft of 
houdt jou niet verantwoordelijk voor de laghw eden die jij maakt. De laghw 
eden zijn onbedoeld en zijn zoals de gebruikelijke uitingen die de tong 
gemakkelijk (haast automatisch) herhaald, zonder ze echt te bedoelen.” 
Helaas horen we dat deze valse eden van “wallah” en “wallaahie” afgelegd 
worden voor de meest alledaagse zaken in de meest onbelangrijke 
gesprekken. Ook worden zij vaak geuit bij grapjes en kletsen om tijd te 
verspillen. 

  

Khoeshoo’ 

Khoeshoo’ komt van het woord khasha’a, en 
het betekent ‘onderdanig en nederig zijn’, ‘je 
blik neerslaan’, ‘zelfbeheersing/ingetogenheid 
toepassen’ en ‘je volledig overgeven aan de 
Genade van Allah’. Een verwant woord is 
khaashie’a, wat ‘vrezen met een eerbiedige 
vrees’ betekent, alsook ‘het hebben van ontzag en vrees’. Soerat al-H’ashr 
bevat een mooie aayah die beide termen combineert (Nederlandstalige 
interpretatie): “Als Wij deze Koran tot een berg hadden neergezonden, zou jij 
deze zeker onderworpen (khoeshoo’) gezien hebben, gebarsten uit vrees 
(khaashie’a) voor Allah. En dat zijn de gelijkenissen die Wij aan de mensheid 
geven, opdat zij zullen nadenken.” [Soerat al-H’ashr (59), aayah 21.] 

                                                           
10

 Noot van de vertaler: Hij bestraft jullie in het Hiernamaals voor datgene wat jullie harten 
opzettelijk hebben gepleegd en waarbij jullie opzettelijk hebben gelogen. (At-Tefsier al-Wasiet 

lil Qor-aanie l-Kariem van Moh’ammed Sayyid Tantaawie.) 
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Denk nu eens als volgt na over khoeshoo’: jouw hart is de berg die Allah 
Ta’aalaa noemt in deze aayah, barst jouw hart wanneer het de Qor-aan 
hoort? Word je in beroering gebracht door de Qor-aan of de aanmaningen 
van Allah Ta’aalaa of Zijn boodschapper (vrede en zegeningen van Allah zijn 
met hem)? 
 

Gedurende de dag zijn we als bergen, bolwerken die het gebeuk van de 
fitnah en ontbering van het dagelijks leven in deze doenyaa incasseren. Maar 
wanneer we in gebed staan, dan dienen we als deze berg te zijn, plotseling 
nederig en zacht geworden door ontzag en eerbied voor Allah ‘Azza wa Djel 
(de Almachtige en Majesteitelijke). 
 

Khoeshoo’ en laghw worden gecombineerd genoemd in soerat al-Moe-

eminoen. De verwerving van de een en het mijden van de ander zijn in feite 
cruciaal om de titel moe-emin (gelovige) te verdienen. Allah Ta’aalaa zegt 
(Nederlandstalige interpretatie): “Werkelijk, de gelovigen zijn succesvol. 
Degenen die ootmoedig (khaashi’oen) in hun gebed zijn 11. En degenen die al-

                                                           
11

 Noot van de vertaler: het Arabische woord voor ootmoed (nederige onderdanigheid) is 
khoeshoo’, zowel uiterlijk als innerlijk. Wat betreft het uiterlijk, dit heeft betrekking op het 
hoofd door deze nederig te buigen; de ootmoed van de ogen geschiedt door ze te weerhouden 
van het wegkijken (tijdens het gebed dien je niet omhoog of om je heen te kijken); de 
ootmoed van de oren geschiedt door nederig te luisteren; de ootmoed van de tong geschiedt 
door (alleen Qor-aan en dzikr) te reciteren en waakzaam en kalm te zijn; de ootmoed van de 
handen geschiedt door de rechterhand op de linkerhand te plaatsen en het besef van 
onderdanigheid te hebben, zoals een dienaar in deze houding dat heeft; de ootmoed van de 
rug geschiedt door deze recht te houden tijdens de roekoe’ (buiging); de ootmoed van de 
geslachtsdelen geschiedt door afstand te nemen van begerige gedachten; de ootmoed van de 
voeten geschiedt door te blijven staan op de plaats van het gebed en ze niet te bewegen. Wat 
het innerlijk betreft: de ootmoed van het ego is het vinden van kalmte en rust, vrij van alle 
gedachten (die afleiden van het gebed); de ootmoed van het hart geschiedt door het constant 
gedenken van Allah Ta’aalaa en voortdurend besef van Zijn aanwezigheid (met Zijn Kennis en 
Macht); de ootmoed van de ziel geschiedt door deze te dompelen in de zee van liefde en te 
laten smelten bij het besef van Allahs perfecte Eigenschappen en Zijn Grootheid. (Tefsier 

H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan van Moh’ammed al-
Amien ibn ‘Abdiellaah al-Oeramie al-‘Alawie al-Hararie as-Shaafi’ie.) Zie het artikel 
http://uwkeuze.net/khoeshoo-tijdens-het-gebed/, alsook het boek 33 Manieren om 

khoeshoo’ tijdens het gebed te ontwikkelen, van sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjied, 
uitgegeven door Uitgeverij Momtazah, te bestellen op http://uwkeuze.net/webshop/. 
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laghw (nutteloze woorden en daden) mijden 12.” [Soerat al-Moe-eminoen 
(23), aayah 1-3.] 
 
