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س الرَّْحٰمنس الرَّ۪حيمس  ــــــــــــــــــــــمس اّٰلله ْ  ِبس

َا النَّاُس اسنَّا َخلَْقنَاكُْم مسْن ذَكَرٍ َواُْنٰٰث َوَجعَْلنَاكُْم ُشعُوبًا  َٓا اَُّيه يَ
َ َع۪ليٌم َخ۪بيٌ  س اَْتٰقيكُْمۜ اسنَّ اّٰلله ستَعَارَفُواۜ اسنَّ اَكْرََمكُْم عسْنَد اّٰلله سَل ل َٓائ  .َوقَبَ

َّمَ  ُ َعلَْيهس َوَسل س َصَّلَّ اّٰلله  :قَاَل رَُسوُل اّٰلله
َا النَّاُس أَ يَا  نَّ أَ ُّيه س ٌد َوا  سنَّ رَبَّكُْم َواحس ٌد أَ ََل ا  يٍ  ََل ََل فَْضلَ أَ بَاكُْم َواحس سعَرَبس ل

َ أَ َعََّل  يٍ َوََل لس سعََجمسيٍ َعََّل َعرَبس  ْسوَدَ َعََّل أَ ْسوَدَ َوََل أَ ْحمَرَ َعََّل ْعَجمسيٍ َوََل ل

سالتَّْقوَىأَ  سَلَّ ب  .ْحمَرَ ا 
DE ISLĀM STAAT DISCRIMINATIE NIET TOE 
 

Beste broeders en zusters, op een dag kreeg Bilāl al-

Ḥabashī ruzie met Abū Dharr. Abū Dharr maakte Bilāl 

belachelijk vanwege zijn moeder, die een donkere 

huidskleur had. Toen de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص dit hoorde, zei hij: ‘O 

Abū Dharr! Maakte jij hem te schande vanwege zijn 

moeder? Voorwaar, jij bent een persoon [die de 

overblijfselen draagt] van de jāhiliyya.’1 Beste 

moslims, het minachten van mensen is religieus 

onaanvaardbaar. Neerkijken op iemand is respectloos 

richting de mens en ook respectloos richting Allah هلالج لج, 

omdat Allah هلالج لج kiest welke afkomst iemand heeft. Beste 

gelovigen, de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص was een uitgesproken 

tegenstander van discriminatie. Hij heeft het besef van 

broederschap gegrondvest. Met zijn wijze adviezen heeft 

hij het pad van de mensheid verlicht. De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص 

verklaarde dat discriminatie geen plek heeft in de Islām. 

Hij zei: ‘Er is geen superioriteit van een Arabier boven 

een niet-Arabier, noch van een niet-Arabier boven een 

Arabier, noch van een roodgetinte boven een 

donkergetinte, noch van een donkergetinte boven een 

roodgetinte. Behalve op het gebied van taqwā!’2 Beste 

mensen, laten we ons innerlijk glans geven met de 

waarheden van de Islām. Weet dat discriminatie niet past 

bij gelovigen die van de Qurʾān en de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص houden. 

Laten we alle mensen zien als de kinderen van Ādam. 

Laten we elkaar aanvaarden als een partner in de 

schepping en een broeder of zuster in de religie. 
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1 M4313 Al-Muslim, Al-Aymān, 38. 

 

2 ḤM23885 Aḥmad ibn Ḥanbal, Al-Musnad, V, 411. 


