rcddelen

/

4*{.f tlf;zbab

"Riybah"

is geenmakkelijketenn om te vertalen;er.isgeengelijkwaardigwoord in eenEuropese
taal,al komt "roddelen" er het dichtstebij.
Riybahhoudtook "achter de nrg Dratenin. lasteren kwaadsprekerii."
Welk woord we ook kiezenwe kunnenniet weglopenvoor het feit dat iiybah ons allen raakt.
We zijn er allemaalslachtofïers
van, en we moeteneerlijk zijn, we hebbenallemaalschuldaan
deze zonde.Riybah moet niet licht genomenworden; het kan heelveel kapot maken!
Als we als muslim-ummaheenwillen zijn, moetenwe tegenriybahvechtèn!

rcnte oroeoerscnap
ran nretbestaan
zonderde innerhjkekwaliteiten
van
vertrouwen.
Dusalleswat leidttot wantrouwen
enachterdocht
moetuitgeroeid
moet
uits
en vermeden

wordenl
Hnuft de profeet niet gezegdtlat een ruoslím geen perfecte nnslim is zolang hij yoor een anlere
nnslim nict wenst wat hij voor zicluelf wenst?
(Bukharieen Muslim/
Islaamis eenpraktiserend
gelool dat de menselijkenatuurerkenden oplossingenen
geneesmiddelen
biedtvoor de problemen
die onsomringen.
Iederemenselijkegemeenschap
heeftmet roddelente makenen Islaamleert ons hoeje het kan
overwinnenop eenbewusteen menselijkemanier.
De Qoraanzegtheelduidelijk:
.....NOCH SPREEK
SLECHT OVER ELKAAR ACHTER ELKAARS RUGGEN.
ZOA IEN{A,},{DvAN JULLIE IIET VLEES VAN ZIJN DODE BROEDER WILLEN ETEN?
NEE, JULLIE ZOUDEN IIET WEERZINWEKKEND VINDEN.
WEES JE BEWUST VAN ALLAH...''
(soeratal- Hujurat (a9.n)
Ibn Kathier zegÍin zijn uitleg ("tafsier',)over dezesoerat:
"Er

zijrt overleveringenv,cttbeíreft riybah, die het sterk teroordelen.
AIIah vergeliikt ri1'bahntet het eten van eendode zijn vlees,omdatje dqí ttamit je natttur haal,
moetje volgensde Shari'ah riybah ook haten.',
Ibn Mas'ood heeftovergeleverd
in eenhadithsahihverzamelddoor at-Tabarani:
"ll/e

zoÍen nrct Rasuululloah (s.rts.),en een nnn stonrl op en,terÍrok, rr,flornaeen nnlere tnan
slccht oyer hem hegon te qtrcken. Rasuulullaoh (s.ns.) iei:
"tr[aakie tanien
schoon, van het vleesertussen." De ntnn vroeÍ!: "Wat nnet ik sclroonnrnhen
tussenniin tanden?Ik heb geen vleesgegeten!" Rosuulullaah (s.ns.) anhyoorirle: "Je hebt net
het ilees van jc broeder oltgegeten."
Abu Hurayrahheeftovergeleverd
dat Rasuulullaah
(s.as.) zei;
"lVeten.iulliewaÍ

',Állah en Zijn
ri1$nh is?" De metgeTellen
zeíden:
hocischoppci,ti,cíc;tlict,í
hest-" IIii (s-'r.s.)zei:"Het is iets overje brocder zeggcn *,ot hij níit leuk yin1t.,'

(SahihSunanat-Tirmidhie)
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Sjeitaankomt via allerleiv/egennaarde mensenom ze aante sporentot roddelen.
Hij fluistertde mensenin: Wat je zegtis waar,dus er is niks mis mee.Rasuulullaah
(s.a.s.)verbood
het ons om zo te praten,want de hadiethzegt.
"O Rasuulullaah
(s.as.), wat is riybah precies?" Hij (sas.) zei: ,'Het is ietsoverje broeder
zeggen waar hij een ltekel aan heeft,'
De man vroeg: "ll/at als het waar is wat ik zei?,' De profeet anhyoorclde:
"AIs wat je
zei waar wos, don hebje krvaad gesprokin in atshet niet waar was,clan hebje
belasterrl"
(overgeleverddoor Abu Hurayrah en verzamelddoor Muslim, Abu Dawud
en Imaam Maalik)
fn "al ahadithal- mughtarah"van al Diya' al-MaqdisiheeftAnaasbin Maalik
overgeleverd:
"De Arabieren