 

Het tijdperk van sociale media en de smartphone 
 
Laten we vooropstellen dat technologie ons vele voordelen gebracht heeft, 
zowel wat betreft hardware en software, waardoor we in staat gesteld 
worden te communiceren op manieren die voorheen niet mogelijk waren. 
Instant messaging tussen mensen door middel van berichten/e-mail op 
smartphones heeft de mensen in staat gesteld om veiliger te reizen en om 
met gemak met elkaar in contact te blijven, het heeft mensen in staat gesteld 
om de familiebanden wereldwijd en vaker te onderhouden. Technologie 
heeft het voor moslims ook mogelijk gemaakt om vanuit hun huizen lessen te 
volgen en da’wah te verrichten, waardoor voor velen de deur van islamitisch 
onderwijs geopend is. Informatie over de Islaam is nu beschikbaar door een 
druk op een knop. Sociale media staat toe dat de stem van moslims gehoord 
wordt, en het heeft het bewustzijn verhoogd betreffende vele kwesties die 
                                                           
12

 Noot van de vertaler: de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd 
(Nederlandstalige interpretatie): “Profiteer van vijf zaken vóór vijf anderen: jouw jeugd vóór 
jouw ouderdom, jouw gezondheid vóór jouw ziekte, jouw rijkdom vóór jouw armoede, jouw 
vrije tijd vóór jouw bezigheid en jouw leven vóór jouw dood.” (Sah’ieh’ al-Djaami’.) Een 
gelovige is iemand die te allen tijde de last van verantwoordelijkheid voelt; hij beschouwt deze 
wereld als een plaats van toetsing, en het leven als de beperkte tijd toegestaan voor die test. 
Door dit gevoel gedraagt hij zich zijn hele leven lang serieus en verantwoordelijk, zoals een 
student die met al zijn gedachten in een examenformulier verzonken is. Net zoals de student 
weet dat elk moment van de beperkte tot zijn beschikking staande tijd belangrijk is en 
beslissend voor zijn toekomstige leven, en dus wil hij dit niet verkwisten, zo spendeert de 
gelovige ook elk moment van zijn leven aan daden die nuttig en vruchtbaar zijn betreffende 
hun uiteindelijke resultaten. Zozeer dat hij zelfs met betrekking tot recreatie en sport kiest 
voor die dingen die hem voorbereiden voor hogere doelen in het leven en niet resulteren in 
louter vulling van tijd. Voor hem is tijd niet iets dat gedood moet worden, maar iets dat 
profijtvol en productief gebruikt dient te worden. De gelovige is een persoon die spreekt over 
goede en nuttige dingen en die een goed gevoel voor humor heeft, en hij houdt zich niet bezig 
met onfatsoenlijke en onzinnige dingen. Een samenleving waarin de oren nooit immuun zijn 
voor beledigend taalgebruik, roddels en laster, leugens, obscene grappen en liedjes en 
onfatsoenlijk geklets is voor hem een bron van marteling en kwelling. (Tafheem-ul-Qur’an van 
Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) 



Vijanden in het hart: khoeshoo’ en laghw 

 

37 | w w w . u w k e u z e . n e t          M o s l i m s  e n  S o c i a l e  M e d i a  

 

onze oemmah treffen en die de heersende media neigt te negeren. Er is geen 
twijfel dat moderne technologie een zegening van Allah Ta’aalaa is, en de 
creatieve genialiteit van de menselijke intelligentie is een testament voor de 
Uitspraak van Allah tegen de engelen (Nederlandstalige interpretatie): “…Ik 
weet wat jullie niet weten.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 30.] Mensen zijn 
zoals de djinn 13 in staat om bloed te vergieten en verwoesting op aarde aan 
te richten, maar wij zijn uitzonderlijk omdat wij ook tot grote uitvindingen, 
beschavingen en ontdekkingen in staat zijn, al-h’amdoelillaah. 
 
De voordelen terzijde, we moeten ook eerlijk zijn jegens onszelf, want deze 
zegening van technologie en communicatie is voor de grote meerderheid 

van ons ook een fitnah (wat de aard is van zegeningen in het algemeen). 
Wegens een beperkt aanbod aan h’alaal entertainment opties, zeker in een 
westers land, is het geen wonder dat moslims veel te veel tijd doorbrengen 
op het internet. De shaytaan (satan) probeert ons te allen tijde te misleiden, 
en als hij ons niet kan laten zondigen, dan zal hij ons laten bezighouden met 
nutteloze zaken, of minder belangrijke zaken prioriteit laten geven boven 
belangrijkere zaken, of onze ‘ibaadah (aanbidding) laten talmen, oftewel 
steeds laten uitstellen. 14 

                                                           
13

 Djinn (vaak vertaald als geesten): voor de mens onzichtbare schepsels geschapen door Allah 
� van rookloos vuur, zoals mensen van aarde en engelen van licht. In Sah’ieh’ Moeslim is 
overgeleverd dat ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn) zei dat de boodschapper van 
Allah � gezegd heeft: “De engelen werden geschapen van licht 

(A)
, de djinn werden geschapen 

van rookloos vuur en Adam werd geschapen van hetgeen dat aan jullie omschreven is 
(B)

.” 
Djinn dienen niet verward te worden met het onstoffelijke (de ziel) van een overleden mens, 
die volgens de algemene misvatting ronddoolt na het overlijden. Djinn zijn ook schepsels met 
een eigen wil en dienen ook te kiezen tussen goed en kwaad. Er zijn onder de djinn ook 
moslims, christenen, joden en ongelovigen enzovoort. Men kan contact leggen met de djinn 
door middel van zwarte magie, glaasje draaien, Ouijabord, pendelen, enzovoort, wat h’araam 
(verboden) is in de islam. Het is zeer gevaarlijk om djinn op te roepen, omdat je niet weet of je 
met goede/eerlijke of slechte/leugenachtige djinn te maken gaat krijgen. Slechte djinn zullen 
hun best doen om de mens schade te berokkenen door hen tot ongeloof uit te nodigen, te 
achtervolgen, angstaanvallen teweeg te brengen etcetera en zelfs zelfmoord te laten plegen. 
Zie het artikel http://uwkeuze.net/de-wereld-van-de-djinn/.  
(A)

 Zie het artikel http://uwkeuze.net/engelen/.  
(B)

 Zie het artikel http://uwkeuze.net/de-schepping-van-adam-van-aarde/.  
14

 Zie het artikel http://uwkeuze.net/de-vallen-van-iblies/. 
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Het is zo veel gemakkelijker om op de Facebook app te drukken, of een social 
hub met een hoog drama gehalte en veel foto’s, dan op een Qor-aan app. 
Zelfs als je een moesh’af app op je telefoon hebt, dan kunnen velen van ons 
slechts enkele pagina’s lezen voordat we zwichten voor de notificaties van 
Whatsapp of Facebook. Na het lezen van “Forty-two Reasons You’re Really a 

