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Beste gelovigen, in een tijd geplaagd door materialisme, vol verdachte doeleinden, bevooroordeeld 

(gepreoccupeerd) met principes, deugden, moraal en voorkeuren, glanst een kostbare en dierbare waarde te 

midden van al deze drukte; een waarde die diep verankerd is in de harten van mensen en die niets 

anders gebruikt dan waarachtigheid om zijn eervolle doelen te realiseren; een waarde die schittert met 

fascinerende zuiverheid en schoonheid zo onberispelijk dat het een gouden belichaming is geworden. 

De Heilige Quraan beveelt mensen om het alleen te observeren omdat het een baken is dat hen door 

het duister leidt. 
 

Het is de waarde van transparantie en integriteit. Weet jij wat integriteit is? Het is een attribuut en een 

verdienste. Neen! Het is een sprankelende kroon en een mooie kledij. Het combineert de meest 

perfecte aspecten van welwillendheid, de mooiste kuisheid, het meest sublieme altruïsme en de meest 

waardevolle nobelheid. 
 

Een in het oog springende indicatie en een groot teken van integriteit manifesteren zich in het vertellen 

van de waarheid. Allah (s.w.t) zegt: “O mensen, eet op aarde (van) dat wat toegestaan en goed is, en 

volg niet de voetstappen van de satan. Voorwaar, hij is voor jullie een duidelijke vijand” (S02-A168) 
 

Allah (s.w.t) zegt ook: “O jullie die geloven, eet van het goede waarmee Wij jullie hebben voorzien 

en wees Allah dankbaar, als jullie Hem (daadwerkelijk) aanbidden” (S02-A172) 
 

Onze geliefde Profeet (s.aw) zei: “Rijkdom ligt niet in de overvloed aan (wereldse) goederen, maar 

rijkdom is de rijkdom van de ziel (hart)”. Hij (s.a.w) zegt ook: “Geef het twijfelachtige aan u op voor 

dat wat niet twijfelachtig is; want de waarheid is gemoedsrust en onwaarheid is twijfel”. Hij (s.a.w) 

zei ook: “wie vraagt (Allah) om hem te helpen zich te onthouden van het onwettige en het 

verbodene, Allah zal zijn wens vervullen; en hij die op zoek is naar zelfvoorziening zal door Allah 

zelfvoorzienend worden gemaakt” (Bukharie). 

Dit zijn de zoete verdiensten; ze zijn zo zoet als de siroop van charme. Het is welsprekendheid in 

beknoptheid, pure duidelijkheid van de kenmerken van transparantie en integriteit, en de tekenen van 

deugd en snel denken. 
 

Imam Al-Mawardi ( رحمه هللا -اإلمام الماَورديُّ  ) moge Allah genade met zijn ziel hebben zei: “Kuisheid, 

integriteit en het afweren van het kwaad zijn voorwaarden voor grootmoedigheid en vroomheid” 
 

Beste broeders en zusters! De tegenhanger van integriteit is een onheilspellende daad, een kwade en 

duivelse straf. Het is zo gemeen en schadelijk dat als het zich eenmaal in een land verspreidt, het zijn 

ondergang voorspelt en het in ongeluk verwoest. Het is omkoping. 
 

Omkoping is verraad tegen de natie en een sociale plaag. Het is een valstrik voor zelfverloochening. 

Het is een schande voor eerlijkheid en een uiting van losbandigheid, waardoor de belangen van de 

natie worden verstoord en mislukt en het leidt tot verlamming en verstoring.  

Het maakt pogingen van de oprechte laffe en nutteloze, en hun inspanningen beloond door 

ondankbaarheid en kwaad. 
 

Velen hebben een recht geschonden en verloren vanwege omkoping. Men kan zich afvragen hoeveel 

rijkdom is verdreven, hoeveel gezinnen en huizen zijn vernietigd.  