becliendenelkaar op hun reizen. Abu Rakr en lJmar hodden een nran
bij zich clie
hun bediende. Op een dog wertlen ze wakker en nterkten rlat hij geen eten voor
lrun
halil
gentoakt
De ecn zei tegen de onrler: "Die is oan het slopen, ntsof híj nog ílruis ryes.,,
Dus nnakten zi hemwokker en zeirlen tegen hent: ,,da r-on, Rorurlullaah (s.ns.)
sn Zegtegen
hent: "Ahu Bokr en IInmr sturen u snlaantsen vrogen u onr ieíste eten te
k)ijgen.',
'
Hij (s.ns.) anhpoordle op deze yraog: ,'Ze hebben"gegeten.,,
Ze worcn zo vcrhaasd dit te horen dat ze naar clepíofeet toe gingen en vroegen: ,,O
Rosuulullanh
(s.a-s.)we stuurrlen u een hootlschopperonr eten en u
zei daí wí aI gegeten"hoddno Wat hebben
we clongegeten?"
Htj (s'fl.s-) zei: "Het vleesvaniullíe hroeder. Bi Hem in Wens Hand nijn
ziel is, ik kan ilees
tussenjullie tanrlen zien-,,
Ze zeíden: t'Smeekont rerga,ing yoor ons.j'
Htj (s.as.) zei: "Laat HEM bidrlen ont terge,ing toor jullie',
'Amr

bin Shu'aybheeftgehoordvan zijn vader,die het weer van diensvaderhad gehoord:

"De nrcnscn
sproken tegen Rasuulullaah (s.ns.) over een mon :"Hij eet niet totdat
hij gevoed
wordt en hii bezoektnienmnrl, totrlat zrj hem cerstbezoilt hehben..."
Rasuulullaah (s.ns.) zei: "Jullie hebbeno,er hent girodrleld"
Ze zcitlen:"O Rasuulullaah! l4tehebben ietsoyerírn, guzngdwat vaar
is.,'Hij (s.as.) zei: ,,Het
is erg genoeg dat jullie iets oyerjullie broetlir hebbengezegdusflty,ortr
is.,,
(al-Isbahani,met eenhasanisnaad.In Sahihal-Targhibwa'l-Tarhib
heeftal-Albani het hasan
verklaard.)
En in eenhadiethovergeleverddoor Abu Barzahal-Aslamien alBara' ibn 'Azib
zegt Rasuulullaah
( s .a .s .) :
"O jullie

nrensen' díe ntondeling iutlie geloof dienen, tenuijl het niet in jullie ltarten
ís!
Roddel niet over de nnslints en nmak hun
fàuten niet bekend
Híj die defout van ee_n
nrcslint blootgceft,,/t_tdrrul xíjaToutenblootgevenen alsAilalt
zijn
blootgeeft, zal het voor íetlereen zíchthoar zin,'zeífs nl zou híj"in het bínnenste yoi
fouten
zi,
Ituis schuilen."
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In een hadiethovergeleverddoor Abu Hurayrahheeft Rasuulullaah(s.a.s.)gezegd:
"In clít leyen en het volgende,
zal AIIah defouten bedekken van iemand tlie een moslim z'n
beclekt."
fouten
(verzamelddoor at-Tirmidhieen Sahihverklaarddoor Sheighal-Albanie.)
En in een anderehadiethovergeleverddoor Abu ad-DardaheeftRasuulullaah(s.a.s.)gezegd:
uop de Dag der
Opstanding zal Allah Irct vuur opzij laten gofln voor het gezicht vsn iemsnd tlie
de eer van xíjn nnslint broeder verdedígde,buíten rliegeneztjn aanwe4igheídont"
(sahihSunanat-Tirmidhie)
Wanneeranderenaanhet roddelenzijn,moetje er niet aanmeedoen,door stil te blijven luisteren,
want in een hadiethuit Bukharieen Muslim heeftHudhayfahovergeleverd
(s.a.s.)
dat Rasuulullaah
zei:
"de luístenink ("al
Qattoat" in het Arabisch; dat wil zeggen: íenmnd tlie luistert, onaJhonkelijk
of hi wel of niet loor vertelt wat híj geltoord heeft.),die er een gauoonte yan ntaukt ( nrce te
luisteren) zal lret Poradijs niet binnen gaan"
En in een anderehadiethuit Bukharieen Muslim zegtRasuulullaah
(s.a.s.)
"Degene díe roddels

heeft gehoord en 7e venolgens verspreidt, zal het Paradijs niet
binnengaan "