90s Kid” op Buzzfeed, of het doen van een quiz om te ontdekken welk 
Disneyfiguur je bent, lijkt het bidden van twee raka’aat voor salaat ad-

dhoh’aa 15 saai, Allaahoe l-Moesta’aan (Allah is Degene Wiens Hulp gezocht 
wordt). Als je er in slaagt het te verrichten, dan zul je veel afleidingen 
bemerken. Zelfs de verplichte gebeden worden door de shaytaan weggegrist 
omdat we de wal van khoeshoo’ verzwakt hebben door de grote hoeveelheid 
tijd die we gespendeerd hebben aan laghw. 
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 Zie de artikelen http://uwkeuze.net/de-voortreffelijkheid-van-het-dhohaa-gebed/ en 
http://uwkeuze.net/de-voortreffelijkheid-van-vrijwillige-gebeden/.  
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De meeste van ons brengen meer tijd dan gezond is door op het internet of 
onze smartphones, hetzij surfen op het web, texten of het browsen door 
Facebook of Twitter. Echter, het overgrote deel van informatie op het 
internet en social media is laghw. En omdat het heel gemakkelijk is om 
iemand een berichtje te sturen, zijn vele van onze individuele gesprekken 
laghw. Er zijn volledige websites die louter en alleen toegewijd zijn aan 
laghw. Zelfs als het op moslims aankomt, vele blogs, Twitteraccounts en 
Facebookpagina’s en -groepen zijn amper meer dan laghw. Velen van ons 
maken zichzelf wijs dat ze da’wah verrichten, en misschien doen ze dat ook 
wel, maar welk percentage van de tijd? 

<<<Noot van de vertaler: we dienen op te merken dat als men serieus 
islamitische kennis wenst op te doen, dat men zich dan niet dient te 
beperken tot het doorbladeren van Facebookpagina’s en surfen op internet. 
Dit is niet de manier om islamitische kennis op te doen. Je kunt op die manier 
misschien wel meer informatie verkrijgen over een bepaald onderwerp, maar 
dat is geen synoniem voor het opdoen van kennis. Heb jij ooit iemand 
geneeskunde zien studeren via Facebook? Heb jij ooit iemand zien 
specialiseren in een tak binnen de rechtswetenschappen door middel van het 
raadplegen van enkele websites? Je zou een dergelijke persoon zeker niet als 
arts raadplegen of als advocaat in de arm nemen! Maar waarom vragen wij 
dezelfde categorie mensen wel om een fatwaa en nemen wij hen als imams 
en geleerden? 

Kennis opdoen geschied door het memoriseren van de Qor-aan, de moetoen 
(basisteksten) te leren en een gekwalificeerde imam te zoeken door wie ze 
onderwezen en uitgelegd kunnen worden. Dat is kennis opdoen. Moge Allah 
de Verhevene alle moslims leiden op Zijn pad met een diepe kennis waar we 
naar handelen oprecht en alleen voor Hem. Zie onze rubriek 
http://uwkeuze.net/kennis-is-licht/ voor diverse artikelen, waaronder: 

• http://uwkeuze.net/het-zoeken-naar-kennis/ 

• http://uwkeuze.net/valkuilen-tijdens-het-zoeken-van-kennis/.>>> 
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Wat is de verhouding tussen werkelijk nuttige berichten ten 

opzichte van geklets? 

Zelfs de tijd die we spenderen aan het spreken met andere moslims is tijd die 
niet besteed wordt aan belangrijkere activiteiten. Het zeggen van salaam 
tegen (oftewel een praatje maken met) een andere moslim eens per week op 
djoemoe’ah (vrijdag) was altijd de norm. Dus laten we onszelf niet voor de 
gek houden dat we elkaar dagelijks op social media moeten ontmoeten en 
begroeten, vooral wanneer er tegelijkertijd zo veel laghw op ons afkomt. 

Het liefst dienen we te smachten naar meer tijd alleen; de profeet (vrede en 
zegeningen van Allah zijn met hem) genoot nachtelijks van afzondering 
tijdens qiyaam al-layl 16 na een dag vol nuttige communicatie, en hij 
omschreef de salaah als de “koelheid van zijn oog.” We zouden meer tijd 
door moeten brengen met persoonlijke daden van aanbidding dan met social 
media da’wah. De sah’aabah (moge Allah tevreden over hen zijn) 
spendeerden veel tijd aan het helpen van hun gemeenschap, maar we 
kunnen ons twitteren en facebooken echt niet zien als “vrijwillige 
dienstverlening” (hoewel er enkele uitzonderingen zijn). En laat ons onze 
eigen families niet vergeten; hoeveel van ons kunnen zeggen dat zij dezelfde 
tijd en zorg besteden aan het onderwijzen van hun eigen kinderen ten 
opzichte van de tijd en zorg die zij besteden aan het onderwijzen van een 
Facebook- of Twitterpubliek!? We willen niet zeggen dat het bereiken van 
een publiek via social media onbelangrijk is, maar voor velen van ons heeft 

deze da’wah belangrijkere islamitische prioriteiten in onze levens 

overschaduwd. 

Laghw duwt, zoals eerder is aangegeven, khoeshoo’ weg. Oftewel, een hart 
dat verdoofd is door laghw kan niet levendig zijn met khoeshoo’. Khoeshoo’ is 
een vorm van nederigheid, een besef van je werkelijke positie met betrekking 
tot jouw Heer, wat een ‘abd is, oftewel een dienaar jegens jouw Meester. Zijn 

                                                           
16

 Zie het artikel http://uwkeuze.net/qiyaam-al-layl-het-nachtgebed-en-al-witr/, dat ook als 
gratis e-boek te downloaden is op http://uwkeuze.net/e-boeken/.  
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ondermaanse (aardse) tijd kan elk moment tot een einde komen en hij zal 
door zijn Heer ter verantwoording geroepen worden. Wanneer men dit 
werkelijk voelt, zal men een afkeer voelen van activiteiten waarmee tijd 
verspilt wordt alsook oneerbiedigheid wordt getoond jegens de tijd die Allah 
Ta’aalaa hem geschonken heeft. Allah Ta’aalaa zegt in soerat al-Asr 
(Nederlandstalige interpretatie): “Bij de tijd. Waarlijk, de mens verkeert zeker 
in een staat van verlies. Behalve degenen die geloven en rechtschapen daden 
verrichten 17 en elkaar aansporen tot de waarheid en elkaar aansporen tot 
geduld 18.” [Soerat al-Asr (103), aayah 1-3.] 
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 Noot van de vertaler: rechtschapen daden omvatten twee belangrijke zaken, namelijk; het 
zuiver aanbidden van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) en het 
opvolgen van het voorbeeld van de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah 
zijn met hem) in zijn doen en laten. (Tefsier al-Qor-aan al-Kariem van Moh’ammed ibn Saalih’ 
al-‘Oethaymien.) Zie het artikel http://uwkeuze.net/de-voorwaarden-voor-acceptabele-
ibaadah-aanbidding/. 
18

