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ِ الرْحٰمِن الر۪حيمِ  ــــــــــــــــــــــِم ا ْ ِ  

َْنهَْوَن  ْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضهُْم اَْولِيَٓاءُ بَْعٍضۢ يَْأُمُروَن بِاْلمَْعُروِف َو ْلُمْؤِمنُوَن َو َو

َ َورَُسولَهُۜ  ُ۪طيعُوَن ا َ َو ُْؤتُوَن الزٰكو َ َو ُ۪قيُموَن الصلٰو َعِن اْلُمْنكَرِ َو

َ عَ  ُۜ اِن ا َحُمهُُم ا ْ َ . ۪زيٌز َح۪كيمٌ اُو۬لِٰٓئَك َس  

 ُ ِ َص ا :َعلَْيهِ َوَسلمَ قَاَل رَُسوُل ا  

ْن  َمثَُل اْلُمْؤِمِن كَمَثَِل اْلعَطارِ، ٕاِنْ  ِ ٕ ْن َماَشْيتَهُ نَفَعََك، َو ِ ٕ َجالَْستَهُ نَفَعََك، َو

. َشارَْكتَهُ نَفَعَكَ   

DE GELOVIGE ALS EEN VOORBEELDIG MENS 
 
Beste broeders en zusters, onze geliefde Profeet  ملسو هيلع هللا ىلص heeft 
ons geleerd hoe je een voorbeeldige gelovige, een 
muʾmin, en een goed mens kunt zijn. Hij heeft gezegd dat 
een muʾmin iemand is die zich overgeeft en oprecht is, en 
net zo waardevol is als goud.1 Een muʾmin volgt het 
rechte pad (al-ṣirāṭ al-mustaqīm) en gebruikt de Qurʾān 
en de sunna van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص als zijn leidraad. Beste 
moslims, een muʾmin straalt goed karakter (akhlāq) en 
goede manieren (ādāb) uit. Daarmee weet hij de harten 
van de mensen te winnen. Beste gemeenschap, in het 
leven van een muʾmin is er geen plaats voor wanhoop en 
verdriet. Hij gelooft vanuit het diepste van zijn hart in het 

versdeel   ّإَِن تَْحزَْن  َ َال  مَعَنَا  ا , ofwel ‘Treur niet! Voorwaar, 

Allah is met ons.’2 Een muʾmin is zich bewust dat er een 
verheven God is die hem niet in de steek laat wanneer hij 
eenzaam en geïsoleerd is. Daarnaast is een muʾmin 
iemand die niemand kwetst. Hij is iemand die verbindt en 
betrouwbaar is. Laten we niet vergeten; religie (dīn) staat 
gelijk aan vertrouwen. 
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1 Aḥmad ibn Ḥanbal, Al-Musnad, II, 199. 

 
 
 
 
 

2 Al-Tawba, 9: 40. 


