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Jaloezie is zonder twijfel een serieuze en soms fatale ziekte. Het is een onwaardige karaktertrek die 

veel onenigheid onder de mensen, gemeenschappen en zelfs volkeren veroorzaakt. Een gemeenschap 

die besmet is met deze walgelijke eigenschap, is een gemeenschap waarin samenwerking en liefde zo 

goed als onbekend is geworden. Vijandschap, haat en geweld zijn aan de orde van de dag. Het is een 

daad die iemand naar een zeer laag niveau kan brengen. Het heeft voor de persoon in kwestie 

rampzalige gevolgen, zowel in dit leven als in het hiernamaals. Je ziet dat deze persoon in zijn doen en 

laten wordt gecontroleerd. De profeet (s.a.w) heeft het volgende gezegd hierover: “Wees niet 

haatdragend tegenover elkaar, jaloers of onbetrouwbaar. Verbreek de banden niet met elkaar en 

wees dienaars van Allah en broeders voor elkaar. Een moslim mag het contact met zijn broeder niet 

langer dan drie dagen verbreken” (Moslim) We moeten jaloezie of afgunst niet licht opvatten.  

 

De profeet (s.a.w) zei ook: “Degenen die afgunstig zijn, stoken tussen andermans relaties en zich 

bezighouden met ‘waarzeggerij’, behoren niet tot mijn Oemma. Ik behoor ook niet tot hen” 

(Tabarani).  Daar reciteerde hij (s.a.w) het volgende vers uit Surat Al-H’zaab: “En zij die de gelovige 

mannen en de gelovige vrouwen lastigvallen voor iets wat zij niet begaan hebben, beladen zich met 

laster en een duidelijke zonde” (S33-A58) 

Deze Hadith vertelt ons dat deze drie eigenschappen in strijd zijn met de islam. Een moslim kan zich 

niet bezighouden met deze drie zaken. De Boodschapper van Allah (s.a.w) heeft duidelijk 

weergegeven dat mensen, die deze drie eigenschappen bezitten, niet tot zijn Oemma behoren. 
 

De Profeet (s.a.w) zei: “Er is tot jullie gekomen de ziekte van de naties voor jullie, jaloezie en haat. 

Dit is de ‘scheerder’. Ik zeg niet dat het de haren scheert, maar het scheert (vernietigt) het geloof” 
(Thirmidhi). 
 

De profeet (s.a.w) zei ook: “Imaan en afgunst kunnen niet samen in het hart van een dienaar 

aanwezig zijn.” (Ibn Hibban & Baihaqi) 

Een mens die afgunstig is, wil niets liever dan dat zijn medemens ongelukkig is. Een mens die een 

ander mens geen geluk toewenst, kan geen gelovige zijn. Hij dient te weten dat Allah (s.w.t) de 

Eigenaar van alle goederen is en dat alleen Hij deze bezittingen aan mensen geeft. Degene die 

afgunstig is, handelt in strijd met ethische normen en waarden die door de islam worden gehanteerd. 

 

We vragen Allah om ons te verzoenen met al het goede en om ons te beschermen tegen het kwade, de 

gevaren en de ziekten. Hij is de Alhorende, de Alwetende, Amien. 
 

En Allah (s.w.t) weet het het beste. 
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