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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  

 

Het belangrijkste doel van de Islām is om de mensen naar 

morele deugden te leiden en om een deugdzame 

samenleving te realiseren. De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص had een verheven 

karakter. Allah هلالج لج zegt in de Qurʾān: ‘En voorwaar, jij 

beschikt over een hoogstaand karakter.’1 Volgens een 

ḥadīth zei de Profeet: ‘Voorwaar, ik ben uitsluitend 

gezonden om het oprechte karakter te vervolmaken.’2 

Eén van de belangrijkste hoofdstukken in de Qurʾān die 

ons de beginselen van goed karakter leert, die ons zowel 

individueel als qua samenleving in staat stellen om in 

vrede en rust te leven, is het hoofdstuk Al-Ḥujurāt.3 Dit 

hoofdstuk wordt ook wel “het hoofdstuk van goed 

karakter” genoemd. Vandaag zullen we stilstaan bij deze 

beginselen, die een voor een goud waard zijn. 

 

Beste broeders en zusters! 

Het eerste beginsel luidt dat als een bericht jou bereikt, jij 

moet onderzoeken of dat wel waar is en pas daarna ernaar 

mag handelen. In het vers staat ُٓوا  ofwel ‘onderzoek ,فَتَبَيَُّن

nauwkeurig.’ Allah هلالج لج zegt namelijk: ‘O jullie die 

geloven! Als een verdorvene bij jullie komt met een 

bericht, onderzoek het dan nauwkeurig.’ Wanneer je 

een bericht dat jou bereikt blindelings aanvaardt zonder 

de echtheid ervan te onderzoeken, zul je verkeerde 

conclusies trekken met ongewenste situaties en spijt tot 

gevolg. Het tweede beginsel luidt فَاَْصلسُحوا, ofwel ‘en sluit 

vrede.’ Dit gaat over het oplossen van geschillen tussen 

mensen. Wanneer er onenigheid is, dien je constructief, 

probleemoplossend en verbindend te zijn. Daarom dienen 

we ons samen te verzetten tegen verdeeldheid en 

conflicten. Beginsel nummer drie: طُوا  ofwel ‘en wees ,َواَْقسس

onpartijdig.’ Dit betekent dat je in alle omstandigheden 

vasthoudt aan de waarheid en het recht en dat je loyaal en 

 
1 Al-Qalam, 68: 4. 
2 ḤM8939 Aḥmad ibn Ḥanbal, II, 381. 

integer bent. Het vierde beginsel dat sūrat al-Ḥujurāt ons 

leert is  َْخر ََيْ  ofwel ‘beledig niet.’ Dat betekent dat je ,ََل 

niemand mag minachten of verachten en dat je erkenning 

geeft aan de mensen, omdat het mensen zijn. Het vijfde 

beginsel is  ْاَْنُفَسكُم ُٓوا  ُز تَلْمس  ofwel ‘maak elkaar niet te ,َوََل 

schande.’ Dat betekent dat je de ander niet mag 

beledigen, ook niet non-verbaal. Vermijd dus dat je door 

spraak, houding en gedrag de waardigheid van anderen 

schaadt. Het zesde beginsel luidt  ساَْلَلْقَابس ب تَنَابَُزوا   ofwel ,َوََل 

‘belaster elkaar niet met bijnamen.’ Immers, iemands 

naam, eer en reputatie verdienen ook respect. 

 

Beste gelovigen! 

Het zevende beginsel van goed karakter dat we uit sūrat 

al-Ḥujurāt halen is ًا مسَن الظَّن س اْجتَنسُبوا كَ۪ثري , ofwel ‘vermijd veel 

van de kwade vermoedens.’ Dat betekent dat je niet mag 

oordelen over mensen op basis van aannames en 

ongegronde informatie. Immers, aannames kunnen jou 

misleiden en jou naar zonden navigeren. Daarnaast 

zorgen kwade vermoedens voor misverstanden en onrust. 

Het achtste beginsel luidt  ُسوا  ofwel ‘en bespioneer ,َوََل تََجسَّ

elkaar niet.’ Met andere woorden, voorkom dat je 

tekortkomingen van anderen onderzoekt. Het is erg 

ongepast om zaken uit andermans privésfeer openbaar te 

willen maken. Dit soort gedragingen tasten de individuele 

rechten van anderen aan en behoren tot de grootste 

zonden. Het negende beginsel is  ًَوََل يَْغتَْب بَْعُضكُْم بَْعضا, ofwel ‘en 

spreek geen kwaad over elkaar in elkaars 

afwezigheid.’ Achterklap en roddels zijn niets anders dan 

aanvallen op en schendingen van iemands persoonlijke 

rechten. Het is onze plicht om de rechten van onze 

broeders en zusters te respecteren, ook in hun 

afwezigheid. 

 

O Allah, onze Heer! Laat ons behoren tot degenen die 

zich aan deze beginselen houden. Laat ons behoren tot 

degenen die hun karakter (akhlāq) laten verfraaien met de 

akhlāq van de Qurʾān en van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص. Moge Allah هلالج لج 

ons beschermen tegen onrecht, haat, bespioneren en 

roddels. Āmīn. 
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