
 

Stichting Anour Madrasati    Meijhorst 2474  6537 GR  Nijmegen     info@anourmadrasati.nl   www.anourmadrasati.nl       ABN-AMRO    NL73ABNA 0413704440     
MHY 

1 
 

 

 

 

 حفظ السمع والبصر واللسان

Allah (s.w.t) zegt: “En ga niet achter iets aan waarvan jij geen kennis hebt. Het horen, het zien en 

het hart, over al dat wordt verantwoording afgelegd” (S17-A36) 
 

Allah de Verhevene zegt ook: “Maar er zijn bewaarders voor jullie (10) voortreffelijke, die 

opschrijven (11) die weten wat jullie doen (12)” (S82-A10, A11 & A12) 
 

En in Soerat Fussilat (duidelijk uitgelegd) zegt Allah (s.w.t): “En wanneer zij daar dan gekomen zijn 

zal hun gehoor, hun gezicht en hun huid tegen hen getuigen over wat zij deden (20) En zij zeggen 

tegen hun huid: "Waarom getuigden jullie tegen ons?" En die zullen dan zeggen: "Allah die alles 

laat spreken heeft ons laten spreken en Hij heeft jullie de eerste maal geschapen en tot Hem worden 

jullie teruggebracht (21)” (S41-A20&A21) 
 

Beste broeders en zusters, u bent verantwoordelijk voor uw gehoor, uw tong en uw hart op de Dag des 

Oordeels. Het hart en het gehoor worden ondervraagt zoals Allah de Almachtige zegt: “op de dag dat 

hun tongen, hun handen en hun voeten tegen hen zullen getuigen over wat zij deden” (S24-A24) 
 

De moslim moet zijn gehoor en tong weerhouden van roddels en kwaadsprekerij, maar ook zich 

onthouden van het kijken naar verboden (haraam) dingen en zijn hart behoeden voor de ernstige 

verdenkingen. In overeenstemming met de woorden van de Almachtige: “Zeg tot de gelovige mannen 

dat zij hun ogen neerslaan en hun schaamstreek kuis bewaren. Dat is zuiverder voor hen; Allah is 

welingelicht over wat zij doen” (S024-A30) 
 

Abdullah Ibn Abbaas zei: Ik zag niets anders als minder belangrijke zonden als wat Abou Huraira zei, 

dat de Profeet (s.a.w) zei: “Allah heeft voor de zoon van Adam zijn onvermijdelijke deel van overspel 

geschreven, of hij het nu weet of niet: het overspel van het oog is het kijken (naar iets dat zondig is 

om naar te kijken), en het overspel van de tong is uitspreken (wat onwettig is om uit te spreken), en 

de ziel (Nafs) wenst en verlangt naar (overspel) en de geslachtsdelen veranderen dat in realiteit of 

onthouden zich van het onderwerpen aan de verleiding" (Bukharie & Moslim) 
 

Het meest gevaarlijke orgaan in het lichaam is de tong, daarom zal de tong de eerste getuige zijn op de 

Dag der Wederopstanding en is ook degene die in alle dingen toert. De profeet (s.a.w) zei: “Worden 

mensen in de hel op hun gezicht gegooid voor iets anders dan de oogst van hun tong?” (At-Thirmidhi) 
 

Beste moslims, we moeten beseffen, en wel nu, dat onze woorden onze broeders en zusters harder pijn 

doen en verminken dan messen. Zouden we ons ooit voor kunnen stellen dat we hen zouden snijden 

met een mes? Toch snijden wij met onze tongen diep in hun harten. Weet dat we niet het beste kunnen 

zijn in onze Islaam, als we falen om onze tongen te bewaken. Voorwaar, ons Imaan (geloof) is in 

gevaar als we achteloos blijven; en als onze Imaan verloren is, hebben we alles verloren. 

De profeet (s.a.w) zei: “De Imaan (geloof) van Allah's dienaar zal niet oprecht zijn, totdat zijn hart 

oprecht is, en zijn hart zal niet oprecht zijn, totdat zijn tong oprecht is” (Overgeleverd door Ahmed.) 
 

Abou Huraira (r.a) vertelde dat de profeet (s.a.w) zei: "Een dienaar (van Allah) mag een woord 

uitspreken dat Allah (s.w.t) behaagt zonder er veel belang aan te hechten, en daarom zal Allah hem 

verhogen tot graden (van beloning): een dienaar (van Allah) mag een woord uiten (zorgeloos) die 

Allah mishaagt zonder aan de gevolgen hiervan te denken en daarom zal hij in het hellevuur 

worden geworpen” (Bukharie)  
 

In de volgende Hadith overgeleverd door al-Bukharie en Moslim: van de Hadith van Abou Moussa  

al-Ashe-ari dat toen de Profeet (s.a.w) werd gevraagd welke moslims beter zijn, hij (s.a.w) zei: 

“Degene die zijn Islaam het beste uitoefent, is degene voor wiens tong en hand moslims veilig zijn”  
 

De Khotba van vandaag gaat over het volgende:  181207 

 Het gehoor, gezichtsvermogen en de tong! 

Moskee 
Anour 

Nijmegen 
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Dus gelovige! Wil jij niet het beste zijn in jouw uitoefening van de Islaam? Wil jij niet tot degenen 

behoren die al-Jannah (het Paradijs) zullen binnentreden in verrukking en extase? Kijk dan naar jouw 

tong en handen! 
 

Zijn onze broeders en zusters veilig voor het gevaar van onze tongen en het kwaad van onze handen? 

Of zijn onze tongen en handen een gevaar voor hen en de oorzaak van hun pijn? 
 

Een goede en oprechte moslim is ook degene die met zijn tong of met zijn hand de anderen niet lastig 

valt. 
 

We vragen Allah de Verhevene om ons tot de beste van Zijn dienaren te laten behoren.  
 

Amien 
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