
  



Hoofdstuk: 

Het beschermen van verborgen zaken 
 
 
De Meest Verhevene heeft gezegd: 
 

ْوفُوا بِالَْعْهِد إِنَّ الَْعْهَد ََكَن َمْسُئول  ﴾
َ
 ﴿وَأ

“En houdt jullie aan (elk) verbond. Voorwaar, over het verbond zal 
gevraagd worden.” 
[Sūrah Al-Israa` 17:34] 

 
685: 
Overgeleverd van Abū Sa’ied Al-Khudrie  is dat de Boodschapper van 
Allaah  heeft gezegd:  
 

َها تِِه َوُتْفِِض إََِلْهِ  ُثمَّ يَنُُْشُ ِِسَّ
َ
ََشِّ انلَّاِس ِعْنَد اهللِ َمْْنِلَة  يَْوَم الِْقَياَمِة الرَُّجَل ُيْفِِض إََِل اْمرَأ

َ
 إِنَّ ِمْن أ

“Voorwaar, van de mensen met de meest slechte plaats bij Allaah op de 
Dag des Oordeels is een man die tot zijn vrouw komt en zij tot hem 

komt en vervolgens haar geheim bekend maakt.”1 
   
686:  
Overgeleverd van ‘Abdullaah bin ‘Umar  is dat ‘Umar  toen zijn 
dochter Ḥafsah weduwe werd zei:  
 
“Ik had ‘Uthmaan bin ‘Affaan  ontmoet en ik bood hem Ḥafsah aan en 
zei: ‘Als je wilt huw ik jouw Ḥafsah bint ‘Umar?’ Hij zei: ‘Ik ga nadenken.’ En 
ik bleef een aantal nachten wachten en vervolgens ontmoette hij mij en zei: 

‘Ik heb besloten dat ik nu niet ga trouwen.’ Vervolgens ontmoette ik Abū 
Bakr Aṣ-Ṣiddieq en zei: ‘Als je wil huw ik je Ḥafsah bint ‘Umar.’ Abu Bakr 
bleef stil en hij zei niks terug tegen mij en ik was bozer op hem dan op 

‘Uthmaan, en ik bleef een aantal nachten wachten en vervolgens vroeg de 
Profeet  haar ten huwelijk en heb ik haar aan hem gehuwd. Daarna 
ontmoette Abū Bakr mij en zei: ‘Je was waarschijnlijk boos op mij geworden 
toen je Ḥafsah aan mij had aangeboden en ik niks terug zei tegen jou.’ Ik zei: 
‘Ja.’ Hij zei: ‘Niets heeft me belemmert om jou te antwoorden op wat jij mij 

aangeboden hebt behalve dat ik wist dat de Profeet  haar genoemd 
had en ik zou niet het geheim van de Boodschapper van Allaah  

                                                           
1 Ṣaḥieḥ Muslim n. 1437 



bekend maken, maar als de Profeet  haar gelaten had, dan had ik 
haar geaccepteert’.”2 

   
683:  
Overgeleverd van ‘Aaishah  is dat de vrouwen van de Profeet  
bij hem waren en Faaṭimah  kwam er lopend aan, haar lopen verschilde 
niks van het lopen van de Boodschapper van Allaah . En toen hij haar 
zag verwelkomde hij haar en zei: ‘Welkom mijn dochter.’  
 
Vervolgens liet hij haar zitten aan zijn rechterkant of aan zijn linkerkant en 
daarna vertrouwde hij haar een geheim toe en zij ging huilen. Toen hij haar 
verdriet zag vertelde hij haar voor de tweede keer een geheim en zij ging 
lachen. Ik zei tegen haar: ‘De Boodschapper van Allaah  zondert jou 
tussen zijn vrouwen uit met geheimen en vervolgens ga jij huilen! Toen de 
Boodschapper van Allaah  opstond vroeg ik haar: ‘Wat heeft de 
Boodschapper van Allaah  tegen jouw gezegd?’ Zij antwoordde: ‘Ik 
zal niet het geheim van de Boodschapper van Allaah  onthullen.’  
 
