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ِيم
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ِِ
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ِ :اللِ َّعلَّ ْي ِِهِ َّو َّس ّلَّ َِّم
ُِ ّٰ ِص ّلَّى
ِِ ّٰ ِول
ُِ الِ َّر ُس
َِّ َّق
َّ ِالل

ِ،طِخَّ ْي ًراِ ِمنِِْأ َّ ْنِيَّأْ ُك َّلِ ِمنْ ِ َّع َّم ِلِيَِّ ِِد ِِه
ُِّ ََّّماِأ َّ َّك َّلِأ َّ َّح ٌدِ َِّط َّعا ًماِ ِق

َّ ّ ِاللِدَّا ُودَِّ َّع ِلَّ ِْي ِِه
.ِْل ُِمِ َِّكا َِّنِيَّأْ ُك َّلِ ِمنْ ِ َّع َّم ِلِ ِيَّ ِِد ِِه
ِ َّ الس
ِ ّٰ َِّوإِ ّ َّنِنَّ ِب ّ َّي

RESPECTEREN VAN ARBEID EN HET RECHT
VAN DE DIENAREN

Beste broeders en zusters, Allah  ﷻheeft de mens als het meest
waardevolle wezen geschapen en de mens alle mogelijkheden
geschonken zodat die aan zijn behoeften kan voldoen. De
beste manier om aan rizq te komen, is door op ḥalālmanieren aan inkomsten te komen en door te werken.
Werken brengt rust en baraka in ons leven. Het is een eer
voor de mens om te werken door gebruik te maken van zijn
verstand, lichaam en hart. De Islām beschouwt iedere baan
die ḥalāl en legaal is als waardevol, en eenieder die deze baan
uitoefent als eervol. Beste moslims, de Islām hecht veel belang
aan het respecteren van arbeid. Onrecht en het schenden van
rechten passen niet bij de Islām. De Profeet  ﷺheeft
gewaarschuwd dat het schenden van rechten een grote zonde
is.1 Beste gemeenschap, een persoon dient zijn aandeel in de
wereld niet te vergeten terwijl hij zich inspant voor het
Hiernamaals. Laten we het pad van de Profeet  ﷺvolgen en
ons inspannen voor zowel deze wereld als voor het
Hiernamaals. Laten we onze rizq verdienen op een ḥalālmanier om zo de tevredenheid van Allah  ﷻte verdienen.
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