Schaamte in de Islam
Het onderwerp dat vandaag tijdens de vrijdagspreek is besproken, is schaamte. Dit is een zeer
belangrijke eigenschap. Elke Moslim zou in het bezit moeten zijn van deze mooie eigenschap.
Daarnaast zou dit eigenschap ook te zien moeten zijn in het gedrag van de moslim. Schaamte kent
vele mooie eigenschappen en dit was natuurlijk terug te zien in het gedrag van de Profeet Sallallaahu-3alayhi-wa-sallam. Er zijn ook vele mooie ahadith die over schaamte gaan.
Hadith (overlevering)
De Profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam zei: " Voorwaar, Allah is de Verhevene, Hij is Schaamtevol,
Hij bedekt, Hij is Vrijgevig en Hij schaamt zich als iemand zijn handen smekend opheft, om ze dan leeg
en onbeantwoord terug te geven" .
(Deze hadith is overgeleverd door Imam Ahmad, Abu Dawood, Thirmidhie)
Schaamte gaat ook heel ver terug in de tijd, dit gaat namelijk door tot aan de tijd van Adam 3alayhia-Ssallam. Hierover het volgende. Eerdere profeten riepen op tot schaamte en dit is terug te vinden
in onder andere de onderstaande hadith.
Aboe Mascoed cOeqbah ibnoe cAmr al-Ansaari al-Badriy overlevert: De Boodschapper van Allah
zei: “Waarlijk, datgene wat de mensen hebben bereikt van het profeetschap van de vroegere is als jij
je niet schaamt of geen schaamte kent, doe dan wat je wilt”.
(Overgeleverd door al-Boekhaari)

Beknopte uitleg van de hadith
Deze overlevering houdt in dat, datgene wat is overgebleven van de uitspraken van de eerdere
profeten die gestuurd zijn naar hun volkeren, wat tevens door onze islamitische-wetgeving bevestigd
wordt, het volgende is; als jij je niet schaamt voor de daden die je verricht, dan kun je deze daad
verrichten. Dit omdat het een goede daad is. Een andere uitleg die je hieraan kunt geven is, als jij je
niet schaamt, doe dan wat jij wilt. Dat zal het resultaat zijn, dat je toch zal doen wat je wilde doen.
Wat leert deze overlevering ons?
Schaamte behoort tot de zaken waarmee de voorgaande Goddelijke wetgevingen zijn gekomen. De
mens behoort altijd eerlijk te zijn, en wanneer een daad geen aanleiding vormt tot schaamte, dan
dient hij deze gewoon te verrichten. Weliswaar dient hij rekening te houden met de mogelijke
nadelen van een dergelijke daad. De imam vertelt verder dat iemand die schaamte kent, succes zal
hebben in dit leven en in het hiernamaals. Het is namelijk zo dat wanneer iemand zich schaamt, de
persoon ook afstand zal nemen van het slechte. Dit met het hart, de ogen, de tong en de rest van de
ledematen. Vanwege onder andere schaamte, zal een persoon anderen geen onrecht aandoen. Dit
zal er dus automatisch voor zorgen dat iemand weinig zal zondigen, waardoor deze persoon de
Tevredenheid van Allah zal verkrijgen. Kies je vrienden zorgvuldig uit. Zorg er dus voor dat je
vrienden om je heen hebt die deze mooie eigenschap (schaamte) bezitten. Dit zal namelijk ook een
positief effect op jou hebben.

