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ــــ ْ ِ ِ ۪ َ ّ ِ ا ٰ ْ َ ّ ِ ا ّٰ ِ ا ــــــــــــــــــ  

 َ َ ْ َ ي  ۪ َ ّ َِذا ا َ  ُ َ ْ َ اَ ِ  ۪ َ ّ ِ  ْ َ ُۜ اِْد َ ِ ّ َ ّ َ ا ُ َو َ َ َ ْ ِي ا َ ْ َ  َ َو

 ٌ ۪ َ  ٌ ّ ِ ُ َو َ ّ َ َ اَوٌة  َ َ  ُ َ ْ َ .َو  

 ُ َ ّ َ ا ّ َ  ِ َ ّ ُل ا ُ َل َر َ َ َ ّ َ ِ َو ْ َ َ:  

 ُ َّ ُ  َ ْ َ ْ ِم ا َ ْ ُ  َ ْ ِ ّ ِم ا َ ْ ُ  ْ َ .  

MILDHEID (RIFQ): DE BRON VAN HARMONIE 
 
Allah vermeldt het volgende in de Qurʾān: ‘Het goede en 
het kwade zijn niet gelijk. Verdrijf [het kwade] met 
een daad die beter is. Dan zal degene met wie je in 
vijandschap verkeerde een trouwe vriend worden.’1 Er 
wordt overgeleverd dat de Profeet (vzmh) het volgende 
heeft gezegd: ‘Degene van wie mildheid (al-rifq) is 
ontnomen; van hem is al het goede (al-khayr) 
ontnomen.’2 
 
Beste broeders en zusters! 
De Islām is gestoeld op overtuiging van het geloof (īmān), 
op aanbidding (ʿibāda) en op goed karakter (akhlāq). Een 
van de morele deugden die Allah behaagt en daarnaast 
ook bijdraagt aan een respectvolle omgang met elkaar is 
rifq, ofwel “mildheid”. Rifq betekent dat je een 
vriendelijke uitstraling hebt, dat je anderen minzaam 
bejegent, dat je je beheerst en goede omgangsvormen 
bezit. Dat betekent ook dat je je nooit grof gedraagt en dat 
je geen hartbrekende uitlatingen doet. Kortom, rifq houdt 
in dat je je boosheid beheerst, geduldig en koelbloedig 
bent. Het behaagt Allah wanneer we rifq uitoefenen.3 
 
Beste moslims! 
De Qurʾān roept op om vergevensgezind en 
verdraagzaam te zijn.4 Daarnaast beschouwt de Qurʾān 
degenen die hun woede inhouden en anderen vergeven als 
godsbewustzijn (taqwā), waarmee toegang tot het 
Paradijs (janna) wordt verschaft.5 Ons rolmodel voor het 
tonen van mildheid is de profeet Muḥammad. Immers, hij 
toonde zich niet alleen mededogend naar de mensen, maar 
ook naar de rest van de schepping. Hij was altijd beleefd 
en pleitte voor gemak. Hij waakte ervoor dat hij anderen 
niet kwetste. Hij beantwoordde vergissingen met 
vergeving in plaats van met bestraffing. Hij moedigde aan 

 
1 Fuṣṣilat, 41: 34. 
2 Abū Dāwūd, Adab, 11. 
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om constructief gedrag te vertonen waarmee liefde en 
respect wordt bevorderd. Dankzij al deze eigenschappen, 
die Allah aan de Profeet (vzmh) heeft geschonken, wist 
hij moslims aan zich te binden. Allah vermeldt dat als 
volgt in de Qurʾān: ‘Het was dankzij de genade (raḥma) 
van Allah dat jij zacht met hen was. Als jij streng en 
hardvochtig was geweest, dan waren zij zeker uit jouw 
omgeving weggegaan. Vergeef hen dus en vraag 
vergeving voor hen.’6 
 
Beste mensen! 
Een gelovige (muʾmin) die de Profeet als voorbeeld 
neemt, onderhoudt al zijn relaties met mildheid (rifq). Hij 
zal mededogen hebben met alles dat leeft. Met zijn 
nederigheid, beleefdheid en begripvolle houding 
vertegenwoordigt hij belangrijke waarden van de Islām. 
Een ware gelovige is evenwichtig en vermijdt lelijke 
gewoontes als grofheid, geweld en buitensporigheid. De 
Profeet (vzmh) zei eens: ‘De gelovige (muʾmin) is niet 
iemand die de waardigheid [van een ander aantast], 
vervloekt, ontuchtig is of ongemanierd spreekt.’7 
 
Beste gemeenschap! 
We leven in een tijdperk waarin de menselijke 
verantwoordelijkheden en de kernwaarden van de 
mensheid worden verwaarloosd. Zeker in het huidige 
tijdperk dienen we goed te beseffen dat geweld op geen 
enkele wijze gerechtvaardigd kan worden; geweld is te 
allen tijde onislamitisch, inhumaan en immoreel. 
Gedragingen die dit beeld juist bevestigen en bijdragen 
aan haat jegens moslims dienen we pertinent te 
vermijden. We dienen mild, mededogend en vriendelijk 
te zijn naar onze families, onze buren en naar iedereen in 
de samenleving. Vroomheid bereik je door Allah te 
respecteren en tegelijkertijd medelevend en genadig te 
zijn naar alles en iedereen die de schepping rijk is. Wees 
altijd geduldig, ook al heb je gelijk of bezit je veel macht. 
Zoals de Profeet ooit zei: ‘De sterke [man] is niet degene 
die tijdens het worstelen van anderen wint, maar 
degene die zich tijdens een woede[-aanval] beheerst.’8 
Laten we als Nederlandse moslims de Islām op een goede 
en voorbeeldige manier toepassen zonder anderen 
overlast te bezorgen. 
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