Toen de Boodschapper van Allaah  overleed zei ik: ‘Ik bezweer jou 
met het recht dat ik op jou heb om het mij te vertellen: wil je me niet vertellen 
wat de Boodschapper van Allaah  tegen jou zei?’ Ze zei: ‘Nu, zal ik 
het wel vertellen. Toen hij mij de eerste keer een geheim vertelde berichtte 
hij mij dat hij elk jaar één of twee keer aan Djibriel de Qor'aan voorlas en hij 
het precies herhaalde en dat hij het nu twee keer gedaan heeft. En ik zie niet 
behalve dat het tijdstip (van mijn dood) gekomen is. Dus vrees Allaah en heb 
geduld. Voorwaar, ik ben de beste salaf voor jou.’ Waarop jij mij hebt zien 
huilen. Toen hij mijn verdriet zag vertelde hij me voor de tweede keer een 
geheim en zei: ‘O Faaṭimah, ben je niet tevreden om de sayyidah (meesteres, 
leidster) van de gelovige vrouwen te zijn, of de sayyidah van de vrouwen van 
deze ummah (gemeenschap)?’ waarop ik lachte zoals je hebt gezien.” 3 
 
688:  
Overgeleverd van Thaabit over Anas  is dat hij zei:  
 

“De Boodschapper van Allaah  kwam naar mij toe terwijl ik met 
jongens aan het spelen was, hij gaf mij de salaam en stuurde mij voor een 

benodigdheid waardoor ik later was bij mijn moeder en toen ik kwam vroeg 
ze: ‘Wat heeft je opgehouden?’ Ik zei: ‘De Boodschapper van Allaah  

                                                           
2 Ṣaḥieḥ Al-Bukhaarie n. 5122 
3 Ṣaḥieḥ Muslim n. 2450 



had me gestuurd voor een benodigdheid.’ Ze zei: ‘Wat was zijn 
benodigdheid?’ Ik zei: ‘Het is een geheim.’ Ze zei: ‘Vertel zeker aan niemand 
het geheim van de Boodschapper van Allaah . Anas zei: ‘Bij Allaah, 

o Thaabit, als ik het aan iemand zou vertellen zou ik het zeker jou 
vertellen’.”4 

  
 
  

                                                           
4 Ṣaḥieḥ Muslim n. 4660 



Hoofdstuk 

Goede manieren 
 
Allaah de Verhevene heeft gezegd: 
 

 ﴿َوإِنََّك لََعََلٰ ُخلٍُق َعِظيمٍ ﴾
“Voorwaar, jij hebt een hoogstaand karakter.” 

[Sūrah Al-Qalam 68:4] 
 
En de Meest Verhevene heeft gezegd: 
 

 ﴿َوالََْكِظِمنَي الَْغْيَظ َوالَْعافنَِي َعِن انلَّاِس ﴾
“...en die boosheid onderdrukken en die de mensen vergeven.” 

[Sūrah Aal-'Imraan 3:134] 
 
621:  
Overgeleverd van Anas  is dat hij heeft gezegd:  
 

اََكَن َرُسوُل اهللِ  ْحَسَن انلَّاِس ُخلُق 
َ
  صَل اهلل عليه وسلم أ

“De Boodschapper van Allaah  had de beste karakter van alle 
mensen.”5 

 
622: 
Overgeleverd van Anas  is dat hij heeft gezegd:  
 
“Ik heb geen diebaadj (ook een soort zijde) noch zijde aangeraakt zachter dan 

de hand van de Boodschapper van Allaah , en ik heb nooit een 
fijnere geur geroken dan de geur van de Boodschapper van Allaah . 
Waarlijk, ik heb de Boodschapper van Allaah  tien jaar gedient en 

hij heeft nooit oef tegen mij gezegd, en hij heeft nooit over iets wat ik gedaan 
heb gezegd: ‘Waarom heb je dat gedaan?’ En niet over iets wat ik niet gedaan 

heb: ‘Waarom heb je dat niet gedaan?”6 
 
623: 
Overgeleverd van As-Sa'b bin Djathaamah : “Ik heb de Boodschapper 
van Allaah  een wilde ezel cadeau geschonken, en hij gaf het mij 
terug, en toen hij mijn gezichtsuitdrukking zag zei hij:  
 
                                                           
5 Ṣaḥieḥ Muslim n. 2310 
6 Muttafaqun alayhi 



نَّا ُحرُم  
َ
هُ َعلَْيَك إاِلَّ أ  إِنَّا لَْم نَُردَّ

‘Wij hebben het niet aan jou teruggegeven behalve omdat wij in een 
staat van iḥraam zijn’.”7 

 
624:  
Overgeleverd van An-Nawaas bin Sam'aan : “Ik vroeg de Boodschaper 
van Allaah  over al-birr (gehoorzaamheid) en zonde. Hij zei:  
 

ُلُِق 
ْ
لَِع َعلَْيِه انلَّاُس الِِْبُّ ُحْسُن اْل ْن َيطَّ

َ
َواإِلْثُم َما َحاَك ِِف َنْفِسَك َوَكرِْهَت أ  

“Al-birr is goed gedrag en een zonde is wat in je borst knaagt en waar je 
een hekel aan hebt dat de mensen erachter komen.”8 