En Abu Hurayrahheeftovergeleverd
dat Rasuululiaah
(s.a.s.)zei:
'ionder tle rlingen,'tvelke ienmnd
Tijn Islnam kontpleet mrtken, is ltct t crtrijden van lingen rlie
Item níet tangoott."
EvenzozegtAllah in de Qoraan(soerat-al-Qashash
28:55)
..DIEGENEN DIE' WANNEER
ZIJ NUTTELOOS GEPRAAT HOORDEN,
ZICH ERVAN AF WENDDEN,EN ZEIDEN; ..VOOR ONS ONZE DADEN EN VOOR
JULLIE JULLIE DADEN...''
Abu Hurayrahheefteenhadiethin SahihMuslim overgeleverd
waarinRasuulullaah(s.a.s.)gezegd
heeft:
"Beníid elkaor niet, koester
geen wrok tegen elkaur en cloegeen vals bod (in verkoop) to.t.
elkaor, noch boycot of bespioneerelkaar; nurar v,eesi.p.r,. daÍ ware dienaren t,an Allah en
broeders von elkaan
Een nrcslim is de broeder van een moslinr; hij brengt hent geen schade toe, noch vernetlert híj
hem of veracli ltíj ltent" Híj (s.cts.)weestoen naar zijn borst en zei:
"Teqrea" (Godsvrees/
Gods bewustzíjn) zit hier. Het is heel slecht wonneer een nrcslim neerkijkt
op een nrcslint Alles van een nnsl
ziin eer ("'ord") en ziin heZitziin ook heilig."
Luisterenen aandachtgevenaangeroddelis dusverboden.Je moetniet met mensensamenblijven
ziLienciit;dai doen.lVeigelenie luisterennaarriybah is eenvan de kwaliteiten van eengelovige.
Een moslim zijn eer en respectmoetenbeschermdworden,we moetenaltijd ietsgoedsover elkaar
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beschermen
tegenhet luisterennaargerodderen onze
tongenbeschermen
om

;:f::iï;;Lï;:t"

Ibn.Sathierzegtin zijntafsiervansoerat
al_Hujurat;

eni ha zij,,ergee,,
uitzonderingen

,::Yfiillïo*ï"!,!,i:i."1,::::i:"!:iij::'ï:'f"
in het nodis is

voor,

n

b.v

'i

het vasístellet

In eenhadithuit SahihMusrimheeftRasuurutaah
(s.a.s.)
gezegd:
',Y:'" nuslim.l:"f,
u: rechten to.v. eenonderenuslint
Y::-t^:::S:,_,,V|/e,tkerechtenzijndat,oboodschapp,er-,an"ekoh?,,
Hij
zei: "Als ie hem on
Ut!-uorlipínein
zoals blijkt uit de volgendehadieth
uit Bukhari

en Muslim:

Aishah heeft overgclet'ertl dat Hind,
le vrou'rvvan Ahu sufyon tegen Rasuulullooh
"Ábu
(s.ns.) zeí:
Sufyan is een,gier_ige
ntan en'S:(-y.:
g"ld
voor
;";;;g
nrczelf
en
nijn
kind,
:í;
nnar ik
ttathii ctatwàt.;'

nii 6.o.,i1r-"r,íivrn,,,,íot,,oï í"iong i, r,oorjou enjoutu

ií:ï,';:;""!;";,::r:.,1ï

of b'v' wanneerje iemandeenhuwelijksadvies
geeft,zoalsblijkt uit de volgende
hadieth:
Fatimoh bínt Qaysheeft overgeleverd p
dat naar Rasuululr-aah
(sa.s.)kvam om advies ív.m trouwen,
nadst zotverItfu'oaivíyaribin Ábu sufyon
otr,<iu]i
io,t
o*
t
oor2", ""rií"* hadcren
Rasuululloah (sa's') 7e1:i'tr{u'aatr4'op
gedaan.
,;"o;;..1ïi""n [r"" gerrrenaru io;oà
haart
de
stoh
niet van
ziin schouder(of hii slaat ziin rroi,rron, of híj_reíst
í"a) a^ boury ni"t ^à à,r van hun,
maar met
Usaamoh."
(Musrim,Abu Dawud, at-Tirmidhee,
an-Nasaa'ee
en lbn Maajah.)
En het Qoraanversin soeratan-Nisaa
(148) bewijstook dat je iemand
mag waarschuwen,
jouw eigenervaringmet iemand
wanneer
slechtwas:

;$iKïÏffiUDT

NIETVANHETUITENVANBELEDIGENDtr
TAALIN HET

BEHALVEDOORIEMANDDIE ONRECHT
WORDTAANGEDAAN...,
fffjn:mstandigheden

moeterallesaangedaan
worden
omroddelenkwaadsprekerij
te

Al-Qurtubi zegt:"De.geleerdenzijn het
erovereensdat het eengrote

begaan
vereisttauba(berouw)t.o.u.Àirun,' (eu.tuiil;ri;.

