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بِســــــــــــــــــــــم الله الرحمن ارحيم
انﱠ الﱠذِين قَالُوا ربنَا الله ثُم استَقَاموا تَ َتنَزل علَيهِم الْملَئكَةُ اَﻻ
َكنْتُم تُوعدُون
ُ تَخَافُوا وﻻ تَحزنُوا واَبشروا بِالْجنﱠة الﱠت
 دعْ ما يرِيبكَ الَ ما ﻻ:قَال رسول اللﱠه صل الله عليه وسلمـ
ٌ والْ َذِب رِيبة،ٌ فَانﱠ الصدْق طُمأني َنة،َيريبك
RECHTSCHAPENHEID
Allah informeert ons als volgt: ‘Degenen die zeggen:
“Onze Heer is Allah”, en dan vastberaden volharden
[in de juiste richting], op hen dalen de engelen neer
[terwijl ze zeggen]: “Wees niet bevreesd en wees niet
bedroefd, en verheugen jullie je over het goede bericht
van het Paradijs (Janna), dat jullie is beloofd.”’1 In dit
vers worden degenen die het rechte pad volgen gezegend
met het goede nieuws dat hun eindbestemming het
Paradijs zal zijn. In een overlevering van de Profeet
(ḥadīth) wordt vermeld dat profeet Muḥammad (vzmh)
heeft aangespoord om alles waar twijfel over bestaat te
vermijden.2
Beste broeders!
Een metgezel (ṣaḥābī) genaamd Sufyān ibn ʿAbdullāh
(ra) vroeg eens aan de Profeet: ‘O Boodschapper van
Allah! Leer mij iets over de Islām zodat ik na u niet
langer iets hoef te vragen aan anderen.’ De Profeet zei
hierop: ‘Zeg: “Ik geloof in Allah”, en gedraag je
vervolgens rechtschapen.’3 Rechtschapenheid houdt in
dat je altijd bezig bent met het goede en dat je het slechte
vermijdt. Rechtschapenheid is een belangrijke waarde
binnen de Islām, omdat dit namelijk zorgt voor
wederzijds vertrouwen tussen mensen. Een rechtschapen
mens gedraagt zich correct richting iedereen, is eerlijk en
hulpvaardig. Daarnaast houdt hij zich aan de
voorschriften van de Islām. Een rechtschapen mens heeft
ook oog voor de rechten van mensen. Rechtschapenheid
telt als een belangrijke sociale gedragscode (akhlāq)
binnen ons geloof. Kortom, rechtschapenheid vormt de
hoeksteen van de samenleving.

Beste broeders!
Kenmerkend aan rechtschapen mensen is dat zij eerlijk,
betrouwbaar en welgemanierd zijn, zowel in het openbare
leven als in de privésfeer. Rechtschapenheid is onmisbaar
en zorgt ervoor dat jouw aanzien in de gemeenschap
stijgt. Immers, Allah zegt in de Qurʾān: ‘Volhard
daarom vastberaden, zoals dat jou is bevolen…’4 De
Profeet heeft gezegd: ‘Een moslim is iemand voor wiens
hand en tong andere moslims veilig zijn [en anderen
dus niet schaadt].’5 In een andere overlevering zei de
Profeet: ‘Allah let niet op jullie uiterlijkheden of
bezittingen, maar op jullie daden (ʿamal).’6
Beste broeders!
Om rechtschapen te zijn dien je inspanning te leveren. Het
kan misschien moeilijk lijken om altijd eerlijk,
gedisciplineerd en betrouwbaar te zijn in het dagelijkse
leven. Echter, deze uitdagingen dien je te overwinnen
zodat je gelukzaligheid en innerlijke vrede bereikt. De
Islām staat het misleiden van mensen niet toe. De Profeet
zei immers: ‘Degene die ons bedriegt, behoort niet tot
ons.’7 Helaas zien we dat dit voorschrift nauwelijks wordt
nageleefd. Dit heeft gezorgd voor wederzijds
wantrouwen. Om dit probleem te verhelpen dienen we
zelf het goede voorbeeld te geven om daarmee te vechten
tegen misleiding. Alleen daarmee kunnen we dit
probleem verhelpen. De Profeet zei eens: ‘Degenen die
de waarheid spreken en betrouwbaar zijn in de
handel, komen [in het Hiernamaals] tussen de
profeten, de waarachtigen en de martelaren.’8
Beste broeders!
Laten we ons best doen om de liefde van Allah te
verkrijgen en te streven naar Zijn tevredenheid. Laten we
met zuivere intenties onze aanbiddingen (ʿibāda)
verrichten en Hem smeken om vergeving. Laten we geen
millimeter wijken van rechtschapenheid. Laten we
wegblijven van schijnheiligheid (riyāʾ) en van afgoderij
(shirk), zodat onze harten schoon blijven. Laten we Allah
smeken om een zuivere geloofsovertuiging (īmān). Laten
we ervoor zorgen dat ons uiterlijk en innerlijk in harmonie
zijn. Laten we niemand pijn doen. Laten we met z’n allen
berouw tonen en om goddelijke vergeving smeken.
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