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DE NACHT VAN RAGHĀʾIB EN DE HEILIGE DRIE
MAANDEN

Laten we met elkaar in vrede leven en laten we respect,
liefde en vergeving overheersen in onze gedragingen. Ik
smeek mijn Heer om mijzelf, jullie, al onze broeders en
zusters en de gehele mensheid te laten proeven van de
zoetigheid van de heilige drie maanden. Moge onze
verheven Heer ons en de wereldwijde islamitische
gemeenschap zegenen met de maanden Rajab en Shaʿbān.
Moge onze Heer ons in gezonde toestand en vrij van alle
kwaad de vastenmaand Ramaḍān doen bereiken. Āmīn.
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Met de maand Rajab start aanstaande maandag 19 maart
2018 het geheiligde seizoen. Kort erna, op donderdagavond
22 maart 2018, bereiken we met de Wil van Allah de nacht
van Raghāʾib (laylat al-Raghāʾib). Toen het geheiligde
seizoen aanbrak, sprak de Profeet (vzmh) de volgende
smeekbede (duʿāʾ) uit: ‘O Allah! Maak de maanden
Rajab en Shaʿbān gezegend voor ons, en laat ons de
maand Ramaḍān bereiken.’1 In sūra al-Inshirāḥ
informeert Allah ons als volgt: ‘[O Profeet,] hebben Wij
jouw borst niet verruimd? En hebben Wij jouw last,
waaronder jouw rug zwaar gebukt ging, niet van jou
weggenomen? En hebben Wij jouw aanzien en
vooruitzicht niet verheven? En bij een ongemak komt
zeker een gemak. Met het ongemak komt zeker een
gemak. Wanneer jij een taak hebt volbracht, begin dan
onmiddellijk met een andere taak en richt je [in jouw
zoektocht] alleen naar jouw Heer.’2 Deze sūra opent de
harten en zorgt voor de verruiming van de borst. Deze sūra
verfrist en kalmeert de mens. De les die we kunnen trekken
uit deze sūra is dat we onze tijd niet moeten verspillen en
ons moeten bezighouden met nuttige zaken. De tweede les
is dat je je alleen moet inspannen om de tevredenheid van
Allah te vergroten en dat je je wensen alleen aan Allah
voorlegt. Als islamitische gemeenschap doorstaan we
momenteel een nogal ellendige tijd. Vrijwel elke gelovige
(muʾmin) ondervindt een vorm van tegenspoed. We voelen
allemaal de behoefte om in een aangenaam klimaat te
samenleven. Beste broeders, laten we gezamenlijk streven
naar dat doel. Laten we ons leven niet bepalen door onze
persoonlijke begeerten, maar door zaken die onze Heer
tevreden stellen. Sūra al-Inshirāḥ is een instrument om rust
te bereiken, laten we dit dus veelvuldig lezen. Laten we
gebruik maken van de gelegenheid om onze onderlinge
broederschap te versterken en onze harten te verenigen.
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