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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)

Allah  ﷻzegt het volgende in de Qurʾān: ‘[O
Muḥammad], zeg tegen Mijn dienaren dat zij datgene
zeggen wat beter is. Voorwaar, de satan zaait
verdeeldheid tussen hen. Voorwaar, de satan is voor
de mensen een duidelijke vijand.’1 Volgens een ḥadīth
zei de Profeet  ﷺhet volgende: ‘De moslim is de broeder
van de moslim. Hij doet hem geen onrecht aan, hij laat
hem niet in de steek en hij veracht hem niet.’2
Beste broeders en zusters!
Gedragsregels als kuisheid, fatsoen, waardigheid,
redelijkheid in houding en gedrag en goede manieren
worden aangeduid met adab, in meervoudsvorm ādāb. En
muʿāsharat staat voor een goed samenzijn. Als we deze
zaken combineren, krijgen we ādāb muʿāsharat:
manieren en vormen van gedrag die iemand in staat
stellen om in harmonie met anderen te leven. De regels
daarvan worden bepaald door de religie, de gebruiken en
tradities van een samenleving. Als we deze regels
bekijken, zien we al vrij snel dat ze gebaseerd zijn op een
Qurʾān-vers, een ḥadīth of op een universele en morele
grondregel. Onze religie adviseert oprechtheid in
aanbidding en beleefdheid en fatsoen in de omgang met
anderen. Volgens onze religie hebben goede daden zoals
het geven van liefdadigheid (ṣadaqa) geen waarde indien
dat op een onfatsoenlijke en kwetsende manier gebeurt.3
Beste gelovigen!
Allah  ﷻheeft het universum op de meest perfecte manier
geschapen en dienstbaar gemaakt voor de mens, dat Hij
in de beste vorm heeft geschapen; Hij wil dan ook dat we
op de beste manier leven te midden van deze gunsten. Hoe
we idealiter dienen te leven heeft Allah  ﷻlaten zien met
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de Qurʾān die onze leidraad is4 en met de sunna van de
Profeet ﷺ. Dat gaat zelfs zo nauwkeurig, dat we in het
volgende Qurʾān-vers leren hoe we moeten handelen
wanneer we worden begroet met de vredesgroet: ‘En
wanneer jullie worden begroet met een groet, groet
dan [terug] met een betere [groet] dan deze, of
beantwoord hem [met dezelfde groet]. Voorwaar,
Allah stelt de afrekening over alle zaken op.’5
Beste moslims!
Allah  ﷻzegt het volgende in de Qurʾān: ‘Voorwaar, de
gelovigen zijn elkaars broeders. Sticht dus vrede
tussen jullie broeders.’6 We dienen deze goddelijke
vermaning als richtsnoer te nemen en ons in te spannen
om problemen tussen individuen op een rechtvaardige
manier op te lossen. Ook dienen wij (eventuele) wrok te
beëindigen zonder roddels en geruchten te veroorzaken.
We dienen elkaars privacy te respecteren en
tekortkomingen van anderen te bedekken. Ieder mens
heeft tekortkomingen. We moeten die accepteren zoals ze
zijn. We dienen te waken over de kwetsbaren zoals arme,
geïsoleerde mensen en wezen en moeten hen helpen. We
dienen de rechten van onze buren te respecteren en de
verwantschapsbanden te onderhouden. We dienen altijd
zachtaardig en vriendelijk te zijn. We dienen elkaar niet
aan te spreken met vervelende bijnamen. In ons
zakenleven dienen we de rechten van onze partners te
respecteren en onze eerlijk verkregen inkomsten niet te
vergroten met allerlei slinkse ḥarām-zaken. We dienen
altijd en overal integer te zijn zoals ons is opgedragen.
Beste gemeenschap!
Laten we een gemeenschap zijn die ernaar streeft om
goedheid te laten zegevieren, zoals Allah  ﷻin het
volgende vers zegt: ‘Jullie zijn de beste gemeenschap
die uit de mensen is voortgebracht; jullie roepen op tot
het goede en jullie verwerpen het verwerpelijke. En
jullie geloven in Allah.’7 Laten we tot slot de principes
uit de volgende ḥadīth ons eigen maken: ‘Vrees Allah,
waar je ook bent. En laat een goede daad volgen op
een slechte daad om deze uit te wissen. En ga met de
mensen om met goed gedrag.’8 Moge Allah  ﷻons laten
behoren tot degenen die vreedzaam met elkaar
samenleven binnen de kaders van de fatsoenlijke
omgangsvormen. Āmīn.
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