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ٰ
ِ ۪ َّ ِ ْ ــــــــــــــــــــــ ِ ا ّ ِ ا َّ ْ ٰ ِ ا

َ
.ِۜ َّ ِ َ ْ ت اُو۬ ٰ ٓ ِ َ ُ ْ َ ْ ُ ا
ِۙ َ ِ َّ اِ ّ َن ا ّ ۪ َ ٰا َ ُ ا َو َ ِ ُ ا ا

ِ َ ْ َ ْ  َ َ َ َر ُ ُل ا َّ ِ َ َّ ا َّ ُ َ َ ْ ِ َو َ َّ َ إِ َ ا:َ ْ اِ ْ ِ َ َّ ٍس َ َل

َ َ ْ َ َ ْ َ ً ِ ِ ِ ْ َ ْ ٍ َ أَ ْ َ َ ِ َوأ... ِ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ أ:َ َ َل

ُ ْ َ َ ِ َو َ ْ ُ ْ ِ ُ أَ ْ َ ُ ُ ْ َ ً ِ ْ َ ا َّ ِ ِ ْ ِ إِ ّ َن ا َّ َ َ َّ َم ِ ْ ِ َوا ِ َ ًة

. َد َ ُ َو َ َ ُ َوأَ َن ُ َ َّ ِ ِ َ َّ ا َّ ْ ِء: ً َ َ ِ ِ ْ ُ ْ َو َ َّ َم ِ َ ا

DE WAARDIGHEID VAN DE MOSLIM
Op een dag had een groep metgezellen (aṣḥāb) een kring
gevormd in de moskee van de Profeet  ﷺen waren ze in
dialoog met elkaar. Even later kwam Salmān al-Fārisī
binnen. Een metgezel (ṣaḥābī), die eerder een discussie
met hem heeft gehad over afkomst, vroeg of iedereen iets
over zijn afkomst wilde vertellen. Hierop vertelden een
aantal metgezellen vol trots over hun afkomst. Toen
verzocht iemand Salmān iets over zijn ras te vertellen.
Salmān gaf daarop een prachtig antwoord met daarin een
wijze les voor de hele mensheid: ‘En ik ben Salmān, de
zoon van de Islām. Want voorwaar, ik was verdwaald
en Allah heeft mij middels Zijn profeet Muḥammad
geleid. En ik was arm, maar Allah heeft mij middels
Zijn profeet Muḥammad rijk gemaakt. En ik was een
slaaf, maar Allah heeft mij middels Muḥammad
bevrijd.’ ʿUmar, die van een afstand getuige was van dit
voorval, wendde zich tot de aanwezigen en zei: ‘En
zouden jullie mijn afkomst niet willen weten?’ Toen
daar een bevestigend antwoord op kwam zei hij: ‘En ik
ben ʿUmar, de zoon van de Islām. En ik ben de
broeder van Salmān, de zoon van de Islām.’
Beste broeders en zusters!
ʿUmar (r.a.) en Salmān al-Fārisī (r.a.) riepen de mensheid
veertienhonderd jaar geleden al op om de waarde van de
mens niet te ontlenen aan diens huidskleur of afkomst,
maar aan zijn binding met de Islām en het dienen van
Allah. Allah  ﷻinformeert ons in de Qurʾān dat
waardigheid alleen met de Islām en met Allah kan worden
bereikt: ‘Wie eer wenst: en aan Allah behoort alle eer.’1
Eer kan dus alleen worden verkregen door in Allah  ﷻte
geloven, Hem te dienen en te aanbidden. Een gelovige
(muʾmin) die in Allah  ﷻgelooft, de Profeet  ﷺals
voorbeeld neemt en de Qurʾān als zijn gids neemt kan per
definitie niet als onwaardig worden gezien. Gezien zijn
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geloof (īmān) is hij van grote waarde. Allah  ﷻomschrijft
dat als volgt in de Qurʾān: ‘Voorwaar, degenen die
geloven en goede werken verrichten: zij zijn degenen
die de beste schepselen zijn.’2
Beste moslims!
Volgens de Islām is iemands waarde afhankelijk van zijn
geloof (īmān) en zijn daden (aʿmāl). Geloof (al-īmān) kun
je zien als een bewering die weerspiegeld dient te worden
in onze gedragingen en daden. Om die reden worden het
geloof (al-īmān) en goede werken (al-aʿmāl al-ṣāliḥa)
altijd in één adem genoemd in de Qurʾān. Kortom, het
belangrijkste doel van ons leven moet zijn dat wij zowel
op het gebied van principes als op het gebied van gedrag
een goed mens dienen te zijn. Het is onvoldoende om te
claimen dat je een goed mens bent zonder dit te
weerspiegelen in je daden. Het geloof (al-īmān) en daden
(al-aʿmāl) dienen met elkaar in overeenstemming te zijn.
De Profeet  ﷺheeft het verschil tussen een goed en een
slecht mens op een prachtige manier omschreven in de
volgende ḥadīth: ‘De beste onder jullie is degene op
wiens goedheid wordt gehoopt en voor wiens kwaad
men zich veilig weet. En de slechtste onder jullie is
degene wiens goedheid niet wordt verwacht en voor
wiens kwaad men zich niet veilig weet.’3
Beste gemeenschap!
Het lijdt geen twijfel dat de mens het meest waardevolle
schepsel is. Onze aanwezigheid op aarde kent een
verheven doel: geloven in Allah en dit geloof tot uiting
brengen in goede daden. Het is door het verwezenlijken
van dit doel dat jij kostbaar bent. Laten we onze tijd dus
goed benutten en onze waardigheid niet verliezen. Laten
we de morele principes die in ons heilige Boek worden
uiteengezet als gids nemen. Daarmee stijgen we in onze
waardigheid en bouwen we aan onze toekomst in het
Hiernamaals (akhīra). Deze principes verlichten onze
paden en leiden tot het welbehagen van onze Heer (Rabb).
De Profeet  ﷺomschreef als volgt de waarde van de
gelovige (muʾmin): ‘[O Kaʿba!] Wat ben jij toch fraai,
en fraai is jouw geur! Wat ben jij toch geweldig, en
geweldig is jouw eerbiedwaardigheid! En bij Degene
in Wiens hand de ziel van Muḥammad is: de
eerbiedwaardigheid van de gelovige (muʾmin) is voor
Allah groter dan jouw eerbiedwaardigheid; zijn
bloed, zijn rijkdom en het niet anders dan het goede
over hem vermoeden [eveneens].’4
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