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Vraag: 

In deze tijd is hypocrisie wijdverspreid geraakt, haar mensen zijn veel en de manieren waarop zij 

strijden tegen de Islaam en de moslims zijn talloos. Het zou goed zijn als u wat licht zou kunnen 

werpen op het gevaar van hypocrisie door het verduidelijken van haar soorten, het vermelden van 

de eigenschappen van haar mensen en het waarschuwen van de moslims tegen hen. 

 

Antwoord: 

De hypocrisie, haar gevaar  en het kwaad van haar mensen is groot. Allah heeft hun kenmerken 

verduidelijkt in Zijn Edele Boek in hoofdstuk al Baqara en andere, zoals Zijn profeet -moge de 

prijzingen van Allaah en zegeningen op hem zijn- hun eigenschappen heeft verduidelijkt. 

Allaah -vrij is Hij van alle tekortkomingen- heeft hen omschreven in hoofdstuk al-Baqara              

(de Koe) zeggende: 

 

ن�ني�     ���� م� ا �	 ب�م	ؤ� م� ر� �� �� ٱآلخ�
ي�و�
ب�ٱل� �� � � �ا ب�ٱهللا� ن� ن ي�ق	و�	 �م� �ا�� م� ن� ٱلن� م� ن�ني� �� م� ا �	 ب�م	ؤ� م� ر� �� �� ٱآلخ�
ي�و�
ب�ٱل� �� � � �ا ب�ٱهللا� ن� ن ي�ق	و�	 �م� �ا�� م� ن� ٱلن� م� ن�ني� �� م� ا �	 ب�م	ؤ� م� ر� �� �� ٱآلخ�
ي�و�
ب�ٱل� �� � � �ا ب�ٱهللا� ن� ن ي�ق	و�	 �م� �ا�� م� ن� ٱلن� م� ن�ني� �� م� ا �	 ب�م	ؤ� م� ر� �� �� ٱآلخ�
ي�و�
ب�ٱل� �� � � �ا ب�ٱهللا� ن� ن ي�ق	و�	 �م� �ا�� م� ن� ٱلن� م� ��    ����٨����  

 � �	 	!
�ش� ا # م� �� 	$ ف	س�

� )�ن� و � *�ال� ع	 د�
ا ي�خ� م� 	و. �� ن ين� �م� � � ٱ/� �� � � و � ٱهللا� ا�0ع	 	� � ي	خ� 	!

�ش� ا # م� �� 	$ ف	س�
� )�ن� و � *�ال� ع	 د�

ا ي�خ� م� 	و. �� ن ين� �م� � � ٱ/� �� � � و � ٱهللا� ا�0ع	 	� � ي	خ� 	!
�ش� ا # م� �� 	$ ف	س�

� )�ن� و � *�ال� ع	 د�
ا ي�خ� م� 	و. �� ن ين� �م� � � ٱ/� �� � � و � ٱهللا� ا�0ع	 	� � ي	خ� 	!

�ش� ا # م� �� 	$ ف	س�
� )�ن� و � *�ال� ع	 د�

ا ي�خ� م� 	و. �� ن ين� �م� � � ٱ/� �� � � و � ٱهللا� ا�0ع	 ��������٩    ي	خ�  

ل�$	     ىف� ىف� ىف� ىف�  �� 
2 ضا 	 م�ر� � 	 ٱهللا� 	��0.  ف�ز�

67 �ر� �م م� 	و�9 	ل ل�$	 ق �� 
2 ضا 	 م�ر� � 	 ٱهللا� 	��0.  ف�ز�

67 �ر� �م م� 	و�9 	ل ل�$	 ق �� 
2 ضا 	 م�ر� � 	 ٱهللا� 	��0.  ف�ز�

67 �ر� �م م� 	و�9 	ل ل�$	 ق �� 
2 ضا 	 م�ر� � 	 ٱهللا� 	��0.  ف�ز�

67 �ر� �م م� 	و�9 	ل ب	و � ق ذ�
	و. ي�ك� ان ا ك�  )�ل�?6 ب�م�

6@. ذ� ب	و �  ع� ذ�
	و. ي�ك� ان ا ك�  )�ل�?6 ب�م�

6@. ذ� ب	و �  ع� ذ�
	و. ي�ك� ان ا ك�  )�ل�?6 ب�م�

6@. ذ� ب	و �  ع� ذ�
	و. ي�ك� ان ا ك�  )�ل�?6 ب�م�

6@. ذ�         ����     ع�
 

{En van onder de mensen zijn er sommigen die zeggen: ‘Wij geloven in Allah en de 

Laatste Dag’ terwijl zij niet geloven. Zij denken om Allah en degenen die geloven te 

