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ٰ
ِ ۪ َ ّ ِ ْ ــــــــــــــــــــــ ِ ا ّ ِ ا ّ َ ْ ٰ ِ ا

َ ِ َ َو َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ ِ ً ُ َ َ ّ ِ ًا َ َ َ ٓا ُؤ ۬ ُه َ َ ّ َ ُ َ ِ ًا ۪ َ َو

. ً ۪ َ ً ا ّٰ ُ َ َ ْ ِ َو َ َ َ ُ َواَ َ ّ َ َ ُ َ َ ا
: َ َّ َ َ َل َر ُ ُل ا ّ َ ِ َ َّ ا ّ َ ُ َ َ ْ ِ َو

. ِ ْ َ َ ُ َ ّ  َو َ ْ َ ّ َق َ ّ َق ا، ِ ِ ُ َ ّ َ ْ َ ّ َرأ َ َ ّ َ ا
ELK MENSENLEVEN IS ONSCHENDBAAR

Allah vermeldt het volgende in de Qurʾān: ‘En wie
opzettelijk een gelovige (muʾmin) doodt; zijn
vergelding is de Hel. Hij is daarin eeuwig levend. En
Allah is woedend op hem, Hij vervloekt hem en Hij
bereidt voor hem een grote bestraffing voor.’1 Volgens
een overlevering heeft de Profeet (vzmh) het volgende
gezegd: ‘Wie schade aanricht, wordt zelf beschadigd
door Allah. Wie moeilijkheden teweegbrengt [jegens
de mensen], wordt zelf door Allah bemoeilijkt.’2
Beste broeders en zusters!
Kenmerkend aan de Islām is de aandacht voor
rechtvaardigheid, genade en veiligheid. Het recht om te
leven staat bovenaan het lijstje van islamitische waarden.
De Islām beschouwt ieder mensenleven als onschendbaar,
zonder onderscheid te maken in geloof, afkomst en
geslacht. Laten we eens kijken wat de Profeet heeft
gezegd tijdens zijn Afscheidspreek (khuṭbat al-wadāʿ):
‘Jullie levens, jullie bezittingen en jullie waardigheid
zijn heilig voor jullie, zoals deze maand [Dhū al-Ḥijja]
van jullie, deze stad [Mekka] van jullie deze Dag [van
het staan in de vlakte van ʿArafāt (Yawm ʿArafa) ook]
heilig zijn voor jullie.’3 Het munten op het leven van een
mens is niks anders dan onrecht. Daarentegen is het
bijstaan van hulpbehoevenden en het redden van een
mensenleven juist een grote eer. Elke profeet heeft dit
goddelijke principe verkondigd. In de Qurʾān wordt dat
als volgt verwoord: ‘Wie een ziel doodt, is het alsof hij
alle mensen heeft gedood. Voor wie iemand die laat
leven, is het alsof hij alle mensen deed leven.’4

Beste moslims!
Vanaf het moment dat het embryo zich in de baarmoeder
ontwikkelt, is ieder leven onschendbaar. Volgens de
islamitische regelgeving is het ondergaan van een abortus
dan ook niet toegestaan, tenzij er een medische noodzaak
is, zoals levensgevaar voor de moeder. Een andere vorm
van moord, eerwraak, is eveneens niet toegestaan. Men
kan zich bij eergerelateerde kwesties nooit beroepen op
kwalijke gebruiken; dat is verwerpelijk en dat komt louter
voort uit onwetendheid. Ook zelfmoord is niet geoorloofd
in de Islām. Laten we niet vergeten dat de Islām gestoeld
is op barmhartigheid en dat de profeet Muḥammad
Muṣṭafā (vzmh) een profeet van genade was. De Islām
biedt geen enkele ruimte voor onderdrukking en geweld.
Beste gemeenschap!
De Profeet (vzmh) ging respectvol, met mededogen en op
een beleefde manier met iedereen om. Hij vermeed
aanstootgevend gedrag en heeft nooit toestemming
gegeven om geweld te gebruiken. Volgens een
overlevering waarschuwde hij de gelovigen als volgt: ‘De
mensen die de zwaarste straf zullen ondergaan op de
Dag der Opstanding, zijn degenen die op aarde de
mensen vergaand bestraffen.’5 We zien helaas dat er
vandaag de dag mensen zijn die, om de meest onbenullige
zaken, het normaal vinden om iemand te doden. Het lijkt
erop dat sommigen vergeten zijn dat Allah in de Qurʾān
beveelt om een arbiter te benoemen die geschillen kan
beslechten en dat vrede de norm is. Het zou een gelovige
sieren om zijn eventuele boosheid te temperen en
toleranter te zijn richting zijn omgeving. De Profeet zei
immers het volgende: ‘De sterke [man] is niet degene
die tijdens het worstelen van anderen wint, maar
degene die zich tijdens een woede[-aanval] beheerst.’6
Beste mensen!
Laten we verdraagzaam zijn naar elk schepsel en laten we
niemand schade berokkenen. Laten we ons houden aan de
volgende oproep van de Profeet: ‘Beschadigen mag niet,
schade beantwoorden met schade ook niet.’7 Laten we
ons best doen om het predicaat “betrouwbare gelovige” te
verdienen. Laten we een vuist maken tegen geweld en de
dialoog met elkaar aangaan, zodat we allemaal een goede
toekomst kunnen hebben.
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