Allah (s.w.t) zegt: “En nuttig elkaars bezittingen niet onrechtmatig, en koop de gezaghebbers daar 

niet mee om, zodat jullie op een zondige wijze een deel van de bezittingen van de mensen opeten, 

terwijl jullie (het) weten” (S02-A188) 
 

Allah (s.w.t) zegt ook: “En jij ziet dat velen van hen zich naar zondigheid en vijandschap haasten en 

zij eten van het verbodene. Slecht is datgene wat zij doen” (S05-A62) 
 

Allah (s.w.t) heeft de onrechtvaardige verwerving van rijkdom verboden en dreigt de daders met zware 

straffen. 
 

De Khotba van vandaag gaat over het volgende 180713 
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Het volstaat om je te herinneren aan de Hadith van de profeet (s.a.w), gerapporteerd door Abdullah Ibn 

Omar (r.a): “De Profeet (s.a.w) vervloekte zowel de ontvanger als de gever van omkoping”  

(At-Tirmidhi). Ibn Hibban en Al-Haakim voegden eraan toe, “en de tussenpersoon”, d.w.z. de 

tussenpersoon die probeert de deal tussen de twee zijden te sluiten. 

Alle drie de zondaars verdienen het om vervloekt te zijn, d.w.z. verstoken van Allah's genade, omdat 

ze zo'n afschuwelijke daad van corruptie hebben gepleegd dat ze onverbeterlijk zijn geworden wat hun 

samenleving en natie betreft. 
 

Abi Humaid Al-Sa'idi (r.a) (  ِّ رضي هللا عنه -أبي ُحميد الساعدي  ) zei: “De profeet (s.a.w) heeft een man van Al-

Azd genaamd Ibn Allutbiyah ()(رجالً من األْزد يُقال له )ابُن اللُّتبيَّة in dienst genomen om naastenliefde te 

verzamelen. Toen de man terugkwam, zei hij: “Dit is de jouwe en dit was voor mij begaafd”. De 

profeet (s.a.w) ging de preekstoel op, bedankte Allah (s.w.t) en loofde hem en zei: “Ik benoem, vanuit 

jullie, een beheerder voor deze zaken waarvoor Allah mij verantwoordelijk heeft gemaakt. Wanneer 

die man terugkomt, zegt hij: “Dit is voor jou en dit is mij begaafd”. Als hij de waarheid vertelt, 

waarom zit hij dan niet in het huis van zijn ouders om te zien of hij geschenken krijgt? Bij Allah, als 

iemand van u zelfs een gewoon geschenk ontvangt zonder dat het verschuldigd is, zal hij voor Allah 

moeten verschijnen op de Dag des Oordeels die het om zijn nek draagt”. (Bukharie) 
 

Beste gelovigen, deze benarde situatie heeft zich wijd en zijd verspreid onder een bepaalde groep 

mensen wier geest, maar niet uiterlijk, is overreden (gecorrumpeerd). Ze hebben het vertrouwen van 

moslims verraden en een daad van verzet begaan tegen islamitische wetten en de dictaten van 

integriteit en vastberadenheid. Ze hebben hun lichamen en zielen ontwijd met slechte omkoping en 

slaafsheid, onwettig geld en verraad, denkend dat ze een vruchtbaar weiland hebben veiliggesteld om 

te laten grazen, en dat hun dromen zijn uitgekomen. Maar helaas! Ze hebben schande in het huidige 

leven en als ze onbekeerd blijven, zullen ze eindigen in het hellevuur in het hiernamaals. 
 

Deze pijnlijke realiteit, die vol zit met tekortkomingen en fouten, doet een beroep op alle 

samenlevingen om de waarden transparantie, observatie, eerlijkheid en verantwoordelijkheid te 

versterken. Het vereist de immunisatie van de Oumma met de kracht van religieus geloof en de angst 

voor de Almachtige, de Alwetende. 
 

Denk aan Allah, de Meest Geweldige, de Sublieme, en Hij zal je herinneren. Bedank hem voor zijn 

gunsten en hij zal je meer geven. Voorwaar, de gedachtenis aan Allah is groter dan alles en Allah weet 

wat je doet. 
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