De rechten van een moslim tegenover een andere moslim
De afgelopen weken zijn achtereenvolgend de volgende onderwerpen aan bod geweest tijdens de
vrijdagpreken: rechten van de ouders, rechten van de kinderen en rechten van de vrouw. Zodoende
is het nu tijd om de rechten van de moslim op zijn moslimbroeder te bespreken.
Abu Hurayrah (ra) zei: “Ik hoorde de boodschapper van Allah (saw) zeggen: ‘De rechten van een
moslim op een andere moslim zijn er vijf: 1-het teruggeven van de salaamgroet, 2-het bezoeken van
de zieke, 3-aanwezig zijn bij de djanaza, 4-accepteren van uitnodigingen, en 5-het zeggen van
yarhamuk Allah (moge Allah jou genadig zijn) tegen degene die niest.”
(Bukhaar en Muslim)
Vandaag gaan we in op de eerste twee rechten, namelijk:
1- Het teruggeven van de salaamgroet en
2- Het bezoeken van de zieke.
1. Het teruggeven van de salaam

Nadat je de salaam aan je medemoslim geeft, geef je in feite aan dat diegene veilig en in vrede ( in
salaam) is bij jou. Dit is een geruststelling.





Daarnaast is As-Salaam een van de namen van Allah Sobhaanahoe wa Ta3ala’a
Ook is het een van de namen van het paradijs, namelijk Dar-us-Salaam.
“Voor hen is Dar-us-Salaam (het Huis van Vrede/het Paradijs) bij hun Heer...”
[soera An’aam:127]
Verder is het de groet van de bewoners van het paradijs
“Hun manier van verzoeken daarin zal zijn: "SoebhaanakAllaahoemma" en hun groet
daarin zal zijn "Salaam…" [soera Yunus:10]

Allah Sobhaanahoe wa Ta3ala’a heeft tevens onze vader Adam (3Aleihi a-Ssalaam) bevolen de
engelen te begroeten middels de salaam en Allah Sobhaanahoe wa Ta3ala’a heeft aangegeven aan
Adam dat de salaam ook de groet is van zijn nakomelingen. Dit alles laat duidelijk het belang zien van
de salaam.
Het geven van de salaam bevordert ook het liefhebben van de moslims onderling.
De profeet saw zei: "Jullie zullen het Paradijs niet betreden totdat jullie oprecht geloven en jullie
geloven niet totdat jullie elkaar liefhebben. Zal ik jullie iets vertellen waardoor jullie van elkaar zullen
houden? Verspreid de salaam onder elkaar."
(Muslim)
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De volgende hadith laat zien dat het geven van de salaam één van de beste daden is:
Overgeleverd door Abdoellah Ibn 'Oemar (moge Allah tevreden met hen zijn): "Een man vroeg de
profeet : "Wat is de beste daad van een moslim?" De profeet zei: "Anderen voeden en anderen
begroeten met Salaam, zowel degenen die jij kent als degenen die jij niet kent."
(Boekhaarie en Muslim)
Ook is de vorm van de salaam belangrijk. Hoe uitgebreider de salaam, hoe meer hasanaat je ervoor
kunt krijgen:
Aboe Hoeraira zei dat een man de boodschapper saw passeerde terwijl hij met anderen zat en zei
“Asalamoe alaikoem”. De profeet saw zei: ”Hij zal 10 hasanaat krijgen”. Een andere man passeerde
en zei “Asalaamoe alaikoem wa rahmatoe-Allah”. De profeet saw zei: ”Hij al 20 hasanaat krijgen”.
Weer een andere man passeerde en zei: “Assalamoe-alaikoem wa rahmatoe Allaahi wa
barakaatoeh”. De profeet saw zei: ”Deze man krijgt 30 hasanaat”.
(Boekhari)
Het is de bedoeling dat wanneer je de salaam geeft, je minimaal hetzelfde terugzegt en liever dus
een langere variant uit.
En wanneer jullie met een groet worden begroet, groet dan met iets beters dan deze (groet) terug, of
beantwoord het (op een gelijke wijze). Voorwaar, Allah brengt alles in rekening.
(soera An-Nisa’ :86)
Verder is het belangrijk om de salaam aan alle moslims te geven en niemand over het hoofd te zien.
De profeet saw gaf immers zelfs de salaam aan kinderen, die hij tegenkwam.
Twee mannen uit Ashaam kwamen aan bij Salman al Farisi en gaven aan dat ze Abu Darda’ hadden
ontmoet. Salman vroeg de twee mannen: “En welk cadeau heeft hij voor mij met jullie
meegezonden?” De mannen gaven aan niks te hebben meegekregen, omdat ze in de veronderstelling
waren dat het om fysieke cadeaus ging. Salman bleef echter aandringen, waarna ze zeiden dat Abu
Darda’ hen alleen had gezegd de salaam te geven aan Salman als ze hem zouden ontmoeten. Salman
gaf toen aan dat dit het cadeau was waar hij op doelde.
Het is dus belangrijk om de salaam aan iemand te geven van een ander als je hebt aangegeven dit te
gaan doen.
Wees verder niet te gierig met het geven van de salaam aan je broeders.
Aboe Hoerayrah zei: “Wanneer één van jullie zijn broeder ontmoet, moet hij hem de salaam geven en
als hij hem daarna ziet nadat er een boom, muur of rots tussen hen beiden is geweest, dient hij hem
weer de salaam te geven.”
(Aboe Dawoed )
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De etiquette van de salaam
1.
2.
3.
4.