zondeis, en dezezonde

suratar_Hujurat)

Dit is algeleiduit Allahswoorden:
*ZOA IEMAND
VAN JULLIE HET VLEES VAN ZIJN
DODE BROEDER WILLEN
ETEN? NEE, JULLIE ZOUDEN NN ATXNER
TEGEN gNNNrN.,'( AI-HrrJUrAt
49:12)
Rcr"'ïzcndai riybahtor cregrotezonden
behoortvindje in devorgende
hadieths:
Aishaheeftovergeleverd
datzetegen
Rasuulullaah
(s.a.s.)
zei:
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"Zieje dat
Safiyyah(eenanrlerevrourr)van Rasuulullaoh)zo en zo is?,,Berloelende
dat zij klein
was' Rasuulullaah (s.ns.)anhvoortkle:"Je hebteenwoordgesproken,
welke alshet nrct het
water van de ocefldnverntengtlToutporclen,dan 7,ou7teiwafur'nyart
worden-r,
(AbuDawud;hadiethsahih)
'Azib
al-Baraa
bin
heeftovergeleverd
datRasuulullaah
(s.a.s.)
heeftgezegd:
"E'zin 72graden
van riybah,rleninst ergestaat,gelijkaan vreentdgaan ntet
' je eigennroecler
en de ergsteclaarvanis wanneer"r, ,tonliin nróideí
zijn eer betelír7,,
(overgeleverd
doorat-Tabarani,
hadithda'eef(zwak).MaarSjeighal-Albani zeg!daterandere
overleveringen
metdezelfdeboodschap
zijn,viaund.r. isnaadfwaardoorhij sahihis.)
Kijk hoeergdit is! Wat eenserieuze
zondehetis.Waaris onzeimaan?Waaris hetgeloofdatons
zaltegenhouden
om noglangerdeeervanonzebroeders
enzustersaante tasten?
Wordenwe nietbangalswe lezenwatRasuulullaah
(s.a.s.)
zagtijdenszijn hemelreis?
Anaasheeftovergeleverd
datRasuulullaah
zei:
"Tocn ik o1thentelreis
was,kwomik langseln groepnrcnscndie nogelsvan
wflarnteeze ltun gezichtenen borstenolienkroídei. Ik r,rong:,'ïïie"x,ijn koperhadrlen
dat, o Jibntiel?,,
Hij anhvoorclde:"Zii zrjn rlegenenclieilees van rlenrcnsenaten
en lrun eer (rotrtostten,,
(SahihSunanAbi Dawud,nr.40g2)
En Jabirheeftovergeleverd:
"lle

zatensonrenntetRosuulullaahk.o*) toener eenberlonen Iuclil ktyanr
Rasuulullaah
(s.ns.)zeí: "VI/eten
jultie wat dezegeur is?Dit is clestank von iegenen
clieoyerdegelovigen
rocllelen. "
(Bukharie:
al adabal-mufrad:
hadithhasan)
Maarwij hebbenonzetongentoegestaan
om er eengewoonte
vante makenom zo te praten,zonder
datwe onsrealiseren
datdit riybahis.Latenwe duslerenoverIslaam;lerenwat halal
enwat
haraamis, zodatwe ook kunnenonderscheiden
welkegesprekken
wel enniettoeges
taanzijn.
In soeratal-MutaffiÍin83:4-6staat:
..DENKENZIJ ER
NIET AAN DAT ZIJ GEROEPENZULLEN WORDEN
OM AF TE
REKENEN?
OP EEN MACIITIGE DAG, EEN DAG WANNEERALLE MENSEN
VOOR DE HEER
DER WERELDEN ZULLEN STAAN?"
En in soeratal-Hujuraat
staatin versI l:
..O GELOVIGEN,

LAAT EEN GROEP(VAN MENSEN)GEEN ANDERE
GROEP
BESPOTTEN,HET KAN ZIJN DAT DE LAATST GENOEMDEN
BETER ZIJN DAN DE
EERST GENOEMDEN.
NOCH LAAT VROU\ryENANDEREVROUWENBESPOTTEN,
HET KAN
LAATST CENOENÍDEI.iBETI,R ZIJN ilAI{ DE EURS'I,GENOEMDEN. ZIJN DAT DE
NOCH BELASTER ELKAAR, NOCH BELEDIG ELKAAR
DOOR BIJNAMEN.
HOE SLECHT IS HET OM JE BROEDERTE BELEDIGEN,
NA AANVAARDING
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VAN GELOOF...''
Dezeverzenwerdengeopenbaard
aanRasuulullaah
(s.a.s.),nadateengroepvandeTamiem-stam
de metgezellen
vandeprofeet:Bilaal, Salmaan,Ammaaren anderen,
dievroegerslavenwaren
geweest,
belachelijkhaddengemaakt.
Bilaal,wiensoudersuit Ethiopiewaren,Salmaan,
wiensoudersuit Perziewarenen Ammaarwiens
oudersArabischeslavenwaren,\r/arenallenbeterdandegenendie hunbespotten.
Dat hadnietste
makenmethun rasof achtergrond,
maarmetalleopoÍïeringendie zij voor Islaamgemaakthadden.
Ahmadheeftovergeleverd
datRasuulullaah
(s.a.s.)
"Abu Dhorr bertspfur,oorhet

