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De Khotba van vandaag gaat over het volgende: 
 

Het goede verheven karaktereigenschap: 
Respect en het eren  

 
 
Aboe Ad’darda r.a. heeft verhaald dat de Profeet Salla Allaahu 3alayhi wassalaam heeft 
gezegd: “Er is niets wat in de weegschaal van de gelovige zwaarder weegt Yawm al-
Qiyamah dan het goede gedrag en Allaah verafschuwt de verwerpelijke slechte” (at-
Thirmidhie: Hassan Sahieh) 
 
Het goede gedrag en het hebben van een goed gedrag met de medemens gepaard met het 
eren zal de vruchten werpen van liefde onderling. Dit resulteert in een goed en vredig leven. 
Het goede gedrag is een onderdeel van het hebben van een goed leven en het is een 
kenmerk van de Profeet Salla Allaahu 3alayhi wassalaam. 
Allaah subhanahoe wata3aala zegt: “En voorwaar, jij beschikt over een hoogstaand 
karakter” (al-Qalam:4) 
 
Aboe Hoerayrah r.a. heeft verhaald dat de Profeet Salla Allaahu 3alayhi wassalaam heeft 
gezegd: “Voorzeker ik ben slechts gezonden om goed gedrag te voltooien” (overgeleverd 
door Ahmad) 
Het is van essentieel belang om te beschikken om een goed karakter. Je ziet dat vele mensen 
vele zaken bezitten en toen hun kunde hebben. Echter zijn deze zaken niets waard omdat zij 
de anderen niet respecteren of niet eren. Waardoor het lijkt alsof deze personen niets waard 
zijn bij de mensen. Dit dus door het slechte gedrag. 
 
Het laten zien van respect in de Islaam kan op verschillende manieren: 
 
1.  Het respecteren en eren van Allaah en zijn Boodschapper Salla Allaahu 3alayhi 
wassalaam. 
Het bovenstellen van Allaah subhanahoe wata3aala aan iedere vorm van tekortkoming. En het 
eren van Zijn geliefde Profeet Mohammed Sallaa Allaahu 3alayi wassalaam en het volgen van 
zijn leiding en het handelen naar gelang zijn karakter. 
Allaah subhanahoe wata3aala zegt: “Voorzeker, de Boodschapper van Allaah is voor jullie 
een goed voorbeeld: voor wie op (de beloning van) Allaah en het Hiernamaals hoopt, en 
voor wie Allaah veelvuldig gedenkt” (al-Ahzaab:21) 
 
2. Het respecteren en eren van de ouders. 
Allaah subhanahoe wata3aala zegt: “En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem 
alleen aanbidden, en goedheid betrachten tegenover de ouders. Als een van de twee of 
beiden de ouderdom bereiken in jou aanwezigheid, zeg dan nooit Oeff tegen hen, snauw 
hen niet af en spreekt tot hen een vriendelijk woord. En wees zachtmoedig voor beiden 
en nederig en liefdevol en zeg: O mijn Heer schenk hun Genade, zoals zij mij 
opvoedden toen ik klein was” (al-Israa:23/24) 
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Het goed zijn jegens de ouders is een reden om Djanah binnen te treden. 
Aboe Hoerayrah r.a. heeft verhaald dat de Profeet Salla Allaahu 3alayhi wassalaam heeft 
gezegd: “Niet goed voor diegene, niet goed voor diegene, niet goed voor diegene. Men 
zei: Voor wie O Boodschapper van Allaah? Hij zei: Voor degene die zijn ouders bij hun 
ouderdom heeft bereikt, een of beide en hij niet het paradijs binnentreedt” (Moeslim) 
 
Wat duidt op het respecteren en het eren van de ouders is het gehoorzamen van de ouders in 
het goede en het eren van hen. Het behoort dus niet tot het juiste gedrag om hen te schelden 
of dergelijke, sterker nog je dient met hen met goede woorden en lieve woorden te spreken, 
hun handen te kussen en hun zaken te regelen.  
 
3. Het respect tussen de moslims onderling. 
Dit beslaat de mannen en de vrouwen de jongeren en de ouderen. Dit houdt ook in het streven 
naar het nakomen van de rechten van een ieder, dit zodat de gehele gemeenschap liefdevol 
en barmhartig met elkaar is.  
Aboe Moesa al-Ash3arie heeft overgeleverd dat de Profeet Salla Allaahu 3alayhi wassalaam 
heeft gezegd: “De gelovige ten opzichte van een andere gelovige is als een aan één 
gesloten bebouwing die elkaar versterkt. En hij sloot zijn handen in een met zijn 
vingers” (Sahieh Bukhari) 
Allaah verbiedt daarom ook de volgende zaken: 
Allaah subhanahoe wata3ala zegt: “O jullie die geloven, laat een volk niet een ander volk 
beledigen, het kan zijn dat zij (die beledigd worden) beter zijn dan hen en laat sommige 
vrouwen geen andere vrouwen beledigen, het kan zijn dat zij beter zijn dan hen. En 
hoont elkaar niet en belastert elkaar niet met bijnamen de slechtste naam is de 
verdorven naam, na het geloof (ontvangen te hebben). En wie geen berouw toont: zij 
zijn de onrechtplegers.  O jullie die geloven, vermijdt veel van de kwade vermoedens. 
Voorwaar, een deel van de kwade vermoedens zijn zonden. En bespioneert elkaar niet 
en spreekt geen kwaad over elkaar in elkaars afwezigheid. Zou iemand van jullie het 
vlees van zijn dode broeder willen eten? Jullie zouden het zeker haten. En vreest Allaah. 
Voorwaar Allaah is Berouw aanvaardend, Meest Barmhartig” (al-Hujurat:11-12) 
 