 Noot van de vertaler: geduld betreffende het leed, kwaad en verwondingen die men kan 
ondervinden op de weg van Allah tijdens het prediken/praktiseren van Zijn religie of tijdens de 
djihaad [jihad 

(A)
]. Het Arabische woord sabr ( deصـــــــــــــــــــــ) is veelomvattend qua betekenis en het 

beduidt: houd je gevoelens en passies onder controle; mijd overhaastheid, onbesuisdheid, 
onbezonnenheid, wanhoop en hebzuchtigheid; blijf koel en kalm en maak weloverwogen 
beslissingen; blijf geduldig en standvastig wanneer je geconfronteerd wordt met gevaren en 
moeilijkheden; neem geen verkeerde beslissing, ook al onderga je ernstige provocatie; verlies 
niet je gezonde verstand, ook al heb je te kampen met kwellingen en verkeer je in een benarde 
toestand; onderneem geen haastige stappen door je ergernis en ongeduldigheid om je doel te 
bereiken zonder gebruik te maken van doeltreffende maatregelen en laat je niet verleiden 
door de misleiding van een of ander werelds belang, winst of verlangen. Allah ‘Azza wa Djel 
(de Almachtige en Majesteitelijke) helpt degenen die sabr praktiseren in overeenstemming 
met deze implicaties. (Tafheem-ul-Qur’an van Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) Geduld gaat 
dus niet over hoe lang men kan wachten, maar hoe goed men zich gedraagt tijdens het 
wachten!! 
(A)

 Zie de verhandeling http://uwkeuze.net/jihad/, dat ook als gratis e-boek te downloaden is 
op http://uwkeuze.net/e-boeken/. 
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Laghw en de nefs 

De nefs is de roeh’ (ziel 19) verenigt met het lichaam dat geschapen is van 
deze doenyaa (wereld). 20 Het heeft spirituele voeding nodig, zoals religieuze 
kennis en aanbidding, alsook voeding van deze doenyaa, zoals voedsel, 
drinken, vermaak enzovoort. Laghw is als een val gezet door de shaytaan; het 
brengt vaak spraak met zich mee dat lichtzinnig, grappig of frivool aanvoelt, 
maar het kan heel gemakkelijk grof, vulgair of schaamteloos worden. 21 Het 
herinnert mij aan het spel “truth or dare” uit mijn kinderjaren (waarbij de 
opdrachten en vragen extremer en seksueler getint worden naarmate de 
leeftijd toeneemt). Met laghw leidt het ene vaak naar het andere en de 
shaytaan laat de bescherming van taqwaa 22 en khoeshoo’ afbrokkelen totdat 
onze harten verdoofd zijn en de roeh’ verstikt door het goed gevoel gevende 
vermaak waar de nefs zich aan te goed doet. 

Laghw lijkt veel op de domme, onbehouwen spraak van een dronkaard (dat 
door de dronkaard zelf niet wordt opgemerkt, maar wel door omstanders). 
Allah Ta’aalaa zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Daarin laten zij bekers 
(met wijn) rondgaan, die niet leiden tot nutteloos gepraat noch tot zonde.” 
[Soerat at-Toor (52), aayah 23.] 

                                                           
19

 Zie de verhandeling http://uwkeuze.net/de-ziel-maak-kennis-met-je-ware-zelf/.  
20

 Zie het artikel http://uwkeuze.net/de-schepping-van-adam-van-aarde/. 
21

 Zie het artikel http://uwkeuze.net/letten-wij-op-ons-taalgebruik/. 
22

 Zie het artikel http://uwkeuze.net/taqwaa-godvrezendheid-dat-moet-je-hebben/.  
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Het internet is een platform geworden voor iedereen om een publiek te 
hebben en het kan ervoor zorgen dat we ons belangrijker gaan voelen dan 
dat we in werkelijkheid zijn. Op sociale media zijn we gefixeerd op wat 
anderen van ons denken en maken ons meer zorgen over hun mening dan de 
Mening van Allah over ons. [Noot van de vertaler: er is ook het gevaar dat we 
indruk op andere gebruikers proberen te maken, wat een vorm van shirk is23.] 
We wedijveren met elkaar niet alleen aangaande aspecten van de doenyaa, 
maar zelfs aangaande aspecten van de dien; we wedijveren zodat onze 
“stem” die van anderen overschreeuwt, om diegene te worden wiens pagina 
of blog het meest bezocht wordt, om diegene te zijn die de meeste likes en 
shares heeft. [Noot van de vertaler: en daarbij vergeten we vaak de 
verantwoordelijkheid die het verspreiden van informatie met zich 
meebrengt. 24] Sociale media en het internet zijn een plaats geworden die het 
ego verheft, en het is vaak de persoon met het meest schaamteloze of 
omstreden gedrag die populair is, in plaats van degene die gevuld is met 
nederigheid jegens zijn Heer. Er zijn enkele uitzonderingen, mensen die het 
internet gebruiken als een middel voor hun doel of als middel voor onderwijs, 
maar zij zijn de uitzondering en je zult hen niet meer tijd op het internet zien 
spenderen dan minimaal noodzakelijk is om hun boodschap over te brengen. 

Het internet is een plaats van valse koningen en koninginnen. Maar 

degene die khoeshoo’ in zijn hart heeft kan zijn intenties niet 

vermengd laten raken met riyaa-e, oftewel indruk willen maken / te 

koop lopen met je daden. 