 
625:  
Overgeleverd van ‘Abdullaah bin 'Amr bin Al-'Aas  is dat de 
Boodschapper van Allaah  was niet faahish noch mutafahhish en 
hij was gewoon om te zeggen:  
 

ْخالَق ا
َ
َحاِسَنُكْم أ

َ
 إِنَّ ِمْن ِخَيارُِكْم أ

“Voorwaar de beste onder jullie zijn degenen met de beste manieren.”9 
 

626:  
Overgeleverd van Abū Ad-Dardaa  dat de Profeet  zei:  
 

ْثَقُل ِِف مِزيَاِن الُْمْؤمِِن يَْوَم الِْقَياَمِة 
َ
ء  أ   ََلَْبَغُض الَْفاِحَش اْْلَِذيءَ ِمْن ُخلٍُق َحَسٍن َوإِنَّ اهللَ َما ََشْ

“Niets weegt zwaarder in de weegschaal van een gelovige op de Dag des 
Oordeels dan goede manieren en voorwaar, Allaah haat de faahish de 

badhie.”10 
 

Al-badhie is iemand die ordinair spreekt ( faahish ook, al fuhsh en badhaa'ah 
hebben zelfde betekenis) 

 
627:  
Overgeleverd van Abū Hurayrah  is dat de Boodschapper van Allaah 
 werd gevraagd over wat de mensen het meest het Paradijs doet 
binnentreden. Hij antwoordde:  
 
                                                           
7 Ṣaḥieḥ Muslim n. 1193 
8 Ṣaḥieḥ Muslim n. 2553 
9 Ṣaḥieḥ Muslim n. 2321 
10 At-Tirmidie n. 2002 en hij zei ‘de ḥadieth is ḥasan Ṣaḥieḥ’. 



ُلُقِ َتْقَوى اهللِ    وَُحْسُن اْلْ

“Godsvrees en goede manieren.” 
 
En hij werd gevraagd over wat de mensen het meest het Hellevuur doet 
binnengaan en hij antwoordde:  
 

 الَْفُم َوالَْفْرجُ 
“De tong en het geslachtsdeel.”11 

 
628:  
Overgeleverd van Abū Hurayrah  is dat de Boodschapper van Allaah 
 heeft gezegd:  
 

ْكَمُل الُْمْؤمِننَِي إِيَمان ا 
َ
ا وَِخَيارُ أ ْحَسُنُهْم ُخلُق 

َ
ُكْم ِخَياُرُكْم لِنَِسائِِهمْ أ  

“De gelovigen met het meest volledige geloof zijn degenen die de beste 
manieren hebben, en de beste onder jullie zijn degenen die het beste 

zijn tegenover hun vrouwen.”12 
 
629: 
Overgeleverd van 'Aaishah  is dat zij zei: “Ik heb de Boodschapper van 
Allaah  horen zeggen:  
 

ائِِم الَْقائِمِ    إِنَّ الُْمْؤمَِن ََلُْدرُِك ِِبُْسِن ُخلُِقِه َدرََجَة الصَّ
“Voorwaar, een gelovige bereikt met zijn goede manieren voorzeker de 

status van iemand die vast en 's nachts in gebed staat.”13 
 
630:  
Overgeleverd van Abū Umaamah Al-Baahilie  is dat de Boodschapper 
van Allaah  heeft gezegd:  
 

 
ا َوبِبَْيٍت ِِف  َنَِّة لَِمْن تََرَك الِْمَراَء َوإِْن ََكَن ُُمِقًّ

ْ
نَا زَِعيم  بِبَْيٍت ِِف َرَبِض اْل

َ
َنَِّة لَِمْن تََرَك الَْكِذَب َوإِْن ََكَن أ

ْ
وََسِط اْل

َن ُخلَُقهُ  َنَِّة لَِمْن َحسَّ
ْ
لْْعَ اْل

َ
ا َوبِبَْيٍت ِِف أ  َمازِح 

“Ik garandeer een huis in het laagste (deel) van het Paradijs voor wie 
het disussieren laat ook al heeft hij gelijk. En een huis in het midden 
van het Paradijs voor wie het liegen laat, ook al doet hij het voor de 

                                                           
11 At-Tirmidhi n. 2004 en hij zei ‘de ḥadieth is ḥasan Ṣaḥieḥ’. 
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grap. En een huis in het hoogste (deel) van het Paradijs voor wie goede 
manieren heeft.”14 

 
631: 
Overgeleverd van Djaabir  is dat de Boodschapper van Allaah  
heeft gezegd:  
 