Aboe Hoerayrah r.a. heeft verhaald dat de Profeet Salla Allaahu 3alayhi wassalaam heeft 
gezegd: “Heb geen afgunst jegens elkaar, en verricht geen Tanadjush (dat is dat je 
hoger gaat bieden terwijl je niet de intentie hebt om te kopen, slechts de prijs omhoog 
te laten gaan) en verafschuw elkaar niet en keert de rug niet toe aan elkaar en verkoopt 
niet boven elkaar( dat wanneer men een koop aan het voorbereiden is/onderhandelen 
dat er een derde erbij komt en dan meer biedt en deze vervolgens verkoopt) en wees als 
dienaren van Allaah elkaars broeders. De moslim is de broeder van de moslim. Hij is 
niet onrechtvaardig jegens hem en bedriegt hem niet en liegt niet tegen hem en 
kleineert hem niet en taqwaa is hier, en hij wees naar zijn hart driemaal. Naar gelang de 
slechtheid die zich bevindt in een persoon zal hij zijn broeder kleineren. Elke moslim is 
ten opzichte van een andere moslim verboden: Zijn bloed, zijn bezitting en zijn eer” 
(Moeslim) 
 
4 en 5. Respecteren en eren van de geleerden en de ouderen. 
De geleerden zijn de erfgenamen van de Profeten. Hun eerbiedigen is het eren van de 
wetgeving van Allaah subhanahoe wata3aala, dit omdat zij het dragen. 
Allaah subhanahoe wata3aala zegt: “Zeg: Zijn degenen die kennis hebben gelijk aan 
degenen die geen kennis hebben? Voorwaar, het zijn slechts de bezitters van gezond 
verstand die er lering uit trekken” (az-Zumar:9) 
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De Profeet Salla Allaahu 3alayhi wassalaam heeft gezegd: “Voorzeker Allaah en zijn 
engelen en de inwoners van de hemelen en de aarden zelfs de mier in haar grot en zelfs 
de vis zullen de salawaat (Du’a voor hen doen middels arrahma) uitspreken over 
degenen die de mensen goedheid doceert” (at-Thirmidhie authentiek verklaard door Al-
Albaanie) 
 
Anas ibn Malik r.a. heeft verhaald dat de Profeet Salla Allaahu 3alayhi wassalaam heeft 
gezegd: “Hij behoort niet tot ons al wie met onze jongeren niet barmhartig is en onze 
ouderen niet eert en de waarde van onze geleerden niet kent” (authentiek verklaard door 
Al-Albanie) 
 
6. Het respecteren van en het goede omgaan met de vrouwen. 
Allaah subhanahoe wata3aala zegt: “En behandelt hen volgens de voorschriften” (an-
Nisaa:19) 
Aboe Hoerayrah r.a. heeft verhaald dat de Profeet Salla Allaahu 3alayhi wassalaam heeft 
gezegd: “De gelovige die de meest volmaakte geloof heeft is degenen die het beste 
gedrag heeft en de beste onder jullie zijn de beste jegens hun vrouwen” (at-Thirmidhie) 
 
De vele islamitische schriften geven aan en benadrukken het respecteren van de vrouw. En 
hoe belangrijk het is om met haar om te gaan op een goede manier en voor haar te zorgen of 
het nu een vrouw is een moeder is een tante is of een oma is etc. 
 
7. Het wederzijdse respect tussen de partners. 
Allaah subhanahoe wata3aala zegt: “En het behoort tot Zijn tekenen dat Hij van jullie 
eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en Hij bracht 
tussen jullie liefde en barmhartigheid. Voorwaar, daarin zijn zeker tekenen voor een volk 
dat nadenkt” (ar-Roem:21) 
 
Allaah subhanahoe wata3ala heeft het huwelijk dus uit liefde en barmhartigheid doen bestaan 
en dit kan alleen gepraktiseerd worden met geduld en het elkaar helpen met het goede en het 
elkaar vergeven en het hebben van respect voor en met elkaar die ook wederzijds is. En 
daarnaast ook de kinderen op te voeden naar gelang deze mooie en verheven karakteristieke 
eigenschappen. Dit door het voor te doen en een goed voorbeeld te zijn voor de kinderen. Zo 
kunnen zij de gemeenschap ook van dienst zijn door het goede gedrag. 
 
8. Het respecteren van de niet-moslims. 
Een van de belangrijkste zaken is het respecteren van de niet-moslims door met hen op een 
goede en liefdevolle manier om te gaan. En over jezelf te waken door niet te vervallen in 
zaken zoals hen onrecht aan doen of hen kwaad aan doen. De Islaam is een geloof die de 
mens respecteert en voorschrijft te eren. 
Allaah subhanahoe wata3aala zegt: “En voorzeker, Wij hebben de kinderen van Adam 
geëerd. Wij brachten hen op het land en op de zee. Wij gaven hun levensonderhoud van 
het goede en Wij bevoorrechten hen met een privilege boven vele van de andere 
schepselen die Wij hebben geschapen” (al-Israa:70) 
 
De sierah van de Profeet Mohammed Salla Allaahu 3alayhi wassalam moet een leerschool 
zijn voor moslim waaruit zei lering trekken in hoe om te gaan met elkaar en elk ander binnen 
de gemeenschap. De Profeet Salla Allaahu 3alayhi wassalam ging met iedereen op een 
goede en liefde volle manier om. 
Moge Allaah ons gedrag verbeteren en ons hiermee het Paradijs doen binnentreden. Ameen 


