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ِيم
ِِ اللِال َّّر ْح ٰم
ِِ ّٰ ِــــــــــــــــــــــم
ِِ
ِب ْس
ِ نِال َّّر ۪ح
ْ َّو ََّلِ ت َّْست َِّو
َّّ يِال َّح َّس َّنةُِ َّو ََّل
ِِالس ِّي َّئ ُُۜةِ اِ ْدف َّْعِ ِبا ّلَّ ۪تيِ ِه َّي

َّ اَّ ْح َّس ُنِ َّف ِا َّذاِ ا ّلَّ ۪ذيِِ َّب ْين
َِّكِ َّو َّب ْي َّن ُهِ َّعدَّا َّوةٌِ َّكاَّ ّنَّ ُهِ َّولِ ٌّي
.َّح ۪مي ٌم

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

ِ،اسِأ َّ ْح َّسنِا
ِ ُ ِإِ ْنِأ َّ ْح َّس َّنِال َِّّن:ِ َّت ُقولُو َّن،ًَلِ َّت ُكونُواِإِ َِّّم َّعة
ِ َّ
ِِ إِ ْن،ُس ُك ْم
َّ ِ َّو ِٰل ِك ْنِ َّو ِ ّط ُنواِِأ َّ ْنف،َّوإِ ْنِ َّظلَّ ُمواِ َّظلَّ ْمنَّا
.ِ َّوإِ ْنِأ َّ َّسا ُءواِف َََّّلِت َّْظ ِل ُموا،اسِأ َّ ْنِ ُت ْح ِس ُنوا
ُ أ َّ ْح َّس َّنِال َِّّن

HET KWAAD WORDT HERSTELD MET GOEDHEID

Beste broeders en zusters, de mens is op aarde om het goede,
het mooie en het nuttige te doen. Goedheid is de eigenschap
die onze īmān en onze ʿibāda ons willen bijbrengen. De
belangrijkste eigenschappen die de Islām in ons wil zien zijn:
een goede dienaar, een goede zoon of dochter, een goede
ouder, een goede buur, een goede vriend zijn; kortom, een
goed mens zijn. Beste moslims, ieder woord, iedere houding
en ieder gedrag dat tot de tevredenheid van Allah  ﷻleidt, is
goedheid. Goedheid is het steunen van een vriend, het helpen
van een arme, het met mededogen behandelen van de wezen
en het gelukkig maken van de onderdrukten. Goedheid is
ook het bieden van gezelschap voor iemand die alleen en
eenzaam is. Goedheid is het glimlachen naar jouw broeder of
zuster. Hoe meer goede dingen we doen, hoe ruimer ons hart,
hoe ruimer onze graf en hoe hoger onze rang in het
Hiernamaals zal zijn. Beste gemeenschap, kwaad kan alleen
met goedheid worden bestreden. Laten we dus overal
goedheid verspreiden, waar we ook zijn.
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