misleiden terwijl zij alleen zichzelf misleiden maar zij merken dit niet. In hun harten is 

een ziekte en Allah heeft hun ziekte vermeerderd. Een pijnlijke bestraffing is voor hen 

omdat zij leugens vertelden.} 
[al-Baqara(2): 8-10] 

 

En de hierop volgende verzen. En Hij zei in hoofdstuk an-Nisaa: 

 

�ا�� *� *� *� *�  ����     	� � ٱلن� A� ٰ ي	ر� �Cا  ك	س�
ال��D ق�ام	و.� �  *��C ٱلص�

*��H. ق�ام	ۤو.� �� 
� 	$ ا�0ع	 ه	و� خ� �� � � و � ٱهللا� ا�0ع	 ني� ي	خ� ن�اف�ق� م	

� ٱل� �ا��  � 	� � ٱلن� A� ٰ ي	ر� �Cا  ك	س�
ال��D ق�ام	و.� �  *��C ٱلص�

*��H. ق�ام	ۤو.� �� 
� 	$ ا�0ع	 ه	و� خ� �� � � و � ٱهللا� ا�0ع	 ني� ي	خ� ن�اف�ق� م	

� ٱل� �ا��  � 	� � ٱلن� A� ٰ ي	ر� �Cا  ك	س�
ال��D ق�ام	و.� �  *��C ٱلص�

*��H. ق�ام	ۤو.� �� 
� 	$ ا�0ع	 ه	و� خ� �� � � و � ٱهللا� ا�0ع	 ني� ي	خ� ن�اف�ق� م	

� ٱل� �ا��  � 	� � ٱلن� A� ٰ ي	ر� �Cا  ك	س�
ال��D ق�ام	و.� �  *��C ٱلص�

*��H. ق�ام	ۤو.� �� 
� 	$ ا�0ع	 ه	و� خ� �� � � و � ٱهللا� ا�0ع	 ني� ي	خ� ن�اف�ق� م	

� ٱل� �     

� ق�ل�يال2  � *�ال� � � � ٱهللا� ك	ر	
ال� ي�ذ� � ق�ل�يال2 �� � *�ال� � � � ٱهللا� ك	ر	
ال� ي�ذ� � ق�ل�يال2 �� � *�ال� � � � ٱهللا� ك	ر	
ال� ي�ذ� � ق�ل�يال2 �� � *�ال� � � � ٱهللا� ك	ر	
ال� ي�ذ� الۤ     ��������١٤٢    �� Jٰؤ	 ال� *��C ه� �� �Aۤال Jٰؤ	 ٰ ه� �C�* ل�ك� ال�Hٰ �

ب�ني� ب�ني� ذ�
ب� 	ذ� الۤ م� Jٰؤ	 ال� *��C ه� �� �Aۤال Jٰؤ	 ٰ ه� �C�* ل�ك� ال�Hٰ �

ب�ني� ب�ني� ذ�
ب� 	ذ� الۤ م� Jٰؤ	 ال� *��C ه� �� �Aۤال Jٰؤ	 ٰ ه� �C�* ل�ك� ال�Hٰ �

ب�ني� ب�ني� ذ�
ب� 	ذ� الۤ م� Jٰؤ	 ال� *��C ه� �� �Aۤال Jٰؤ	 ٰ ه� �C�* ل�ك� ال�Hٰ �

