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De profeet () zei: “Niemand van jullie zal volwaardig geloven totdat hij voor zijn broeder lief 

heeft wat hij voor zichzelf lief heeft” 

Allah () zegt: En degenen die daarna gelovig zijn geworden en zijn uitgeweken en samen met 

jullie hebben gestreden: zij zijn degenen die tot jullie behoren. En de bloedverwanten hebben 

voorrang boven de anderen in het Boek van Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend over alle 

dingen (S08:A75) 

 

Geen verschil tussen donker en licht Arabier of geen Arabier. Het enige verschil bevindt zich in de 

godsvrucht die men heeft. 

De profeet () zei: “De gelovigen zijn in hun onderlinge genade, liefde en vriendelijkheid als één 

lichaam. Wanneer een deel van het lichaam (aan ziekte) lijdt, dan is het hele lichaam betrokken 

in de vorm van slapeloosheid en koorts”  (Bukhari en Moslim) 

 

Het belangrijkste waarmee de Profeten zijn gekomen na het oproepen naar de Eenheid van Allah 

oftewel at-Tawhied is de verzoening bij de moslims onderling. Zoals de profeet () heeft verzoend 

tussen de metgezellen destijds. En de Hadith van het liefhebben valt hieronder.  

 

Allah () zegt: O jullie die geloven, als jullie een groep volgen van degenen aan wie het Schrift 

gegeven is: Zij zullen jullie tot ongeloof doen terugkeren nadat jullie geloofd hebben. En hoe 

zouden jullie ongelovig kunnen zijn, terwijl de Verzen van Allah aan jullie voorgedragen 

worden, en Zijn Boodschapper onder jullie is? En hij dit (de godsdienst) van Allah stevig 

vasthoudt wordt zeker naar een recht Pad geleid.  
(S03:A100-101)  
 

Door de saamhorigheid waren de moslims sterk en verkregen ze ook hoge posities. Als uitkomst van 

die saamhorigheid heeft Allah (s.w.t.) ze doen slagen middels at-Tawhied.  

Allah () zegt: En Wij wilden de onderdrukten in het land een gunst schenken. En Wij maakten 

hen tot leiders en Wij maakten hen tot erfgenamen. (S28:A05)  

 

Één hand klapt niet. Als moslims hebben we elkaar ook nodig. De saamhorigheid is belangrijk opdat 

Allah ons doet welslagen.  

 

Allah () zegt: En degenen aan wie het Boek is gegeven splitsten zich pas op nadat het 

duidelijke bewijs tot hen gekomen was. En hen werd niets anders bevolen dan Allah met zuivere 

aanbidding te aanbidden, oprecht zijnde in gehoorzaamheid jegens Hem. En (ook) het gebed te 

verrichten en de zakaat te geven en dat is de juiste godsdienst.  
(S98-A04-A05) 

De Quraan zorgt voor verzoening, de islam zorgt voor saamhorigheid en de shaytaan zorgt voor 

uiteendrijving tussen vader, zoon en gemeenschap en individu.  

 

Allah () zegt: Waarlijk, degenen die een scheiding in hun godsdienst maken en het in sekten 

onderverdelen, (daar heb) jij niet de minste zorgen over. Hun zaak ligt uitsluitend bij Allah, Die 

zal hen vertellen wat zij gedaan hebben. (S06:A159) 

We horen zaken te verrichten waar Allah tevreden over is. En dat we hoge ambities hebben die ook 

daadwerkelijk voorgezet worden. 

Allah () weet namelijk wat goed en slecht is en hij weet hoe we geschapen zijn en wat dus ons ten 

goede is. 

Allah () zegt tegen zijn Profeet (): (O Mohammed) keer je gezicht dus in de richting van de 

(zuivere) godsdienst als een rechtzinnige (samen met jouw volgelingen). (Volg) De natuurlijke 

aanleg waarmee Allah de mensheid heeft geschapen. De schepping van Allah kent geen 
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verandering. Dat is de juiste godsdienst, maar de meeste (ongelovige) mensen weten het niet! 
(S30:A30)  
Allah () zegt ook: En door de Genade van Allah ging jij vriendelijk (en liefdevol) met hen om. 

(Maar) als je streng en hardvochtig tegen hen was geweest, dan hadden zij zich (ongetwijfeld in 

groepjes) van je afgekeerd. Vergeef hen dus (hun fouten op basis van dit verheven karakter) en 

vraag (Allah vervolgens om) vergiffenis voor hen zodat je hen kunt raadplegen bij het nemen 

van beslissingen. En als je een besluit hebt genomen, stel dan je vertrouwen in Allah. (Want) 

voorzeker, Allah houdt van degenen die (onbeperkt) vertrouwen hebben (in Hem alléén) 
(S03:A159)  
 

Luisteren en gehoorzamen zijn verplicht voor de moslim, zowel met betrekking tot waar hij van houdt 

als wat hij haat, zolang hij niet bevolen wordt te zondigen. Als hij bevolen wordt te zondigen, dan 

dient hij noch te luisteren, noch te gehoorzamen. 

 

Moge Allah ons leiden op het rechte pad en al onze zonden vergeven en onze broeders en zusters 

hiervoor behoeden. 
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