spottendroepennaar Biloal van ,,Hezoon van eennvarte vFourrt',.

Rnsuulullaah(s.as.) zei:
etVoorzekerbenjii niet betertlan
eenbruine nran of eenztpartemnn, behalvecloortaqruí:."

-De eersteredenkan zijn dat iemandboos is om iets wat er tegenhem gedaanis of over hem
gezegdis, en hij "moet zijn ei kwijt" door dit aaniemandte vertellen.
Het is betervoor hem de situatiemet geduldte drageni.p.v. booste zijnof zells ietsterugte willen
doen.
Rasuulullaah(s.a.s.)heeftgezegdin eenhadiethuit SunanAbu Dawud (3997):
"Degene díe

zijn voede onder controle houdt, zelfs wanneer hij in clepositie is clat híj het in
daden kan ontzetten,x,alop de Dog des Oordeelscloor Allnh voor alle ní"osen g"ro"pni worden,
en It$ lal van "al ltur al'ayn" (bewoonstersvan het Poradijs) mogen kiezenwià hij wiL,'
Of wanneereengroepzit te pratenover anderen,en iemandwil hun hierin stoppen,kan diegene
ban-e
zrjn dat ze hemniet meerzullenmo_een
en zullenbuitensluiten.
Maar Rasuulullaah
(s.a.s.)
heeftgezegd:
"lí/ie ook nutar iets
slechts benrcrkt nnet het voorkonren ntet zíjn hand, als híj dat niet kan, clan
met ziin tong, en als híj dnt niet kan tlon moet híj het nrct zrjn hart haten, nmflr tlat is de laagste
vorn, van geloof."
(overgeleverd
door Abu Sa'eedal Ghudrie,verzamelddoor Muslim en Abu Dawud.)
-Of omdatiemandzijn eigenpositiebij anderenwil verbeteren,door b.v. te zeggen"dieen die is zo
verwaand,ze denkt datze allesbeterweet," maarwe moetenons voor ogenhoudendat wat bij
Allah is ,beteren blijvend is en dezewereldin vergelijkingmet het hiernamaals
niet eensde wáarde
heeftvan eenvlieg zijn vleugel.
Een anderkan beter zijn dan jijzelf, kijk maarwat de hadiethzegt:
"Misschien is het die nmn,
cliedeuren in zijn gezicht dicht gegooid krijgt, nrflar als hij iets bíj
Állah zou zltterenen Hem om iets zou vrflgen,zou Allah het voor hent ilocn!,, (Muslim, Ahrnad)
_Of het kan zijn dat iemandietsover eenanderzegt om mensenaanhet lachente maken,d aarover
heeftRasuulullaah
(s.a.s.)
gezegd:
"ïl/ae haiti, iie ieugens
ovcr icnurndxegt ont nrcnsenaon het lachen te ntaken, wee hent, il,ee
Irem!"(at-Tirmidhie,Abu Dawudin GhayahalMaram nr.376)
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jaloersis.Maarwaaromje ook roddelt,degene
-of omdatiemand
je roddeltzal hetop
waarover
Yaumal Qiyamahbeterdanjou hebben.
-of omdatiemandvalsis beschuldigd;
hrj-magwel zijn onschuld
beschermen,
maarhij hoeftniet
denaamte noemen
vandegene
diehetwèt t,eet gedaán,
om er zodoende
vanafte komen.
Iemandkan ook
boosheidte uiten, maar hij moet diegene zijn nuu.nli.t no.rr,.r,.

