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

سس
ُۜ َان ي َ ْْنَغُ ب َ ْينَ ُه ْم
َ ِه اَ ْح َس ُن ُۜ اس َّن ال َّش ْيط
َ َوقُ ْل لعبَا ۪دي ي َ ُقولُوا ال َّ۪۪ت س

َان كَ َ س س
.ْنا سن َع ُدوًّا ُمب۪ ينًا
َ اس َّن ال َّش ْيط
َ ْ ان ل ْْل

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

.ا ْل ُم ْسلس ُم أ َ ُخو ا ْل ُم ْسلس سم َل يَظْلس ُم ُه َو َل ي َ ْخ ُذلُ ُه َو َل ي َ ْح سق ُر ُه
GOEDE OMGANGSVORMEN (ĀDĀB MUʿĀSHARAT)

Beste broeders en zusters, de Islām hecht veel waarde aan
goede manieren. Deze manieren stellen iemand in staat
om vreedzaam met anderen te leven. Deze regels zijn
vaak gebaseerd op Qurʾān-verzen, aḥādīth en universele
waarden. Onze religie adviseert beleefdheid en fatsoen in
de omgang met anderen. Beste moslims, Allah  ﷻzegt het
volgende in de Qurʾān: ‘Voorwaar, de gelovigen zijn
elkaars broeders. Sticht dus vrede tussen jullie
broeders.’1 We dienen deze goddelijke boodschap als
leidraad te nemen en ons in te spannen om onze
onderlinge problemen op een rechtvaardige manier op te
lossen. Er is geen plaats voor vijandigheid. We dienen de
tekortkomingen van anderen te bedekken. We dienen
arme, geïsoleerde mensen en wezen in bescherming te
nemen. We dienen de rechten van onze buren te
respecteren en de familiebanden te onderhouden. We
dienen altijd vriendelijk te zijn. We dienen elkaar niet aan
te spreken met vervelende bijnamen. We mogen onze
eerlijk verkregen inkomsten niet vergroten met allerlei
ḥarām-zaken. We dienen altijd en overal eerlijk te zijn.
Beste gemeenschap, laten we een gemeenschap zijn die
altijd streeft naar goedheid. Moge Allah  ﷻons laten
behoren tot degenen die fatsoenlijk met elkaar omgaan en
in harmonie met elkaar samenleven. Āmīn.
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Al-Ḥujurāt, 49: 10.

