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Datum: 13-08-2021 (vereenvoudigde samenvatting) 

س الرَّْحٰمنس الرَّ۪حيمس  ــــــــــــــــــــــمس اّٰلله ْ  ِبس

ََّك لَعَٰٰل ُخلٍُق َع۪ظيمٍ   . َواسن
َّمَ  ُ َعلَْيهس َوَسل س َصٰلَّ اّٰلله  :قَاَل رَُسوُل اّٰلله

 ُ َّمَا بُعسْثُت لس سن سحَ ا  سمَ َصال َ  تَم   .ْخََلقس اْل
NEGEN WIJSHEDEN UIT SŪRAT AL-ḤUJURĀT  
 

Beste broeders en zusters, het belangrijkste doel van de 

Islām is om de mensen en de samenleving naar morele 

deugden te leiden. Onze Profeet ملسو هيلع هللا ىلص beschikte over een 

verheven karakter (akhlāq). Eén van de belangrijkste 

hoofdstukken in de Qurʾān over akhlāq, is sūrat al-

Ḥujurāt. Beste moslims, het eerste beginsel in die sūra is 

dat als een bericht jou bereikt, jij moet onderzoeken of dat 

klopt. Allah zegt ُٓوا  ’.ofwel ‘onderzoek nauwkeurig ,فَتَبَيَُّن

Het tweede beginsel is فَاَْصلسُحوا, ofwel ‘en sluit vrede.’ Dit 

gaat over het oplossen van problemen. Het derde beginsel 

is:  طُوا  ofwel ‘en wees onpartijdig.’ Dit betekent dat je ,َواَْقسس

altijd de waarheid volgt en rechtvaardig bent. Het vierde 

beginsel is  َْخر  ofwel ‘beledig niet.’ Het vijfde beginsel ,ََل ََيْ

is  ُْٓوا اَْنُفَسكُم ُز  ofwel ‘maak elkaar niet te schande.’ Het ,َوََل تَلْمس

zesde beginsel is  ساَْلَلْقَابس ب تَنَابَُزوا   ofwel ‘belaster elkaar ,َوََل 

niet met bijnamen.’ Immers, iemands naam, eer en 

reputatie verdienen ook respect. Het zevende beginsel is 

كَ۪ثريً الظَّن س اْجتَنسُبوا  مسَن  ا  , ofwel ‘vermijd veel van de kwade 

vermoedens.’ Dat betekent dat je niet mag oordelen over 

mensen op basis van aannames. Het achtste beginsel is   َوََل
ُسوا  ofwel ‘en bespioneer elkaar niet.’ Je mag dus ,تََجسَّ

geen fouten van anderen onderzoeken. Het negende 

beginsel is  ًَوََل يَْغتَْب بَْعُضكُْم بَْعضا, ofwel ‘en spreek geen kwaad 

over elkaar in elkaars afwezigheid.’ Roddelen is dus 

niet toegestaan. Beste gelovigen, het is onze plicht om de 

rechten van onze broeders en zusters te respecteren, ook 

in hun afwezigheid. Moge Allah هلالج لج ons laten behoren tot 

degenen die hun akhlāq laten verfraaien met de akhlāq 

van de Qurʾān en van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص. Āmīn. 
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