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Bismillahi Rahmani Arrahiem, 

Onderwerp van vandaag is: Ons karakter op de weegschaal van de Islam - deel II 
 
Zoals vorige week vermeld, zien we dat onze geliefde profeet Mohammed vzmh zichzelf gedurende zijn hele 
leven enorm heeft ingespannen en zijn karaktereigenschappen heeft ontwikkeld en dat Allah swt hierover in 
de koran in soerah Al-Qalam verzen 3 en 4 het volgende heeft vermeld: 
3. En voorwaar, voor jou (o Mohammed) is er zeker een Beloning zonder einde. 
4. En voorwaar, jij beschikt zeker over een geweldig karakter. 
 
We hebben gezegd dat er geen mooier voorbeeld is voor de mens, dan de profeet Mohamed vzmh en dat de 
moslims er naar zouden moeten streven om ook een geweldig karakter te ontwikkelen.   
 
Wanneer we verder inzoomen op de karaktereigenschappen van een moslim, dan leren wij vanuit de Islam 
dat het kenmerkende van ‘goede karaktereigenschappen’ is dat deze worden toegepast tegenover alle 
schepselen van Allah swt. Dus naast dat je goed doet en goed bent voor dieren, planten etc.; dien je ook goed 
te zijn voor alle medemensen zonder onderscheid te maken in religie, afkomst, ras etc. Dat het niet 
toegestaan is om onderscheid te maken tussen mensen, maar juist iedereen gelijk te behandelen blijkt uit 
vele leerstellingen en de levenswijze van onze profeet vzmh, maar ook uit veel koranverzen. In het volgende 
vers in soerah Aali- ‘Imraan vers 134 zegt Allah swt bijvoorbeeld: 
 
Degenen die in voor- en tegenspoed uitgeven (op de Weg van Allah) en die hun woede inhouden en de alle 
mensen vergeven. En Allah houdt van de weldoeners. 
 
Ook zegt Allah swt in soerah Al-Baqarah vers 84:  
 
[…] En spreek het goede tot de mensen […].  
 
In deze genoemde voorbeelden benadrukt Allah swt het woord ‘An-naas’, wat vanuit het Arabisch vertaald 
wordt in ‘alle mensen’. Ook al bestaan er meningsverschillen of andere verschillen, mag dit er absoluut nooit 
toe leiden dat je niet goed doet tegenover andere medemensen. Allah swt vraagt de mensheid juist om 
ongeacht de verschillen met elkaar in gesprek te gaan, respect voor elkaar te hebben en van elkaar te leren. 
Dit blijkt heel concreet uit het volgende koranvers in soerah ‘Al-‘Ankaboet’ vers 46: 
 
En redetwist niet met de lieden van het Boek, behalve op een goede wijze, tenzij het degenen onder hen 
(betreft) die onrecht plegen. En zeg (tegen hen): “Wij geloven in datgene wat er aan ons is neergezonden 
en (in datgene wat er) aan jullie is neergezonden, en onze God en jullie God is één. En aan Hem geven wij 
ons over.” 
 
Wat we leren is dat een goede en oprechte moslim in zijn leven altijd drie belangrijke relaties probeert goed 
te onderhouden. Zijn relatie met zichzelf en zijn ziel, zijn relatie met Allah swt en zijn relatie met zijn 
medemensen.  



Als we het hebben over goede karaktereigenschappen, dan geeft Allah swt ons heel veel hulpmiddelen om 
deze karaktereigenschappen continu tot een hoog niveau te ontwikkelen. Zo zien we in alle verplichte en niet 
verplichte aanbiddingsvormen en – daden dat deze goede vruchten kunnen afgeven.  
 
Allah swt in soerah ‘Al-‘Ankaboet’ vers 45: 
 
[…] Waarlijk, het gebed houdt af van de verdorvenheid en het slechte. En het gedenken van Allah is zeker 
het grootst. En Allah weet wat jullie doen.  
 
We zien dat Allah swt het gebed verspreid over de dag heet verplicht gesteld omdat dit een hulpmiddel is om 
ons te behoeden van verdorvenheid en het slechte. Wanneer men dus een eerlijke reflectie houdt en naar 
zichzelf kijkt, en ziet dat zijn karakter niet beter wordt na het verrichten van het gebed (dus contact met Allah 
swt), dan mag deze persoon concluderen dat er iets mis is en dat hij zich snel oprecht dient terug te keren 
naar Allah swt en Hem swt om vergeving vragen.  
 
En dit zelfde geldt feitelijk ook voor de zakaah, de hadj en het vasten. Wanneer dit geen positieve vruchten 
afgeeft en jouw karaktereigenschappen niet verbeterd, dan moet je een eerlijke evaluatie met jezelf houden: 
 
Allah swt zegt over de zakaah het volgende in soerah ‘At-Tawbah’ vers 103: 
Neem van hun bezittingen een liefdadigheid om hen daarmee te reinigen en te zuiveren, en verricht 
smeekbeden voor hen (opdat Allah hen zal vergeven). […] 
 
Allah swt zegt over de hadj het volgende in soerah Al-Baqarah vers 197:  
De hadj is in de bekende maanden. Wie van plan is om hierin de hadj te verrichten, moet tijdens de hadj 
geen geslachtsgemeenschap hebben, noch een zonde begaan, noch twistgesprekken voeren. En wat jullie 
ook aan goeds doen, Allah weet het. […] 
 
Tot slot heeft de profeet Mohamed vzmh over het vasten gezegd: 
“Wie valse spraak en het handelen ernaar niet opgeeft, Allah heeft het niet nodig dat hij zijn eten en 
drinken laat staan.” 
 
Dus laten we ons karakter nogmaals eerlijk op de weegschaal van de Islam plaatsen en vervolgens naar de 
uitkomst hiervan te handelen. Als onze karaktereigenschappen nog niet goed genoeg zijn – en niemand is 
perfect – dan moeten we onze relatie met Allah swt en de relatie met onze medemensen verbeteren door 
middel van alle hulpmiddelen die Allah swt ons ter beschikking heeft gesteld . 
 
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht! 
 
Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh. 