ْبَغَضكُ 
َ
ْخالَق ا َوإِنَّ أ

َ
َحاِسَنُكْم أ

َ
ا يَْوَم الِْقَياَمِة أ ْقَربُِكْم ِمِّنِّ ََمْلِس 

َ
َحبُِّكْم إََِلَّ وَأ

َ
ْبَعَدُكْم ِمِّنِّ إِنَّ ِمْن أ

َ
ْم إََِلَّ وَأ

قُوَن َوالُْمَتَفْيِهُقوَن  ثَاُروَن َوالُْمتََشدِّ ْ ا يَْوَم الِْقَياَمِة الَّثَّ قُوَن يَا َرُسوَل اهللِ قَالُوا ََمْلِس  ثَاُروَن َوالُْمتََشدِّ ْ  قَْد َعلِْمَنا الَّثَّ
ُونَ  َما الُْمَتَفْيِهُقوَن قَاَل فَ  الُْمَتَكِبِّ  

“Voorwaar, van de meest geliefde bij mij, en degenen die het dichts bij 
mij zijn op de Dag des Oordeels, zijn degenen van jullie met de beste 

manieren. En voorwaar, de meest gehate bij mij en het meest verwijdert 
van mij op de Dag des Oordeels zijn de tharthaarun (degenen die veel 

praten en in een bijeenkomst het woord overnemen van anderen en dat het 
lijkt alsof er niemand anders is dan hij), de mutashaddiqun (degenen die 

overdrijven met correct praten en zeldzame woorden gebruiken uit 
arrogantie), en de mutafayhiqun.” Ze zeiden: “O Boodschapper van 

Allaah, we weten wie de tharthaarun en de mutashaddiqun zijn, maar wat 
zijn de mutafayhiqun?” Hij antwoordde: “De arroganten.”15 

 

  

                                                           
14 Abū Daawud n. 4800 overgeleverd met een correcte ketting 
15 At-Tirmidhi n. 2018 en hij zei ‘de ḥadieth is ḥasan Ṣaḥieḥ’. 



Hoofdstuk: 

Schaamte, het goede ervan en de aansporing om ons deze 

eigen te maken 
 
681: 
Overgeleverd door Ibn ‘Umar  dat de Boodschapper van Allaah 
 langs een man van de Anṣaar kwam die zijn broeder berispte 
vanwege schaamte, waarop de Boodschapper van Allaah  zei:  
 

ََياَء ِمَن اإِليَمانِ 
ْ
 َدْعُه فَإِنَّ اْل

“Laat hem, want voorwaar, schaamte is onderdeel van het geloof.”16 
 
682: 
Overgeleverd door ‘Imraan bin Husayn  is dat de Boodschapper van 
Allaah  heeft gezegd:  

ِِت إاِلَّ بَِخْ 
ْ
ََياُء الَ يَأ

ْ
 اْل

“Schaamte komt niet behalve met (iets) goeds.”17 
 
En in de overlevering van Muslim: “Alle schaamte is goed” 
 
683: 
Overgeleverd door Abū Hurayrah  dat de Boodschapper van Allaah 
 zei:  
 

ْفَضلُهَ 
َ
ْو بِْضع  وَِستُّوَن ُشْعَبة  فَأ

َ
ِريِق ا قَْوُل الَ إََِلَ إاِلَّ اهللُ اإِليَماُن بِْضع  وََسْبُعوَن أ َذى َعِن الطَّ

َ
ْدنَاَها إَِماَطُة األ

َ
 وَأ

ََياُء ُشْعَبة  ِمَن اإِليَمانِ 
ْ
 َواْل

“Het geloof bestaat uit zeventig en zoveel of zestig en zoveel 
vertakkingen. De beste ervan is het zeggen van laa ilaaha illaa Allaah en 
het laagste ervan is het verwijderen van iets schadelijks van de weg. En 

18.”een onderdeel van het geloof is schaamte 
 
684: 
Overgeleverd door Abū Sa’ied Al-Khudrie  is dat hij zei: 
 

ى َشيْئ ا يَْكَرُهُه َعَرْفَناهُ ِِف وَْجِههِ  َرُسوُل اهللََكَن 
َ
َشدَّ َحَياء  ِمَن الَْعْذَراءِ ِِف ِخْدرَِها، فَإَِذا َرأ

َ
صَل اهلل عليه وسلم أ  

                                                           
16 Ṣaḥieḥ Al-Bukhaarie n. 24 & Ṣaḥieḥ Muslim n. 36 
17 Ṣaḥieḥ Al0Bukhaarie n. 6117 
18 Ṣaḥieḥ Al-Bukhaarie n. 9 & Ṣaḥieḥ Muslim n. 35 



“De Boodschapper van Allaah  was schaamtevoller dan een 
maagd in haar afscherming, en als hij iets zag wat hij haatte zagen we 

dat aan zijn gezicht.”19 
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