Degene die aankomt geeft de salaam aan degene die zit/al aanwezig is.
Degene die rijdt geeft de salaam aan degene die loopt
De kleinere groep (in aantal) geeft de salaam aan de grotere groep
De jongere geeft de salaam aan de oudere

Ook moet de moslim niet vergeten de salaam te geven wanneer deze thuis komt.
“O jullie die geloven, treed geen (andere) huizen binnen dan jullie (eigen) huizen, totdat jullie de
bewoners ervan om toestemming hebben gevraagd en hebben begroet ...” [soera Noer:27]
De groet wordt altijd begonnen met het geven van de salaam en daarna kan men altijd vragen naar
hoe de ochtend van iemand is gegaan bijvoorbeeld i.p.v. van te beginnen met het zeggen van
“goedemorgen”.
Wanneer is het makroeh om de salaam te geven
1.
2.
3.
4.
5.

Aan iemand die in het toilet zit
Aan iemand die aan het bidden is
Aan iemand die de adhaan aan het uitroepen is
Iemand die een les geeft
De imaam ten tijde van de vrijdagpreek

2. Bezoeken van de zieke
Abu Musa overleverde dat de profeet saw zei: "Bevrijdt de slaven, voed de hongerige en bezoek de
zieke”.
(Boekhaari)
Luister goed naar de volgende hadith qoedsi door Aboe Hoerayra overgeleverd: “Allah zal zeggen
op de Dag des Oordeels: “O zoon van Adam, Ik was ziek en jij bezocht Me niet.” Hij (de zoon van
Adam) zal zeggen: “O Heer, hoe had ik U moeten bezoeken terwijl U de Heer der Werelden bent?”
Allah zal zeggen: “Wist jij niet dat Mijn dienaar die-en-die ziek was en jij bezocht hem niet? Wist jij
niet dat als jij hem had bezocht dat jij Mij bij hem aangetroffen had.”
(Moeslim)
Met het bezoeken van de zieke wordt niet alleen de moslim bedoelt. Men kan ook een zieke nietmoslim bezoeken. De profeet saw heeft namelijk ook een zieke joodse buurjongen bezocht. Deze is
hierdoor uiteindelijk moslim geworden.

De etiquette van het ziekenbezoek
1.
2.
3.
4.

Kies het geschikte tijdstip uit en kom niet op ongelegen tijden
Vraag de zieke naar zijn toestand, maar vraag niet al te veel door en houdt het kort
Vraag Allah swt om genezing van de zieke tijdens het bezoek
Stel de zieke gerust en geef aan dat het een reiniging zal zijn in shaa Allah ipv deze bang en
nog zieker te maken door negativiteit
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Ibn 'Abbas verhaalde: De profeet saw bezocht een beduin die ziek was. Wanneer hij saw op
ziekenbezoek ging zei hij “"La ba'sa, tahurun in sha' Allah (het valt mee en zal een reiniging
van zonden zijn als Allah swt het wil). (Bukhari)
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