<<<Noot van de vertaler: de belangrijkheid van kennis kan niet genoeg 
benadrukt worden! Imaam Ah’med heeft gezegd: “De mensen hebben meer 
behoefte aan kennis dan dat zij behoefte hebben aan voedsel! Want zij 
hebben maar twee of drie keer per dag behoefte aan voedsel, maar zij 
hebben op elk moment behoefte aan kennis!” (Siyar an-Noebala, 2/256.) 
Maalik ibn Anas zei: “Het is niet de kennis die naar jou toe moet komen, het 
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 Zie het artikel http://uwkeuze.net/riyaa-e-te-koop-lopen-met-je-daden/. 
24

 Zie het artikel http://uwkeuze.net/het-spreken-namens-de-wetgeving-zonder-kennis/. 
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is jij die naar de kennis toe moet komen.” (‘Adaab Shar’iyyah 2/144.) Zie de 
rubriek Kennis is licht voor diverse leerzame artikelen en motiverende 
afbeeldingen.>>> 

  

Oplossingen 

Er is goed nieuws voor degenen van ons die worstelen met khoeshoo’. De 
eerste stap is gemakkelijk; het is een stap terug van laghw, wat voor velen 

van ons betekent een stap terug van het internet, sociale media en onze 

smartphones. Een eenvoudige manier om onze khoeshoo’ te verbeteren is 
dezelfde tijd doorbrengen met het lezen van de Qor-aan dan dat we online 
doorbrengen. Ga na hoeveel minuten/uren je vandaag aan het internet of 
texten spendeert en spendeer dezelfde hoeveelheid tijd aan het lezen van de 
Qor-aan, adzkaar of een islamitisch boek. Laat de verhouding geleidelijk aan 
omslaan ten gunste van khoeshoo’; verplicht jezelf dat je voor elke minuut 
die je online doorbrengt, je twee minuten zult spenderen aan ‘ibaadah 
enzovoort. 

Voor velen van ons is Arabisch niet onze moedertaal. We dienen er voor te 
zorgen dat onze harten in beroering gebracht worden door het gedenken van 
Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij). Dit kan bereikt worden door het leren van 
Arabisch en het te begrijpen, of ondertussen een vertaling van de 
betekenissen en tefsier (uitleg) van de Qor-aan bestuderen in een taal die we 
begrijpen. 

Men ontwikkelt khoeshoo’ niet louter door middel van ‘ibaadah, maar ook 
door middel van het kijken naar de schepping van Allah Ta’aalaa in de 
natuur; de lucht, bomen, heuvels, wolken, sterren enzovoort wijzen onze 
harten naar de Majesteitelijkheid van Degene Die ze geschapen heeft. 25 Allah 
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 Lees eens onze artikelen http://uwkeuze.net/de-grootheid-van-allah/ en 
http://uwkeuze.net/de-hemelen/ (een uitnodiging om na te denken) en 
http://uwkeuze.net/wonderen-in-ons-en-rondom-ons/. 
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Ta’aalaa moedigt ons Zelf keer op keer in de Qor-aan aan om Hem vis-à-vis 
Zijn schepping te gedenken. Al deze activiteiten, hetzij lezen of eenvoudig 
enige tijd doorbrengen in onze achtertuin, vereisen dat we ons losmaken van 
laghw. Deze scheiding van laghw opent voor ons automatisch een 
mogelijkheid dat khoeshoo’ toeneemt. 
 
Tenslotte, goed gezelschap is cruciaal om laghw te verwijderen uit je leven, 
en met Facebookberichten en tweets die meerdere malen per dag in ons 
gezicht geduwd worden wanneer we op social media gaan, hebben we 
allerlei soorten “vrienden” die niet eens echte vrienden zijn, laat staan goede 
vrienden. 
 

We worden overstelpt met de stemmen van mensen of links die zij 

plaatsen die rechtstreeks leiden naar laghw. Werkelijk, de shaytaan 

hoeft bijna niet meer te werken om vallen van laghw te plaatsen, 

mensen doen dit werk voor hem op Facebook of Twitter of 

tijdverspillende websites. 
 
We dienen onze interactie met deze mensen zo veel als mogelijk te 
beperken, hetzij door minder online te gaan, of door minder van dergelijke 
apps op onze telefoons te plaatsen, of door zeer sterke filters op onze social 
media accounts te plaatsen. 
 
En natuurlijk is Allah Ta’aalaa Degene met Wie we de meeste tijd zouden 
moeten converseren, hetzij door middel van het lezen van de Qor-aan, of 
door middel van tasbieh’ [het zeggen van “Soebh’aan Allaah (Glorieus is 
Allah)” 26] (of andere dzikr), of door smeekbeden tot Hem te verrichten. 
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 Zie http://uwkeuze.net/hadieth-25/ (De deugd van het gedenken van Allah) (van 
http://uwkeuze.net/de-veertig-ahaadieth-van-an-nawawie/), waar onder andere te lezen is 
dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige 
interpretatie): “Heeft Allah jullie niet in staat gesteld liefdadigheid (sadaqah) te geven? 
Waarlijk, elke tesbieh’ah is liefdadigheid, elke takbierah is liefdadigheid, elke tah’miedah is 
liefdadigheid, elke tahlielah is liefdadigheid. Het aansporen tot het goede (al-ma’roef) is 
liefdadigheid, het verbieden van het verwerpelijke (al-moenkar) is liefdadigheid en de 
geslachtsdaad van eenieder van jullie (binnen het huwelijk) is liefdadigheid.” 
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Ik wil dit artikel graag afsluiten met de volgende h’adieth: 

“Allah, de Glorieuze en Verhevene, zei: ‘Ik heb het gebed (soerat al-

Faatih’ah) tussen Mijzelf en Mijn dienaar gedeeld in twee delen en Mijn 
dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft.’ Als de dienaar zegt (tijdens het 
gebed): ‘Alle lof is voor Allah, de Heer van al-‘aalamien (de gehele 
schepping),’ dan zegt Allah: ‘Mijn dienaar heeft Mij geprezen.’ En wanneer hij 
zegt: ‘Ar-Rah’maan (de Meest Barmhartige), ar-Rah’iem (de Meest 
Genadevolle),’ dan zegt Allah: ‘Mijn dienaar heeft Mij verheerlijkt.’ En 
wanneer hij zegt: ‘De Bezitter van de Dag des Oordeels,’ dan zegt Allah: ‘Mijn 
dienaar heeft Mij vereerd.’ (En Hij zei een andere keer: ‘Mijn dienaar heeft 
zijn zaak aan mij toevertrouwd.’) En wanneer hij zegt: ‘U alleen aanbidden wij 
en U alleen vragen wij om hulp,’ dan zegt Allah: ‘Dit is tussen Mij en Mijn 
dienaar, en Mijn dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft.’ En wanneer hij 
zegt: ‘Leid ons op het rechte pad. Het pad van degenen aan wie U Uw gunst 
geschonken hebt, niet (het pad) van degenen waarop de Toorn rust, noch dat 
van de dwalenden,’ dan zegt Allah: ‘Dit alles is voor Mijn dienaar, en Mijn 
dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft.’” (Sah’ieh’ Moeslim.) 

