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اّٰللس الرَّ ْح ٰم سن الرَّ ۪حي سم
ِبــــــــــــــــــــــ سم ه
ْس

ب اَ ْن يَغُ َّلَّۜ َو َمن ي َ ْغل ُ ْل ي َ ْأ س
ت بسمَا غَ َّل ي َ ْومَ ا ْل سق ٰيمَةسِۚ ثُمَّ تُوَ هّٰف كُ ُّل
َو َما كَان لسن س
ْ
َ َ ٍّي

.ون
َ ت َو ُه ْم ََل يُظْل َ ُم
ْ َن َ ْف ٍّس َما كَ َسب

ول ه س
:اّٰللُ َعل َ ْيهس َو َسل ََّم
ُ قَا َل َر ُس
ص ََّّل ه
َ اّٰلل

ال َ ْر س
ْ َم ْن أ َ َخ َذ سش ْْبًا سم َن
.َامةس سم ْن َس ْب سع أ َ َر سضي
َ َض ظ ُ ْل ًما فَإسن َّ ُه يُط َوَّقُ ُه ي َ ْومَ ا ْل سقي
RESPECT VOOR DE RECHTEN VAN DE MENSEN

Beste broeders en zusters, één van de doelen van de Islām
is om de eigendommen van mensen te beschermen. De
mens heeft verantwoordelijkheden richting alle levende
wezens in zijn omgeving. Het is volstrekt verboden
(ḥarām) om een levend wezen ten onrechte om te
brengen. Toen iemand een dorstige hond water gaf, zei de
Profeet  ﷺdat die persoon het Paradijs zal binnengaan.
Andersom zei hij dat een persoon die een kat opsloot en
deze liet uithongeren, in de Hel zal belanden. Hij
adviseerde keer op keer om rekening te houden met de
omgeving waarin je leeft en om de rechten van alle andere
levenden te respecteren. Beste moslims, onze religie
verbiedt alle vormen van onredelijke winsten. Het op
onwettige wijze genereren van inkomsten, misleiden van
kopers, onvolledig uitbetalen van werknemers en het
verwaarlozen van je plichten als werknemer beschouwt
de Islām als onrechtvaardige handelingen. Beste
gelovigen, laten we onze bestemming in het Hiernamaals
niet in gevaar brengen. Laten we elkaars rechten
respecteren. Onthoud dat iedere goede daad een stap is
naar het Paradijs en iedere slechte daad een stap naar het
Hellevuur. Laten we onze hebzucht onderdrukken en
altijd aan de kant van het goede staan.
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