ب�ني� ب�ني� ذ�
ب� 	ذ� �A �A �A �A م�     

ب�يال2  	 س� �N د� 	 ف�ل�ن ت�ج� � ل�ل� ٱهللا�
م�ن ي	ض� ب�يال2  �� 	 س� �N د� 	 ف�ل�ن ت�ج� � ل�ل� ٱهللا�
م�ن ي	ض� ب�يال2  �� 	 س� �N د� 	 ف�ل�ن ت�ج� � ل�ل� ٱهللا�
م�ن ي	ض� ب�يال2  �� 	 س� �N د� 	 ف�ل�ن ت�ج� � ل�ل� ٱهللا�
م�ن ي	ض� ��     ����  

 

{Waarlijk, de hypocrieten zijn erop uit om Allah te misleiden maar het is Hij die hen 

misleidt. En als zij opstaan voor het gebed, staan zij op met luiheid en om gezien te 

worden door de mensen en zij gedenken Allah slechts weinig. (Zij) bevinden zich tussen 

dit en dat behorend noch tot deze noch tot die.} 
[an-Nisaa(4): 142-143] 



 

De verschillende vormen van hypocrisie 

 
 

En Hij noemde andere eigenschappen van hen in Hoofdstuk at-Tawba en andere. 

 

Kort gezegd: zij beweren claimen de Islaam en gedragen zich naar manieren die 

tegenovergesteld zijn (d.w.z.  tegen de Islaam) en de mensen [van de Islaam] schaden zoals Hij 

-vrij is Hij van elke tekortkoming- in deze verzen en andere omschreven heeft. 

 

Hypocrisie komt in twee soorten voor: in geloof en in daden. Dat wat Allaah noemde over de 

hypocrieten in Hoofdstuk al-Baqara en an-Nisaa [en] van de eigenschappen van de hypocrieten 

[dat is]: De grootste hypocrisie in geloof. En zij zijn daarmee nog meer ongelovig dan de joden, 

christenen en de aanbidders van afgoden gezien hun grote gevaar en hun onzichtbaarheid voor 

veel van de mensen. En Allaah -vrij is Hij van elke tekortkoming- heeft over hen verteld dat zij 

op de dag des oordeels in de laagste gradatie van het vuur zullen zijn. 

 

Wat betreft hypocrisie in daden dat is het zich gedragen volgens sommige van hun zichtbare 

manieren -terwijl zij geloven in Allaah en Zijn boodschapper en het geloven in de laatste dag- 

zoals liegen, verraad en luiheid betreffende het gezamenlijk gebed. En van hun eigenschappen 

is wat authentiek staat in de correcte overlevering van de profeet -moge de prijzingen van 

Allaah en vredesgroetingen met hem zijn-: 

 

» .خا  .Yتمن �*H. )خلف �عد �*H. كذ@ حدH* U. :ثالU .لمنافق �ية «  

 

“De tekenen van de hypocriet zijn drie: als hij spreekt dan liegt hij, als hij een belofte 

doet dan komt hij die niet na en als hem iets toevertrouwd wordt dan schaadt hij het.” 
 

En zijn uitspraak -moge de prijzingen van Allaah en zijn vredesgroetingen met hem zijn-: 

 

» .حبو. �لو ألتوهما ف[ما ما يعلمو  �لو .لفجر �صالD .لعشاA صالD .لمنافقني عZ .لصالD )ثقل  » 

 

“De zwaarste gebeden voor de hypocrieten zijn het ‘ishaa en fajr gebed. Als zij wisten wat 

zij aan beloning bevatten kwamen zij ernaar, zelfs als zij moesten kruipen.” 

 

En de verzen en overleveringen in deze betekenis zijn talrijk. 

 

Het is dus een verplichting voor elke gelovige man en vrouw om gewaarschuwd te zijn voor 

hun eigenschappen, in de grootste vorm van waakzaamheid. En wat daarbij helpt is het 

overpeinzen van datgene wat Allaah in Zijn boek heeft vermeld over hun eigenschappen, en 

wat authentiek is overgeleverd van de soennah van de Boodschapper -moge de prijzingen van 

Allaah en zijn vredesgroetingen met hem zijn-. 

 

En Allaah is Degene die wij vragen dat Hij ons en alle moslims succes schenkt in het begrijpen 

van Zijn religie, standvastigheid erop, het oppassen voor alles wat Zijn wetgeving tegengaat en 

van het imiteren van zijn vijanden in hun manieren en daden.  

 

Hij is de beste die gevraagd wordt. 

 

 


