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ِيم
ِِ اللِال ّ َّرحْ ٰم
ِِ ّٰ ِــــــــــــــــــــــم
ِِ
ِْبس
ِ نِال ّ َّر ۪ح
ّ ۪ ُواِاللِ ُمخْ ِل ۪صي َّنِ لَّ ُه
ِِح َّن َّفَٓا َّء
ُ ِالدي َّن
َّ ّٰ َّو َّمَٓاِ اُ ِم ُرَٓواِ اِ ّ َّّلِ لِ َّي ْع ُبد

ْ واِالص ٰلوةَِّ َّويُ ْؤ ُتواِال ّ َّز ٰكوةَِّ َّو ٰذلِ َّك ِ۪دي ُن
َّ ّ
.ِال َّق ِّي َّم ِِة
َّويُ ۪قي ُم

َّ ّ َّعنْ ِ تَّ ِميم
ِ:ال
َِّ َّالل ِ َّعلَّ ْي ِِه ِ َّو َّس ّلَّ َِّم ِق
ُِ ّٰ ِ ص ّلَّى
َّ ِ ار ِّيِأ َّ ّ َّنِال ّ َّن ِب ّ َّي
ِ ِالد
ٍ

ِ،ِ َّولِ َّر ُسولِ ِِه،ِ َّولِ ِكتَّا ِب ِِه،لل
ِِ ّٰ ِ ِ:ال
َِّ َِّلِ َّمنِْ؟ِق:ِ ُق ْلنَّا،يح ُِة
َّ لدي ُنِال ّ َّن ِص
ِ ّ َِّا

ْ ل َّئِ ّ َّم ِة
.ِِْ َّو َّعا ّ َّم ِت ِهم،ن
َِّ ِال ُمسْ ِل ِمي
ِ ِ َّو

RELIGIE BETEKENT OPRECHTHEID
Beste broeders en zusters, Allah  ﷻzegt het volgende in de
Koran: “En hen werd niet anders geboden dan Allah als
oprechten te aanbidden, de religie aan Hem [wijdend],
als rechtzinnigen, en dat zij de ṣalāt in stand houden en
de zakāt geven. En dat is de rechte religie.”1 Op gezag
van Tamīm al-Dārī is overgeleverd dat de Profeet  ﷺzei: “De
religie is oprechtheid.” Wij zeiden: “Voor wie?” Hij zei:
“Voor Allah, voor Zijn Boek, voor Zijn Boodschapper,
voor de leiders van de moslims en het gewone volk.”2
Beste moslims, oprecht zijn betekent dat je dingen recht uit
het hart doet, zonder bijbedoelingen, en dat je er zuivere
intenties op nahoudt. Het tegenovergestelde hiervan,
schijnvertoning en bedrog, rijmen niet met de ethiek van de
Islām. Beste gemeenschap, een moslim dient altijd goede
bedoelingen te hebben en mag geen haat of hoogmoed
koesteren. Een moslim maakt zich ook niet schuldig aan altaqiyya, het verloochenen van het geloof. Ook grijpt een
moslim niet naar illegale middelen om een bepaalde positie
of macht te verwerven. Hypocrieten die zich hieraan schuldig
maken, deinzen er niet voor terug om de Koran en de sunna
naar eigen inzichten uit te leggen en zo het geloof te
misbruiken. Ze bekommeren zich er niet om dat dit de
samenleving en de eenheid van de umma beschadigt. We
dienen ons te laten leiden door de Koran en de sunna en de
religie te halen uit authentieke teksten om degenen die de
Islām voor eigen gewin willen misbruiken geen kans te geven.
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