, en er over pratenom zijn

Iemandkan medelijdenmet iemandhebbenen daaromzeggen"o
armedie en die, ,,miskien,,,hij
gaat door eenheel moeilijke tijd." ook al bedoeldhij het góóa,
het is beter geennaamte noemen.
Hoeveelslechtskomt er niet voort uit het roddelenvan moslims!
Al wordt het met eengoedeintentiegedaan,het maakt de daad
daarmeenog niet goed.
zoals Rasuulullaah(s.a.s.)heeft gezegdin een hadiethuit
sahih Muslim eriBukharie overgeleverd
door Abu Hurayrah:
"AIIah

zíet de slechte gerlachten van de nuslint genteensclroptloor de vingers,
zolong ze er niet
over qtreken of zich ernaar gcirogen.,'

Iemandkan ietsover iemandzeggenachterzijn rugom, met
als excuus" ik ga het ook in zijn
gezichtzeggenhoor." Dat is niet goed,want áiegeÁezegtiets
achterriln *gïr
wat hij niet leuk
vindt, dat is riybah.En dat diegenehet ook te-gen-hem
pËrsoonlijkwil zeggen, praatnogniet goed
dat hij het nu achterzijn rug om zegt. Bovendienals diegenehet
toch tegenhemzelfwi I zeggen,
waaromdan nu ook tegenanderen?En welke garantiehéeft
hij dat diegJnehem vergeeft?
ook wanneerje zegt"Moge Allah hem leiden; h.b op dat
momentÉiti.t op hem geuit, dus
1.
moetje heelerg op je woordenpassenlOok heelveálmoslims
die vaak in de moskeeenzijn, en
anderennaarIslaamwillen uitnodigen,.begaan
riybah.wanneerzij een zondaarzien
beginnen zij
over hemte roddelen,b.v- dat zijn kledingniet gáedis, of hij
niet óidt, org..n geld aande moskee
geeft' Wanneerdezezondarenhorendat èr ou.ihun geroddóld
wordt,'g-evïn-àj tekennendie
moslimste hatenen niet vertrouwen.
zii die veel in de moskeeziin en dawaa(uitnodiging) maken,
zoudener goed aandoen met zorg en
liefde naarhun broederste kijken die in zondeni.rf.r.n,
en meerhun bestmoetendoenhun naar
het rechtepad te brengen,met wijze, bezorgde,betrokkenmanieren,
i p v. hunte veroordelen!
Ahu Dltarr heeft overgeleverdclat Rasuulullaah (s.ns.)
zei, nadat híj hent had gevraagl:
"O
Rasuulullaah, wat liin rle bestedarlen?" "Gelot,en in Atloh en
ihctd lstriirtenl voor Zijn
lonk.t'
Ik vroeg: "vl/elke slaven zrjn het besteom vrii te loten?'
Hij 7ei: "Degenen díe ltet nrcestgeliefil
"víhÍ
bíi huneigenaren
zun,"lk vroeg:
arsí* ttntnietdoe7,'1zo'nJaaf be,riiden)
Hii zei: "Help ientand die ietsprobeert te rloen, of doe ietsvoor ientand-clie
ltet zelf niet kan,, Ik
vroeg: "O Rasuulullooh (s.as.) wat alsik rlaartie niet in
staat ben?,'Hij zei: ,,Stopjerylf sn1
"'ensen ptin te rloen, want dit zal een sadoqah (iefdadigheil)
zíjn, r,nnjoi voorje eigen beshpiL,,
(Bughaarieen Muslim)

-of iemandkan roddelenvanuittijd verdrijf,gewoonomdathij nietsbeterste doenheeft
Maar Rasuulullaah
(s.a.s.)heeftgezegd:
''ie

nuhomeÍíng von Adum zul door zijn Heer op de Dog der
opstonding 6vgr yiif dingen
ondenraogd worrlen:
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zrjn leven; en hoe híj het cloorgebrachtheeft, zíjn jeugd en hoe hij díe besteedhnnít, zíjn riikdont
en hoe hij die verdiend hruft, en il,aar híj het aan uítgegevcn heeft, en wat hij deed ntet de kennis
díe hii venpierf."(at-Tirmidhie; Sahih &ttctt, nr. 1969)

In plaatsvan te roddelen,kunnenwe betereerlijken op eenwijze manierpratentegende persoon
om wie het gaat.Waarom conlronterenwe de anderniet met zijn fouten,want zo spoorje iemand
aantot het goedeen helpje hemjuist, en kom je de woordenvan Allah na uit soeratal- Fussilat
( a 1 :3 3 )
..WTE IS BETER IN PRATEN DAN DEGENE DIE MENSEN NAAR ALLAH OPROEPT,
OPRECHT WERKT EN ZEGT: ..IK BEN VAN DEGENEN DIE BUIGEN IN ISLAAM',