En tot Allah keren wij allemaal terug. 
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Mag een vrouw haar foto op Facebook plaatsen? 

 

Vraag: wat is de regelgeving voor een vrouw betreffende het plaatsen van 
haar foto op haar Facebookpagina, vooral aangezien sommige zusters die de 
h’idjaab dragen denken dat het plaatsen van foto’s van haarzelf met h’idjaab 
niet verboden is in de sharie’ah? Kunt u dit uitleggen zodat ik hen kan 
adviseren? 

Antwoord: alle lof is voor Allah. 

Er zijn enkele redenen waarom het h’araam is voor een vrouw om een foto 
van haarzelf op Facebook of chat rooms of op andere websites te plaatsen, 
waaronder: 

1. 

Dit is in strijd met de bedekking en verschuiling die in de Qor-aan en de 
Soennah zijn opgelegd aan vrouwen. Allah, moge Hij verheven en geprezen 
worden, zegt betreffende de meest nobele vrouwen, namelijk de vrouwen 
van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (Nederlandstalige 
interpretatie): “…En wanneer jullie hen (zijn vrouwen) iets vragen, vraag hen 
dan van achter een afscherming. Dat is reiner voor jullie harten en hun 
harten 27…” [Soerat al-Ah’zaab (33), aayah 53.] 

                                                           
27

 Eenieder die door Allah de Verhevene gezegend is met goed begrip kan nu zelf zien dat het 
Boek, dat verbiedt dat mannen en vrouwen face to face met elkaar spreken en hen opdraagt 
om van achter een scherm te spreken omdat “dit reiner is voor ieders hart”, onmogelijk kan 
toestaan dat mannen en vrouwen elkaar vrij (zonder geldige reden) ontmoeten in gemengde 
bijeenkomsten. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) Zie het artikel 
http://uwkeuze.net/bewijs-voor-het-verbod-op-het-mengen-van-mannen-en-vrouwen/. 
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Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “O profeet 
(Moh’ammed)! Zeg tegen jouw echtgenotes en jouw dochters en de vrouwen 
van de gelovigen om hun djalaabib 28 over zich heen te dragen. Dat is 
gepaster, zodat zij onderscheiden worden (als respectabele vrouwen), en niet 
lastig worden gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Barmhartig.” [Soerat al-

Ah’zaab (33), aayah 59.] 
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 Djalaabib is de meervoudsvorm van djilbaab, een kledingstuk dat het gehele lichaam bedekt 
(en buitenshuis gedragen dient te worden). As-Shihaab zei: “Dit is een gewaad waarmee men 
zich omhult.” En er is gezegd: “Dit is een laken of al hetgeen wat het lichaam bedekt.” (Rawaa-

ie’ al-Bayaan, tefsieroe aayaatie l-ah’kaam van Moh’ammed ‘Alie as-Saabonie.) Djilbaab is een 
grote doek en ‘adnaa’ is het aantrekken en goed inpakken; maar wanneer dit woord gebruikt 
wordt met het bijgevoegd deelwoord ‘alaa, dan geeft het de betekenis “iets van boven naar 
beneden laten gaan”. Sommige moderne vertalers hebben onder invloed van het Westen dit 
woord vertaald als “aankleden, goed inpakken” om op de een of andere manier het bevel om 
het gezicht te bedekken te ontwijken. Maar als Allah de Verhevene bedoelde wat deze 
meneren willen interpreteren, dan had Hij yoednina ilay-hinna gezegd en niet yoednina ‘alay-

hinna. Iedereen die Arabisch kent, weet dat yoednina ‘alay-hinna niet louter “aankleden, goed 
inpakken” betekent… Deze mening werd ook begrepen door de grote uitleggers die dicht bij de 
tijd van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) leefden… Bijvoorbeeld, imaam 
Ibn Djarier at-Tabarie zei in zijn commentaar op dit vers: “De respectabele vrouwen dienen er 
niet uit te zien als de slavinnen, wat betreft hun kleding wanneer zij uit hun huizen gaan, met 
onbedekte gezichten en hun losse haren. Zij dienen in plaats daarvan hun doeken of buitenste 
kleding aan te trekken en een deel daarvan over hen heen te laten hangen zodat geen enkele 
kwaadaardige persoon hen durft lastig te vallen.” (Djaami’ al-Bayaan, vol. XXII, p. 33.) (Tefhiem 

al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) Dit is wellicht niet de gemakkelijkste manier van 
kleden, maar minder erg dan de resultaten van het niet opvolgen van deze kledingstijl. Het 
doel is niet om de vrijheid van vrouwen te beperken, maar om hen te beschermen tegen 
intimidatie. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd 
(Nederlandstalige interpretatie): “Ik heb geen fitnah (verlokking, beproeving) na mij 
achtergelaten die schadelijker is voor mannen dan vrouwen (omdat de man zwak is m.b.t. 
vrouwen).” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.) Hij (Allahs zegeningen en vrede 
zijn met hem) zei ook (Nederlandstalige interpretatie): “Een man is niet alleen met een vrouw 
of de derde van hen is shaytaan (satan) (die hen zal aansporen tot onzedelijkheid).” [Sah’ieh’: 
overgeleverd door at-Tirmidzie (nr. 1181) en Ibn Hibbaan (nr. 282), van Djaabir (moge Allah 
tevreden zijn met hem). Sheikh al-Albaanie classificeerde het sah’ieh’ (authentiek) in as-

Sah’ieh’ah (nr. 430).] 
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En Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) verbood 
vrouwen om met een zachte toon te spreken, zoals Hij zegt in Zijn Nobele 
Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “O vrouwen van de profeet 
(Moh’ammed)! Jullie zijn niet zoals andere vrouwen. Als jullie (Allah) vrezen, 
spreek dan niet zacht, waarna degene in wiens hart een ziekte is zal begeren, 
en spreek op een passende manier 29.” [Soerat al-Ah’zaab (33), aayah 32.] 