Schaamte is ook een onderdeel van het geloof, zoals beschreven staat in de volgende hadith.
Aboe Hoerayra radillahu-3anhu heeft overgeleverd dat de Profeet Salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam
zei : "Geloof heeft meer dan zeventig gradaties, waarvan de hoogste is te zeggen : 'Er is geen God die
het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah Soebhanahoe Wata3ala, en de laagste gradatie is
het verwijderen van een obstakel van de weg. En schaamte is onderdeel van het geloof."
(Boechaarie en Moesliem)
Er is overgeleverd dat de profeet meer schaamte had dan een maagd in haar bedekking. Dit kun je
terugzien in de volgende gebeurtenis. Het was gewoon dat de Profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam
veel bezoek kreeg. Zo ook wanneer de profeet wou gaan eten of vlak voor het eten. Vanwege de
enorme schaamte die de profeet had, kon hij de metgezellen niet wegsturen. Hierop openbaarde
Allah Subhana-wa-tahala het volgende:
Aayah (vers uit de Qoran)
“O jullie die geloven, treed de huizen van de profeet niet binnen, behalve als jullie toestemming is
gegeven om binnen te treden voor een maaltijd, zonder te gaan zitten wachten op de voorbereiding
van het eten. Maar wanneer jullie uitgenodigd worden, treed dan naar binnen. Wanneer jullie
vervolgens hebben gegeten, vertrek dan en blijf daarna niet met elkaar praten. Voorwaar, dit kwets
de profeet, maar hij schaamt zich tegenover jullie om dit te zeggen. En Allah schaamt Zich niet voor
de waarheid. En wanneer jullie de vrouwen van de profeet om iets vragen, vraag hun van achter een
afscherming. Dat is reiner voor jullie harten en voor hun harten. En het schikt jullie niet om de
boodschapper van Allah te kwetsen of zijn echtgenoten ooit na hem te huwen. Voorwaar dit is bij
Allah enorm”.
(Surat al-Ahzab vers: 53)
Schaamte was ook terug te zien bij de metgezellen van de Profeet Salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam. De
meest schaamtevolle metgezel was zondermeer 3Uthman radi-allahu-3anh. Hij was zo schaamtevol
dat zelfs de Engelen zich voor hem schaamden. 3Uthmaan radillahu-3anhu was een zeer vrome
metgezel met een hoogstaand karakter.

Hadith (overlevering)
Er is overgeleverd van de moeder der gelovigen 3Aa’ishah radillahu-3anha dat zij gezegd heeft: ”
De Boodschapper van Allah Salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam zat geleund in mijn huis terwijl zijn dijen
of bovenbenen ontbloot waren, waarop Aboe Bakr radillahu-3anhu om toestemming vroeg om
binnen te komen en hij (de Profeet) gaf hem toestemming om binnen te komen en hij (de Profeet)
bleef zitten in de toestand waarin hij zat, dat wil zeggen met dijen of bovenbenen ontbloot. De
profeet sprak met Aboe Bakr radillahu-3anhu en vervolgens ging hij weg. Daarop vroeg 3Umar
radillahu-3anhu toestemming om binnen te komen en hij gaf hem toestemming en de profeet zat
nog steeds in de zelfde toestand dus met zijn dijen of bovenbenen ontbloot. Vervolgens sprak hij met
3umar radillahu-3anhu en ook hij ging weg. Vervolgens vroeg 3Uthmaan om binnen te komen
waarop de Boodschapper van Allah rechtop ging zitten en hij zijn dijen of bovenbenen bedekte. Nadat
de profeet en 3uthman gesproken had, vertrok ook hij. Toen hij wegging zei 3Aishah: “O

boodschapper van Allah, Aboe Bakr kwam binnen en je verwelkomde hem en je veranderde niks aan
je houding. Vervolgens kwam 3Umar binnen en je verwelkomde hem en veranderde je ook niks aan je
houding. Vervolgens kwam 3Uthmaan binnen en ging je rechtop zitten en trok u uw kleding recht! Hij
(de Profeet) zei: “Zal ik mij dan niet schamen voor een man waarvoor de engelen zich schamen”.
(Muslim)

