
Vasten – 26 
 

Hoofdstuk 49, Al-Hujurāt – De Vertrekken 
 
 
11  O jullie die geloven, laat mensen geen (andere) mensen uitlachen, want misschien zijn zij 
beter dan hen; laat ook vrouwen geen vrouwen (uitlachen), want misschien zijn zij beter dan 
hen. En schrijf elkaar geen fouten toe, en noem elkaar niet bij (kwalijke) bijnamen. Kwalijk is 
een slechte naam na geloof; en wie geen berouw heeft, dat zijn de onrechtvaardigen. 
 

Noot: Dit vers en de volgende behandelen een aantal kwaden die onstuitbaar de ronde 
doen in een beschaafde maatschappij. De maatschappij wordt hierdoor tot in haar 
wortels aangetast. Deze kwaden ontwikkelen zich meestal tegelijk met rijkdom. 
Wanneer de mens een gemakkelijk leven leidt, houdt hij zich immers het liefst bezig 
met het zoeken naar andermans fouten, en zo neemt wederzijdse haat de plaats in van 
broederliefde en vriendelijke eensgezindheid. 

 
12  O jullie die geloven, vermijd de meeste verdenkingen, want waarlijk, in sommige 
gevallen is verdenking een zonde; en bespied niet en laat sommigen van jullie geen kwaad 
spreken over anderen. Zou één van jullie graag het vlees eten van zijn dode broeder? Jullie 
verafschuwen het! En voldoe jullie plicht aan Allah, Allah is immers Vaakweerkerend (tot 
genade), Genadevol. 
 

Noot: Het bevel “bespied niet” beperkt zich niet alleen tot het individu, maar strekt 
zich ook uit tot wat overheidsinstellingen kunnen doen. Toen Hazrat Umar een khalifa 
was, liep hij samen met een andere metgezel van de Heilige Profeet buiten langs een 
huis. Toen stopten ze, omdat ze dachten dat ze konden horen dat de bewoners iets on-
islamitisch binnen aan het doen waren. Het kwam toen bij ze op dat ze de grens van 
wat dit vers toestaat hadden bereikt en liepen door. 

 
13  O mensheid, waarlijk hebben Wij jullie geschapen uit een man en een vrouw, en jullie 
gemaakt tot stammen en families, opdat jullie elkaar zullen kennen. Waarlijk is voor Allah de 
meest edelmoedige de meest plichtsgetrouwe onder jullie. Waarlijk is Allah Wetend, Bewust. 
 

Noot: Het principe van de broederschap van de mens wordt hier in zijn breedste zin 
uiteengezet. Hier worden niet de moslims aangesproken, maar de mensheid in het 
algemeen. Er wordt gezegd dat wij allemaal, als het ware, leden zijn van één familie 
en dat onze verdeling in naties, stammen en families niet zou moeten leiden tot 
vervreemding van elkaar, maar tot een betere kennis van elkaar. Superioriteit van de 
één over de ander in deze enorme broederschap hangt niet af van nationaliteit, 
rijkdom of rang, maar van de zorgvuldige naleving van plicht, of morele grootsheid. 

 



14  De woestijnbewoners zeggen: Wij geloven. Zeg: Jullie geloven niet, maar zeg, Wij 
onderwerpen ons; en het geloof is jullie harten nog niet binnengegaan. En als jullie Allah en 
Zijn Boodschapper gehoorzamen, dan zal Hij geen van jullie daden tekort doen. Waarlijk is 
Allah Vergevensgezind, Barmhartig. 
 

Noot: Hier wordt de moslims verteld dat zij vriendelijk en mild moeten zijn in hun 
behandeling van zelfs diegenen die, als nieuwe bekeerlingen en leden van de 
moslimbroederschap, nog niet echt onderlegd waren in hun geloof. Geloof was nog 
niet tot in hun harten binnengedrongen, maar zij moesten beschouwd worden als 
moslims. De solidariteit van de Islam wordt heden ten dage versplinterd door 
bekrompen moella’s die, op basis van een of ander voorwendsel, fatwa’s van kufr 
afroepen tegen andere groepen moslims. 

 
15  De gelovigen zijn slechts degenen die geloven in Allah en Zijn Boodschapper en dan niet 
twijfelen en zich zeer inspannen met hun rijkdom en hun leven langs Allah’s weg. Dat zijn de 
waarheidlievenden. 
 
16  Zeg: Zouden jullie Allah op de hoogte brengen van jullie religie? En Allah weet wat er in 
de hemelen is en wat er op aarde is. En Allah is de Weter van alle dingen. 
 
17  Zij veronderstellen dat zij u aan zich verplichten door moslim te worden. Zeg: Verplicht 
mij niet met jullie Islam; veeleer verplicht Allah jullie aan Zich door jullie tot het geloof te 
leiden, als jullie de waarheid spreken. 
 
18  Waarlijk is Allah op de hoogte van het ongeziene in de hemelen en op aarde. En Allah is 
Degene Die ziet wat jullie doen. 
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