Dus Allah, moge Hij verheven en geprezen worden, legde de vrouwen van de 
profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) – en de gelovige vrouwen 
over het algemeen – op om de h’idjaab in acht te nemen om de harten van 
de gelovige vrouwen te reinigen en om hen te beschermen tegen enige vorm 

                                                           
29

 Spreek niet op een manier waardoor de huichelaar of de onzedelijke begrijpt dat jullie hem 
wensen; het is de vrouwen aangeraden wanneer zij vreemde (niet-mah’ram) mannen spreken, 
dat zij streng (zakelijk) zouden moeten spreken om afstand te houden van de begeerte naar 
een twijfelachtige zaak. (Zaad al-Masier fie ‘ielmie t-Tefsier van Ibn al-Djawzie.) 
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van verleiding of verdenking en om hun kuisheid te behoeden, alsook die van 
Zijn gelovige dienaren (mannen). 

Als dit eenmaal begrepen wordt, dan zal het duidelijk worden dat het 
plaatsen van een foto van een vrouw, die gezien kan worden door zowel 
rechtschapen mensen als zondaars (die slechte dingen kunnen doen met zo’n 
foto – denk maar eens aan Photoshop), in strijd is met de leringen van Allah 
‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke). 

2. 

Dit opent deuren naar fitnah (verleiding) en kwaad voor de vrouw en voor 
degenen die haar zien. We horen en lezen vaak pijnlijke verhalen die door 
zulk gedrag veroorzaakt worden. Met grote regelmaat valt een kuise vrouw 
ten prooi aan degenen die Allah niet vrezen, zondaars die hen verleid hebben 
met zoete woorden en beloftes totdat zij hun zin kregen en deden met hen 
wat zij wilden doen, waarna zij hen lieten vallen en in de steek lieten met 
slechts spijt en verlies en wellicht schande in deze wereld en in het 
Hiernamaals – Allah verhoede. 

Hoeveel zondaars hebben geknoeid met die foto’s door ze te bewerken met 
moderne middelen, door het hoofd van een fatsoenlijke vrouw te plakken op 
het lichaam van een onzedelijke vrouw. Dan zal er enorme spijt zijn voor 
hetgeen zij haarzelf en haar familie heeft aangedaan, hoewel spijt dan 
nutteloos zal zijn (want het kwaad is al geschied). 

3. 

Met betrekking tot wat u noemde over sommige vrouwen die de h’idjaab 
dragen en denken dat het plaatsen van hun foto met h’idjaab niet verboden 
is in de Islaam: als u met de h’idjaab de correcte shar’ie h’idjaab bedoelt die 
het gezicht bedekt en het gezicht van de vrouw niet toont, zo iets is niet 
verboden in de Islaam vooral als daar een goede reden voor is. Maar dit is 
niet wat zij bedoelen, want er is geen voordeel om dit te doen. Wat is de 
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reden om een foto van een zwarte vorm te plaatsen waarin niets te zien is? 
(Denk aan je intentie! Niemand hoeft te weten dat jij de niqaab draagt!) 

Maar als er bedoeld wordt dat een vrouw een foto van haarzelf plaatst met 
haar gezicht onbedekt, ook al bedekt ze de rest van haar lichaam: we hebben 
hierboven uitgelegd dat dit iets is dat kan leiden naar slechte gevolgen die 
voldoende zijn om het verboden te beschouwen, ook al zouden we zeggen 
dat het niet verplicht is voor de vrouw om haar gezicht te bedekken. Dus wat 
is het geval dan als het wel verplicht is om haar gezicht te bedekken!? De 
zonde in dit geval is vermeerderd en het gevaar groter. Door dit te doen 
overtreedt zij hetgeen de gelovige vrouwen eeuwenlang gewend zijn en 
gepraktiseerd hebben. 

Al-Ghazaalie (moge Allah hem genadig zijn) zei in Ihya’ ‘Oeloom ad-Dien 
(2/53): “Mannen lieten door de eeuwen heen hun gezichten onbedekt en 
vrouwen gingen altijd naar buiten met hun gezichten bedekt.” (Einde citaat.) 
Iets vergelijkbaars wordt aangegeven in Fath’ al-Baarie, 9/337. 

Al-H’aadidhz Ibn H’adjar (moge Allah hem genadig zijn) zei in Fath’ al-Baarie 
(9/424): “De gewoonte van vrouwen in het verleden en meer recentelijk is 
dat zij hun gezichten bedekken in aanwezigheid van niet-mah’ram 30 
mannen.” (Einde citaat.) 

Als iemand met gezond verstand zich realiseert dat het gezicht de focus van 
schoonheid en fitnah van vrouwen is, en dit is wat mannen willen zien en op 
basis van het gezicht wordt geoordeeld of een vrouw aantrekkelijk is of niet, 
dan opent het plaatsen van foto’s op de genoemde manier de deur voor 
vrouwen om verleid te worden om een bron van verleiding te zijn, alsook dat 

                                                           
30

 Een mah’ram is een persoon met wie je volgens de sharie’ah (islamitische wet) nooit mag 
trouwen, in verband met de nauwe verwantschap (bloedverwantschap of verwantschap die 
tot stand is gekomen door borstvoeding of huwelijk). Een mah’ram is een man waarbij een 
vrouw zich ongesluierd mag vertonen, de hand mee mag schudden en mee mag reizen etc. 
zoals haar man, broer, vader en alle andere mannen die genoemd zijn in soerat an-Noer (24), 
aayah 31. 
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zij en hun foto’s oneerbiedig behandeld worden, aangezien zij voor iedereen 
zichtbaar zijn. 

En Allah weet het beste. 

Bron:  
http://islamqa.info/ar/165186 (Arabisch) 
http://islamqa.info/en/165186 (Engels) 
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De voldoening van een iPhone 

Koop verstandig, onderwerp je niet aan trends. 

 

Door Deena Majeed. Vertaald door Rabi’a Frank. 