Hadith (overlevering)
En de Profeet Salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam heeft gezegd: ”3Uthmaan is degene met het meeste
schaamtegevoel van mijn gemeenschap.”
Het is een geweldige karaktereigenschap waarvoor 3Uthmaan door de Profeet Salla-llaahu-3alayhiwa-sallam is geprezen. Vraag jezelf eens af hoe geweldig deze metgezel wel niet moet zijn, als zelfs
de engelen zich voor hem schamen!
Als laatste heb ik nog wat voorbeelden van de vrome voorgangers en hoe zij omgingen met
schaamte.
Abu Musa al Ash'ari: Anas bin Maalik heeft gezegd: “Als Abu Musa ging slapen, dan droeg hij een
extra kledingstuk uit angst dat zijn 'awrah te zien zou zijn. ( Siyaar A'lam an-Nubalaa', 2/399)
Ibn 'Abbas: “Hij trad de badkamer slechts binnen als hij alleen was en dan droeg hij een extra dik
kledingstuk zeggende: “Ik zou me schamen als Allah mij zonder kleding in de badkamer zou zien”.
(Siyaar A'lam an-Nubalaa', 3/355)
'Aaishah “Ik betrad de plek waar de Boodschapper van Allah en mijn vader waren begraven altijd
binnen zonder een hidjab, want ze waren namelijk in haar huis begraven met de gedachte dat het
slechts mijn man en mijn vader zijn. Echter, toen 'Umar werd begraven trad ik die plek nooit binnen
zonder dat ik mijn hidjab stevig om mijn lichaam had gewikkeld uit schaamte voor 'Umar.” (al
Haakim's Mustradrak (4/7))
Dit laat zien hoe zij zich schaamde. Zij schaamde zich voor de doden die haar niet konden zien of
schaden. Zouden wij ons dan niet moeten schamen voor de levende. Zouden onze zusters zich dan
niet moeten schamen om zonder de prachtige hidjab op straat te lopen en om zichzelf goed te
bedekken.
Hisham bin 'Ammar: Mu'aawiyah bin Aws overlevert: “Ik zag Hisham bin 'Ammar en wanneer hij op
straat liep, keek hij altijd naar de grond en hij hief zijn hoofd nooit naar de hemel uit verlegenheid
voor Allah, de Almachtige en Majesteitelijke.” (Siyaar A'lam an-Nubalaa', 11/430)
Al Humaydi: “Abu Bakr bin Maymun klopte eens op de deur van al Humaydi en nam aan dat hij
toestemming had gekregen om binnen te komen. Dus liep hij naar binnen en zag al Humaydi terwijl
zijn dij niet bedekt was. Al Humaydi begon te huilen en zei: “Bij Allah, jij hebt iets gezien dat niemand
heeft gezien sinds ik in de puberteit ben gekomen”. (Siyaar A'lam an-Nubalaa', 19/122)
Muhammad bin Yahya adh-Dhuhli: Abu al 'Abbas al Azhari heeft gezegd: “Ik hoorde de slaaf van
Muhammad bin Yahya adh-Dhuhli zeggen terwijl hij gewassen werd: “Ik heb hem dertig jaar

gediend en ik gaf hem altijd water als hij zich waste, maar ik heb zijn been nooit gezien terwijl ik zijn
bezit was.” (Siyaar A'lam an-Nubalaa', 12/279)
Al Imaam al Bukhari: Muhammad bin Abi Hatim heeft overgeleverd: “Een aantal metgezellen zeiden
tegen mij: “We bevonden ons in het huis van Muhammad bin Salam toen Muhammad bin Ismaa'eel
al Bukhari binnenkwam terwijl hij net terug was gekomen uit Irak. Hij begon ons te vertellen over de
beproevingen die de mensen daar doormaakten en hij vertelde ons ook over wat Ahmad bin Hanbal
was overkomen. Toen al Imam al Bukhari weer wegging, zei Muhammad bin Salam tegen de
aanwezigen: “Hebben jullie ooit een maagd gezien die zoveel schaamte bezit als deze man?” (Siyaar
A'lam an-Nubalaa', 12/418) 8- Ibn al Qayyim heeft overgeleverd dat sommige van de Salaf het
volgende hebben gezegd: “Als iemand iets in het geheim doet, waarvoor hij zich in het openbaar zou
schamen, betekent dit dat hij geen zelfwaardering heeft.” (Madarij as-Salikin, 2/353)
Shams ad-Din al Maqdisi: “Als mijn been te zien zou zijn als ik alleen was, dan haastte ik me om het
te bedekken terwijl ik istighfar deed.” (Al Mukhtar al Masun min A'lam al Qurun, 1/540)
Muhammad bin Ahmad al Ghumari: “Hij weigerde om in slaap te vallen als er iemand bij was,
zeggende: “Ik vrees dat een slechte geur uit mij zal komen terwijl ik slaap.” (Al Mukhtar al Masun
min A'lam al Qurun, 2/758)

