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Bismillahi Rahmani Arrahiem,
Onderwerp van vandaag is: rechtvaardigheid is de basis voor een vreedzame samenleving.
Allah swt spreekt in soerah Saad vers 26 profeet Daawoed aan met de volgende woorden:
O Daawoed, waarlijk, Wij plaatsten jou als opvolger op aarde, dus oordeel met de waarheid tussen de
mensen en volg niet de begeerte, het zal jou doen afdwalen van de Weg van Allah. Voorwaar, degenen die
afdwalen van de Weg van Allah, voor hen is er een harde Bestraffing, omdat zij de Dag van de Afrekening
vergaten.
Rechtvaardigheid is één van de meest relevante begrippen en hoogste principes of normen binnen de Islam.
Deze eigenschap en tegelijkertijd ook één van de Schone Namen van onze schepper, is de ‘Rechtvaardige’.
In overleveringen van onze geliefde profeet Mohamed vzmh lezen wij over de toepassing van het begrip
‘Rechtvaardigheid’ in de praktijk.

Allah swt zegt in Soerah Al-Maa’idah vers 8 het volgende:
O jullie die geloven, wees standvastig voor Allah als rechtvaardige getuigen. En laat de haat van een volk
jullie er niet toe leiden om niet rechtvaardig te zijn. Wees rechtvaardig, dat is dichter bij godsvrucht. En
vrees Allah. Waarlijk, Allah is op de hoogte van dat wat jullie (in het verborgene) doen.
De lering die wij uit dit vers kunnen halen is dat een gelovige zich door niemand en niets moet laten verleiden
tot het slechte, maar altijd sterk, standvastig en rechtvaardig dient te blijven, ongeacht met wie iemand te
maken heeft. Rechtvaardigheid dient toegepast te worden tegenover alles en iedereen; dus ongeacht ras,
afkomst, religie etc. Iedereen dient gelijk en volgens dezelfde maatstaf van rechtvaardigheid te worden
behandeld.
In deze context zegt Allah swt in soerah An-Nissaa vers 135 het volgende:
O jullie die geloven, handel rechtvaardig, als getuigen voor Allah. Zelfs tegenover jullie zelf, de ouders en
de naasten. (Zelfs) als hij rijk of arm is. Allah verdient de voorkeur boven hen. Volg niet jullie begeerten
waardoor jullie niet rechtvaardig zouden zijn. En als jullie (de getuigenis) vervalsen of (deze) weigeren,
waarlijk, Allah is op de hoogte van dat wat jullie (in het verborgene) doen.
De jongste religieuze wereldovertuiging, de Islam, heeft zich de afgelopen eeuwen razendsnel over alle
werelddelen verspreid als gevolg van hoge principes als ‘Rechtvaardigheid’. Dit principe heeft verschillende
volken ontwikkeld en tot een hoger niveau gebracht en dit heeft geleid tot vreedzame samenlevingen.
Tevens als we kijken naar het karakter van ons profeet, Mohammed vzmh, dan zien we dat rechtvaardigheid
centraal stond. Ongeacht wie hij voor zich had, hij handelde altijd vanuit rechtvaardigheid. Soms hoor je wel

eens dat de Islam verspreid is met de zwaard, dit klopt absoluut niet. De islam is verspreid middels de
rechtvaardige principes van het geloof.
Een moslim zou niet bij alles waarmee hij geconfronteerd wordt een verontschuldigende houding moeten
aannemen. Er zijn momenten waarop de waarheid verteld moet worden en er geen ruimte is voor
mooidoenerij of mooipraterij. Ongeacht wie je voor je hebt, rechtvaardigheid en de waarheid staat boven
alles.
Toen een Machzoomi vrouw – een vrouw uit een welgestelde familie – gestolen had, benaderden de mensen
de Boodschapper van Allah om ervoor te pleiten haar straf kwijt te schelden. Dit deden ze vanwege de hoge
status die de familie had. De Boodschapper van Allah werd heel boos, ging op de preekstoel staan en
kondigde aan: “Bij Allah, indien Fatima de dochter van Mohammed gestolen had, zou ik haar hand afhakken.”
Tevens zien we in een ander verhaal een duidelijke moraal hierover. Er kwam een keer een koning, genaamd
Al-Khassali, naar medina om Omar Al-Khattab te bezoeken. Deze koning kwam naar Omar om zich te laten
bekeren en om zich aan te sluiten bij de gelovigen. Omar was de leider van de gelovigen. De hadj-periode
brak aan en de moslims gingen de hadj verrichten. Deze koning besloot om ook de hadj te gaan verrichten.
Tijdens de tawaaf stond een jongen op de voet van de koning. De koning reageerde fel en verkocht een harde
klap aan deze jongeman. Deze jongeman besloot om beklad te gaan doen bij de leider van de gelovigen,
Omar Al-Kattab. Omar sprak de koning aan en vroeg naar zijn verhaal van het incident. De koning verhaalde
dat deze jongeman bewust stond op zijn voet om zijn gewaad te beschadigen en gaf hem daarom een harde
klap. De koning voegde eraan toe dat hij het onzinnig vindt dat dit groot wordt gemaakt en dat hij een koning
is en dat die jongen een waardeloze armoedige jongeman was. Omar antwoordde daarop dat de islam alle
gelovigen als één behandeld en dat er niet gekeken wordt naar de achtergronden van mensen. Omar gaf hem
twee keuzes, of een compensatie zodat de jongeman hem vergeeft of dat de jongeman hem ook een klap
mag verkopen. De koning antwoordde dat die erover na gaat denken en dat hij de volgende dag hem een
antwoord zou geven. De volgende dag nam de koning het hazenpad en verdween. Uit dit verhaal leren we
dat als het gaat om rechtvaardigheid, dan de islam de mensen gelijk behandelt als de haren van een kam.
Er moet opgekomen worden voor de waarheid en gelijkwaardigheid. Zorg ervoor dat jij niet failliet gaat op de
Dag des Oordeels, op die dag dat je al je goede daden zo hard nodig hebt. Wees goed voor anderen en doe
anderen geen onrecht aan, want zelfs al word je in deze wereld niet berecht, op de Dag des Oordeels zal
je zonder twijfel berecht worden. Vraag Allah veelvoudig om vergeving en vraag ook je omgeving om jou te
vergeven en geef hen het recht terug wat je hen hebt afgenomen.
Tot slot zal worden afgesloten met de woorden van een bekende geleerde: "Allah houdt een rechtvaardige
staat staande, al is het ongelovig. En doet een onrechtvaardige staat ten onder gaan, al betreft het moslims."
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!
Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.