Je hebt al een iPhone 4 sinds hij uitkwam. Je hebt hem uitgebreid met 
verschillende hoesjes, een muuroplader en zelfs een auto-oplader. Toen 
verscheen in oktober 2011 de iPhone 4S. Ineens wil je de nieuwe iPhone, je 
hebt die nieuwe iPhone nodig, je kunt hem al in je hand zien liggen. Dus je 
vervangt je (plotseling) oude model en doet hem weg. De nieuwere versie is 
minstens 180 euro met een twee-jarig abonnement, je neemt een 
verzekering (je weet maar nooit) en twee nieuwe hoesjes. 

Je bent tevreden…tot de iPhone 5 uitkomt in 2012 en het hele riedeltje 
opnieuw begint. 

Dit scenario is bekend bij veel mensen die met de laatste trends willen 
bijblijven. Het is een kringetje van het vervangen en upgraden van goede, 
bruikbare spullen die we hebben en het is het resultaat van wat men 
‘veronderstelde veroudering’ noemt, of ‘perceived obsolescence’ in het 
Engels. Veronderstelde veroudering betekent dat we geloven dat onze 
bezittingen, die nog gewoon bruikbaar zijn, plotseling verouderd zijn 
geworden. We kunnen ze niet meer gebruiken want er is een betere, 
nieuwere versie op de markt met meer functies. Denk eens terug aan de 
eerste versie van de iPhone. Deze is zo oud geworden dat het idee er nu één 
te kopen en te gebruiken lachwekkend is. 

Maar veronderstelde veroudering geldt voor meer dan alleen iPhones; het 
geldt voor alle materiële zaken die we kopen. Op enig moment besluiten we 
dat we ze niet meer willen omdat ze niet trendy meer zijn. Dit geldt voor 
kleding, elektronica en zelfs huisinrichting. 
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De Qor-aan vertelt ons hoe we afgeleid zijn geraakt door materiële zaken 
(Nederlandstalige interpretatie): “De wedijver om vermeerdering (van 
wereldse dingen) heeft jullie afgeleid (van jullie ware doel op aarde). Totdat 
jullie de begraafplaatsen bezoeken (overlijden en begraven worden 31).” 
[Soerat at-Takaathoer (102), aayah 1-2.] 

Willen we ons hele leven haastig goederen en voordelen nastreven die ons 
nooit echt tevreden zullen stellen? Ook al is het spannend om een nieuwe 
iPhone te krijgen, hoe lang zal het duren voor we verveeld raken en we iets 
beters, nieuwers en duurders willen? We brengen vele uren per week 
werkend door alleen maar om het geld uit te geven aan zaken die we niet 
nodig hebben. 

Moeten we dan afstand nemen van alle materiële zaken van dit leven en ze 
h’araam (verboden) verklaren? Nee, niet per se. Maar we moeten beseffen 
dat het probleem niet is een consument te zijn, maar de instelling van het 
consumeren is wel problematisch. We moeten leren de dingen anders te 
bezien en het verschil kennen tussen iets willen en iets nodig hebben. 
Natuurlijk kennen we wel het verschil tussen willen en nodig hebben, maar 
de scheidslijn tussen beide wordt wazig als we de verkeerde dingen willen 
hebben. We beginnen te geloven dat we die nieuwe iPhone, spelcomputer of 
spijkerbroek echt nodig hebben, terwijl we het gewoon willen hebben en 
onze wereld zou heus niet instorten zonder. 

Yasmin Mogahed herinnert ons: “Denk eraan dat alles in dit leven slechts 
vluchtig is. Liefde, schoonheid, geluk zijn slechts imperfecte benaderingen. 
Slechts de doenyaa (wereldse) versie van deze zaken. Streef naar het echte 
werk […]” 

                                                           
31

 Al-Boekhaarie leverde over van Anas ibn Maalik (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de 
boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft 
(Nederlandstalige interpretatie): “Drie dingen volgen de overleden persoon, en twee van hen 
keren terug terwijl er één bij hem blijft. Zijn familie, zijn bezit en zijn daden zullen hem volgen. 
Zijn familie en zijn bezit keren terug terwijl zijn daden blijven.” Deze h’adieth is ook 
overgeleverd door Moeslim, at-Tirmidzie en an-Nasaa-ie. 
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De scheidslijn tussen ‘het echte werk’ en ‘de benadering’ is alleen nogal vaag. 
We worden gebombardeerd met reclames die ons ertoe verleiden te denken 
dat we dingen willen hebben die we niet eens nodig hebben. Mannen 
geloven dat als ze een bepaald merk parfum kopen, ze er net zo knap uit 
zullen zien als het model en vrouwen geloven dat als ze een bepaalde 
mascara kopen hun ogen net zo mooi als die van het model zullen zijn, ook al 
zijn zowel de mannen als de vrouwen in de reclames enorm gephotoshopt. 
Vaak geloven we de reclames, vallen we voor de beloftes, de misleiding, de 
leugens en we kopen het parfum, de mascara, de spijkerbroek, de camera – 
alles waarvoor geadverteerd wordt. We kopen het product en gebruiken het 
eventjes tot het ten slotte troep wordt die onze huizen en levens opvult. 
Onze huizen en hoofden raken zo vol met rotzooi en zaken die we niet nodig 
hebben dat onze waarden ook afnemen. We vergeten wat belangrijk is en 
wat niet. 

Vergeet ons belangrijkste doel in dit leven niet: Allah Soebh’aanahoe wa 

Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) dienen en al-Djennah (het Paradijs) 
bereiken in het echte, eeuwigdurende leven. Geniet van de genoegens van 
deze wereld, want het zijn geschenken van Allah Soebh’aanahoe wa 

Ta’aalaa, maar laat je niet afleiden door deze materiële vergankelijke dingen. 
Hoe minder we hebben, hoe dankbaarder we zullen zijn voor wat we wel 
hebben. 

Studie heeft uitgewezen dat ware geluksmomenten niet gecreëerd worden 
door materiële aankopen maar door ervaringen die we meemaken. Deze 
ervaringen creëren herinneringen die nooit vergeten worden, die we altijd bij 
ons dragen en die nooit voor troep zullen zorgen. 

Relevante artikelen: 
 

• http://uwkeuze.net/durf-jouw-dromen-waar-te-maken/  

• http://uwkeuze.net/submission/  

• http://uwkeuze.net/tijd-is-geen-geld/  

• http://uwkeuze.net/het-doel-van-de-schepping/  
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