Verder zal iemanddie jij rechtstreeksaanspreekt,zich waarschijnlijk bewust worden van zijn fout
of zonde,terwijl wanneerje diezelfdewoordenachterzijn rug om zegt,jijzelf schuldhebtbij Allah,
omdatje het vleesvan eenanderemoslimeet.Wanneerdegeneover wie je gepraathebtvia via
hoort datje dat gedaanhebt,zul je waarschijnlijknog gaanliegenook, door hette ontkennen.
Wensje echtvoorje broederof zusterwat je voor jezelf wenst-wanneerje over hem roddelt?
Degenedie voor zijn broederwenstwat hij voor zichzelfwenst,heefteenhart dat geleidis, het pad
van geloofis makkelijkvoor hem gemaakt.
Degenedie dat niet doet. moet voor zichzelfeensdiep nadenkenover de woordenvan de profeet.
"...
hij gelooftnietwerkelijk..."Denk na overde prijsdieje zult moetenbetalenvoor hetplezier
datje aanje roddelenbeleeft!
Als we echtoprechtin onzeIslaamzijn en in onzedaden,dan zoudenwe wanneerwe iets slechts
zien, de persoondie dat doet confronteren,we zoudenhet open tegenhem zeggen,en ons hart
luchten, zolanghet puur voor de weg van Allah alleen is. Dan zou je zachten met zorgmet diegene
pratenen hem uitleggendatje dit alleenvoor hem doetomdatje voor hem hetzelfcle
als voor jezelf
wenst.Je moetdannietsongezegdsin je hart achterlaten.En altijd weer opnieuwhem helpenalsje
ziet dathij terug valt. Ga door het goedeaante bevelenen het slechtete stoppen.Allah zegt:
..JULLIE ZIJN DE BESTE DER MENSEN; HET GOEDE BEVELEND EN HET SLECHTE
VERBIEDEND BN GELOVEND IN ALLAII.''
(soeratal-Imraan,3
: I 10)
Maar we kunnenin dezedagenzien dat de meestemensende voorkeur aan zondenboven
geven!
gehoorzaamheid
"tauba"(berouw)hebbendaarna,en dit heeftvier
Wanneerwe geroddeldhebben,moetenwe
voorwaarden:
-Je moet stoppenmet roddelen,
-je moet oprechtspijt hebbenvan wat je gedaanhebt,
-je moetje voor nemenhet niet weer te doen,
-je moetje broederom vergevingvragen.
(s.a.s.)heeftgezegd:
Rasuulullaah
"Ieelere
zoon vsn Adont begaat voortdurend zonden, en de bestevan degenen tlie zonden begaon
degenen
die berouv tonen " (at-Tirmidhi,Ibn Majah)
zijn
Maar lbn Kathierzegt in zijn tafsiervan soeratal-Hujurat:

"Sommi-een
zeggen
dathemom vergeving
vragengeenvoorwaarde
is voortauba.wantmisschien
meerpijn danwanneer
doethetdiegene
hij er nietvanafwist."
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Al-Nawawi zegt:
vergeving."

