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Bismillahi arahmani araheem,
Het onderwerp van vandaag is: ethiek van het communiceren.

Allah swt zegt in surah Loeqmaan, aya 19 het volgende:
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En wees bescheiden in jouw (manier van) lopen en demp jouw stem (d.w.z. spreek op gedempte toon).
Voorwaar, de meest afschuwelijke stem is zeker de stem van een ezel.
Allah swt heeft ons begunstigd met een tong die ons de mogelijkheid geeft om ons te kunnen uiten. Er zijn
vele mensen die niet de mogelijkheid hebben gekregen om te kunnen praten vanwege een bepaalde
beperking. Om die reden moeten we Allah swt dankbaar zijn voor deze grote gunst. Allah swt heeft ons
begunstigd met iets zodat we het goed en nuttig kunnen gebruiken. Ook deze tong moeten we goed en
nuttig gebruiken. Alles wat uit ons mond komt, kan voor ons of tegen ons werken. De profeet Mohammed
vzmh zei aansluitend hierop het volgende: “Zeg niets waarover jij je in de toekomst voor zal moeten
verontschuldigen.” Dit betekent dat we hoog bewust moeten zijn over hetgeen wat we produceren met onze
tong.
De islam is gekomen om ons gedrag en karakter naar een hoger niveau te brengen. De islam leert ons hoe we
moeten praten. Vandaag zullen we stilstaan bij 7 componenten als het gaat om de ethiek van het
communiceren.











Verhef je stem niet. Een gelovige verheft zijn stem niet als het niet nodig is. Het is van de Islamitische
ethiek om met een normaal volume te praten. Tenzij de situatie vraagt om je stem te verheffen,
denk hierbij bij het geven van een lezing om bepaalde zaken duidelijker te maken.
Hoogmoedige gepraat. Een gelovige is bewust wat die zegt, hij weegt zijn woorden af voordat hij ze
uitspreekt. Er komen geen woorden uit zijn mond die mensen kwetsen of woorden die ervoor zorgen
dat hij zich hoger gaat opstellen tegenover de mensen in zijn omgeving.
Niet erdoor heen praten als de ander praat. Het is voor een gelovige niet toegestaan om te praten
als de ander praat. Hij is hier bewust van en hij houdt zijn mond als de ander aan het woord is.
Praat op hetzelfde niveau als je gesprekspartner(s). Een gelovige praat op hetzelfde niveau als zijn
gesprekspartner zodat de ander hem of haar kan volgen. De metgezel Ali zei hierover het volgende:
praat met de mensen op het niveau van hun verstand. Met andere woorden praat op een manier
zodat mensen je kunnen begrijpen.
Praat duidelijk en op een tempo dat mensen je kunnen begrijpen. Een gelovige praat duidelijk en
praat op een tempo zodat mensen hem kunnen volgen. Als we kijken naar de manier hoe de profeet
praatte, dan zien we dat hij op een rustige en duidelijke manier de mensen toesprak. Hij was kort en
krachtig in zijn bewoording. Als we kijken naar zijn uitspraken, dan zien we deze manier van praten
ook heel duidelijk terug.
Oprecht luisteren en de ander aankijken. Het is de ethiek om oprecht te luisteren naar de persoon
die tegen ons praat. Teven is het essentieel om diegene aan te kijken, maak oogcontact. Zo geef je
het signaal dat je diegene serieus neemt. Je hebt vele mensen tegenwoordig die op hun telefoon
zitten als iemand met ze praat, dit druist tegen de Islamitische ethiek van het communiceren.



Niet schelden en niet onzedelijk praten. Een gelovige scheldt nooit. Hij is bewust van wat hij zegt.
Tevens komen er ook geen onzedelijke uitspraken uit zijn mond.

Beste broeder en zusters, neem deze punten mee en weest bewust hiervan. Zorg ervoor dat hetgeen wat uit
je mond komt een positieve impact heeft op je omgeving.
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!
Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh.

