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بِســــــــــــــــــــــم الله الرحمن ارحيم
ْيا ايها الﱠذِين آمنُوا تُوبوا الَ اللﱠه تَوبةً نﱠصوحاط عس رب ُم اَن
نْهارﻻ

ْ ي َفﱢر عنْكُم سيـاتكُم ويدْخلَ ُم جنﱠاتٍ تَجري من تَحتهاا

Vergeving (laylat al-Barāʾa) en ik smeek Allah om ons
te laten proeven van de zoetigheid van die nacht. Āmīn.
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قَال رسول اللﱠه صل الله عليه وسلمـ اذَا كَانَت لَي َلةُ النﱢصفِ من
.شَعبانَ فَقُوموا لَيلَها وصوموا يومها
DE NACHT VAN DE VERGEVING (BARĀʾA)
In de aankomende nacht van maandag op dinsdag (30
april 2018) bereiken we de Nacht van de Vergeving
(laylat al-Barāʾa).1 Dit is een speciale nacht waarin we de
kans krijgen om ons innerlijk te zuiveren van spirituele
vervuiling. Allah informeert ons als volgt in de Qurʾān:
‘O jullie die geloven! Betoon jullie oprechte berouw
(tawba) naar Allah. Misschien bedekt jullie Heer
(Rabb) jullie zonden, en laat Hij jullie het Paradijs
(Janna) betreden…’2 Zonden zijn ziekten die je hart,
ziel, verstand en je ego vervuilen. Er zijn twee
reinigingsmiddelen tegen zonden: het eerste is het tonen
van berouw (tawba), waarin beseft dat je fout bent
geweest en spijt betuigt. Het tweede is dat je smeekt om
vergeving (istighfār) en erop vertrouwt dat Allah je
zonden zal wissen. Deze twee middelen zullen jouw hart
reinigen tegen zonden. Wanneer je berouw (tawba) toont,
richt je je tot Allah en geef je je wanhoop toe. Berouw is
onze bron voor hoop. Het is een veilige haven om fouten
recht te zetten. Zelfs als we eenzaam zouden zijn, kunnen
we beroep doen op de genade (raḥma) van Allah. Allah
zegt in de Qurʾān: ‘Allah vergeeft niet als aan Hem
deelgenoten worden toegekend. Afgezien daarvan
vergeeft Hij wie Hij wil…’3 Laten we niet in wanhoop
verkeren en de Nacht van de Vergeving (laylat al-Barāʾa)
benutten door Allah te smeken om vergeving en door te
beloven om geen zonden meer te begaan. Laten we ook
om vergeving vragen voor onze medegelovigen. Laten we
rechthebbenden hun rechten geven. Laten we onszelf
kritisch ondervragen, nog voordat wijzelf de Grote
Ondervraging in het Hiernamaals ondergaan. De Profeet
(vzmh) zei eens: ‘Breng de vijftiende dag van Shaʿbān
(niṣf Shaʿbān) vastend door. En breng de nacht ervan
door met aanbidding (ʿibāda)…’4 Ik feliciteer alle
broeders en zusters met het bereiken van de Nacht van de
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Dat is in de vijftiende nacht van Shaʿbān, ook wel aangeduid met
“mid- Shaʿbān”, of niṣf Shaʿbān.
2 Al-Taḥrīm, 66: 8.
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Al-Nisāʾ, 4: 48.
Ibn Māja, I, 444.