"De'Ulema zeggen:"Als je riybahhebtgedaan.vraagdanje broederom

Hieroverzegt Sheighal-Albani:"Dit is zo wanneerje geenverkeerdresultaatvreestnadatje hem
om vergevinghebt gevraagd.andersis het voldoendevoor hem te bidden."
B.v: de duaa:"OAllah,iederegelovigedie ik heb beledigd,laat dat dan de redenzijn om hem
dicht tot U te laten komen op de Dag der Opstanding."
"Allahoema fa'aayoemaamoeminiensababtuhufaasj'al dzalikalahuqoerbatanilaika yaum
ul qiyaama."
,.DEGENEN DIE UTTGEVEN ( VOOR ALLAHS ZAAIK) rN VOOR- EN TEGENSPOED,
DIE BOOSHEID BEHEERSEN EN DIE MENSEN VERGEVEN; VOORZEKER ALLAH
HOUDT VAN AL MOHSINOEN ( degenendie goeddoen)
( soeratali-imraan:134)
Ibn Kathier zegt over dit vers:
"Dit is
bedoeldvoor degenendie wanneerzij kwaadover iets zijn, hun woedeonderdrukken.
24 doendus niet wat zij eigenlijkvoeldente willen doen.In plaatsdaarvanvergevenzij de
persoon."
(s.a.s.)zei:
En Abu Huraira heeftovergeleverd
dat Rasuulullaah
"De sterke is niet degenedie nrcnsen oyerntant door
zijn kraclÍ, ntaar de sterke is degenedie
" (Boeghaarie)
wanneer
is.
beheerst
hij
boos
zichzelf
Het is heelgoed wanneerje hart schoonis tegenoveranderemoslims;datje nietsin je hart hebtvan
jaloezie,afgunst,boosheid,laat staanhaat!Kijk maarnaarde positievan de man in de volgende
hadieth,overgeleverddoor Anaasbin Maalik:
"We
zaten op een dng bíj Rasuululltoh (s.ns.) toen híj zei:
"D&ar konÉ iennnd aan op die weg die tot de bewonersvan ltet Paradijs behoort."
Er kwanr een nran van de Ansaar (bavoners/ Irelpersvsn Medina) aan, die cledruppels van
v,oedoeuít zijn baard had lopen- In zíjn linkerhand rlroeg hij zijn schoenen.Hij groette ons, en
cle volgende dag zei Rasuulullnnh ( s.us.) hetzelfle over hen4 toen hij weer op dezelfdemanier
Iangs ons ktvant
En ook op de derde dag. De profeet vertrok en Abdullah ibn Antr al Aas ging de nmn volgen en
7,eítegen hem:"Ik heb ruzie ntet nijn vader gehad en ik heb genuoren dat ik drie dagen niet nreer
bij hent tluis kon4 ik tuilje vrngen of ik dezedrie dagen bij jou kan blijven"
Ahdullalt vertelt dan dot ltij na drie dagen bíj hem gelogeerd te hehben niets bijzonlers ontiekt
's
heeft, behalve dat híj naclis hent goede dingen hoorde zeggen ( duao).
"Toen rle clrie naclÍen voorhi woren, en ik gezien had dat de werken díe hij verrichtte '\veinig"
í'aren, zei ik tegen ltent; "O diensnr von AIIalr! Er w,asníets tussen nij en nijn vader, nmor
narlat ik deprofeet drie keer hsd horen zeggendatjij een van de bavoners von het Paradijs gl
zrjn, heb ik elattegenjou gezegdontdat ik won zien *,elke cladenjíj verrícht. En ik ztg jou niet
heel veel werken doen. l4tnt iloejij ilat jij deplnats van het Pnradijs kríjgt Íoegelegd door de
profeet?"
Di: rititrttrtifivoot'die: "IIeí ís níeís nrccï íliln waíjij gclien ÍreliÍ, beirulvedat ih nieís ín nij lrcit
tegen een vfln de nrcslints. En ik heb geen hasad ( afgunst) tegenover andere nnslínts die iets
goeis von AIIah ltebbengekregen."
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Abdullalt anfivoordde: "Dat is het waaromjij die plaats hebt toebedeeltlgekregen, en dat zullen
wij nooit kunnen dragen-" ( SahihAhmed)

Laten wij vechtenvoor rryarebroederschap
en zusterschap,en laten wij sjeitaangeenkansgeven ons
van elkaarte scheidenen onstegenelkaarte keren,zodathij als eenwolf loslopendeschapenkan
pakken,die niet in hun kuddelopen.Denk aande hadiethovergeleverd
door Abu Hurairawaarin
Rasuulullaah(s.a.s.) zegt:
"Allalt

zal op de Dag cler Opstanclingzeggen: "Vlaar zíjn cliegenentlie van elkaar houclen
onnville van Míi? Vandaog zullen zij in Mijn scharluw schuílen, en er is vonrlaog geen andere
scltadwv dan die van Mij. " (SahihMuslim)
Rasuulullaah(s.a.s.)heeftin eenanderehadith,verzamelddoor Muslim gezegd:
"Een nutn vertrok
naflr een nabiie stad om een broeder op te zoeken.AIIah stuurrle een engel (
voor zijn bescherning) op zíjn veg.
Toen de nmn cleengel ontmoette, vroeg de engel hem; "Ví/aorga je naar toe?" Híj anhvoorrlrle:
"Ik wil niin broeder
bezoekendie in dezestad woont." De engel vroeg:" Neent je icts wanrdevols
nrce? De nnn onhvoordcle; "Nee, ik heb geen wens, behalye hem te bezoekenonulat ík van hent
Itoud ter wílle van AIIoh olleen"
De engel zei tegen henr:" Ik ben een boodschappervan Allah, gestuurcl om jou te tertellen dot
AIIah van je lroudt, net zoalsjij vanje broerler houclt ter ville van Hent-,'
En'. "1)e gelovige toÍ ie gelovige is als een gebouw, de een ondersteunt tle ander."
(Bughaarieen Muslim)

Als iemandwijs is enbangis voorAllah,
Zalhljbezigzijnmetzijneigenfouteni.p.v.metdievananderen,
Net alseenziekediete bezorgdis om zijn pijn
Om overdepijn vananderen
te kunnennadenken.

Gebruikteboeken:-"hisnu
al muslim"min adkaaral kitaabrvalsoena.
-Saldhbugharieen sahihMuslirn.
-"gossip,andits adverse
effectson themuslimcommunity,
doorHusaynal-Aivayishah.
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