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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

Allah ﷻ
ُ heeft de mens geschapen als het meest eervolle
schepsel. Een uitkomst van dit gegeven is dat alles wat je
doet richting een mens, goed of kwaad, indirect is gericht
aan Allah ﷻ. Een van de doelen van de Islām, die als
religie is gekomen om ons uit de duisternis te halen en
naar het licht te brengen, is om de eigendommen van
mensen te waarborgen. Allah  ﷻzegt het volgende in de
Qurʾān: ‘En het is niet aan de orde bij een profeet dat
hij iets verduistert. En wie iets verduistert, zal wat hij
verduisterde op de Dag der Opstanding meenemen.
Vervolgens zal iedere ziel vergoed krijgen wat hij
heeft verricht en zij worden niet onrechtvaardig
behandeld.’1 Volgens een ḥadīth heeft de Profeet  ﷺhet
volgende gezegd: ‘Wie ten onrechte maar een strookje
land neemt: voorwaar, dan zal hij op de Dag der
Opstanding zeven lagen aarde dragen [rondom zijn
nek].’2
Beste broeders en zusters!
De term “recht”, of al-ḥaqq, drukt onze
verantwoordelijkheden uit, alsook de waarden die we
dienen te beschermen. De mens heeft niet alleen
verantwoordelijkheden richting de mensen in zijn
omgeving, maar richting alle levende wezens waarmee hij
omringd is. Het is volstrekt verboden (ḥarām) om een
levend wezen ten onrechte om te brengen. Maar daar blijft
het niet bij: te scheutig gebruik van natuurlijke bronnen
en het verstoren van het evenwicht in de natuur, is
eveneens buiten alle proportie. In diverse aḥādīth heeft de
Profeet  ﷺmenigmaal gewaarschuwd om rekening te
houden met de omgeving waarin je leeft en met andere
levende wezens. Toen iemand een dorstige hond water
gaf, zei de Profeet  ﷺdat die persoon het Paradijs zal
binnengaan vanwege zijn goede daad. Andersom zei hij
dat een persoon die een kat opsloot en deze liet
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uithongeren, in de Hel zal belanden vanwege dit
verfoeilijke gedrag. Hij adviseerde keer op keer om de
rechten van andere levenden te respecteren. Zo raadde hij
aan om alle kansen te benutten om een goede daad te
verrichten, al is het met het geven van water aan een hond
of vermijden dat je een kat lastigvalt. Immers, als je goede
daden verricht, zul je de essentie van het menszijn
ontdekken; en omgekeerd geldt: wanneer je iets slechts
doet, ontneem je je eigen menselijkheid.
Beste moslims!
Onze religie verbiedt alle vormen van winsten die
onredelijk zijn en niet passen bij de waardigheid van de
mens. Het op onwettige wijze genereren van inkomsten
en goederen, fraude met handel, misleiden van afnemers,
onvolledig uitbetalen van werknemers en het
verwaarlozen van je plichten als werknemer beschouwt
de Islām als onrechtvaardige handelingen. Een onrecht
dat niet wordt gerepareerd op aarde, heeft grote verliezen
tot gevolg in het Hiernamaals. De Profeet  ﷺvroeg eens:
‘Weten jullie wie de failliete persoon is?’ De
metgezellen zeiden: ‘De failliete persoon onder ons is
degene die geen cent [lett.: geen dirham], noch goederen
heeft.’ De Profeet  ﷺzei toen: ‘Voorwaar, de failliete
persoon van mijn gemeenschap (umma) is degene die
op de Dag der Opstanding komt met gebeden (ṣalāt),
vasten (ṣawm) en armenbelasting (zakāt). Maar hij
heeft wel de een vervloekt, de ander belasterd, het
bezit van de een verteerd, het bloed van de ander
vergoten en weer een ander geslagen. Dan worden de
opbrengsten van zijn goede werken overgedragen
naar de ander [die door hem is benadeeld]. En
wanneer zijn goede werken opraken voordat wat hij
hen is verschuldigd [dat wil zeggen: de rechten van de
rechthebbenden] nog openstaat, worden hun zonden
overgedragen naar hem. Vervolgens wordt hij in het
Hellevuur geworpen.’3
Beste gelovigen!
Onthoud dat we continu worden beproefd op aarde. Laten
we onze bestemming in het Hiernamaals niet in gevaar
brengen door elkaars rechten te schenden. Onthoud dat
iedere goede daad een stap is naar het Paradijs (al-janna),
en iedere slechte daad een stap naar het Hellevuur (alnār). Laten we onze hebzucht intomen en altijd aan de
kant van het goede (al-khayr) staan.
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