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MUḤARRAM EN DE DAG VAN ʿᾹSHŪRᾹʾ
Met de wil van Allah breekt volgende week dinsdag (11
september 2018) de maand Muḥarram aan, de eerste
maand van de islamitische kalender. Het jaar 1440 van de
islamitische jaartelling wordt dan ingeluid. De maand
Muḥarram herbergt vele deugdelijkheden (faḍīla). Allah
vermeldt het volgende in de Qurʾān: ‘Het aantal
maanden voor Allah is volgens het Boek van Allah
twaalf maanden, sinds de dag dat Hij de hemelen en
de aarde heeft geschapen; vier daarvan zijn heilig. Dit
is de rechte [ware] religie. Doe [elkaar] in die tijd dus
geen onrecht aan.’1 Onze Profeet (vzmh) heeft de
betekenis hiervan verhelderd met de volgende woorden:
‘Een jaar bestaat uit twaalf maanden. Vier hiervan
zijn verboden (ḥarām)-maanden: Dhū al-Qaʿda, Dhū
al-Ḥijja, Muḥarram en Rajab.’2
Beste broeders!
In deze zegenrijke maand dienen we naast de verplichte
ook vrijwillige aanbiddingen (nāfila) te verrichten om zo
het welbehagen van Allah te verkrijgen. De Profeet heeft
het volgende gezegd over vrijwillig vasten in deze maand:
‘Na het vasten in de maand Ramaḍān is de
voortreffelijkste maand om in te vasten de maand van
Allah, zijnde Muḥarram.’3 Er kwam eens een metgezel
(ṣaḥābī) naar onze Profeet (vzmh) en vroeg: ‘O
Boodschapper van Allah! Op welke momenten
adviseer u mij om te vasten, buiten de maand
Ramaḍān om?’ De Profeet zei: ‘Vast in de maand
Muḥarram, want dat is de maand van Allah. Die
maand herbergt een dag waarop Allah het berouw
(tawba) van een volk heeft aanvaard en op die dag zal

Hij ook het
aanvaarden.’4
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Beste broeders!
De tiende dag van de maand Muḥarram is de dag van
ʿᾹshūrāʾ. Voordat het vasten in de maand Ramaḍān
verplicht werd gesteld schreef de Profeet voor om op deze
dag te vasten. Nadat het vasten in de maand Ramaḍān
verplicht werd, heeft hij zijn gemeenschap (umma)
vrijgelaten in hun keuze om al dan niet te vasten op de
dag van ʿᾹshūrāʾ. De Profeet zei hierover: ‘Ik hoop dat
het vasten op de dag van ʿᾹshūrāʾ bij Allah ervoor zal
zorgen dat de zonden [van de vastende] van het
afgelopen jaar worden vergeven.’5 Nadat de Profeet
naar Madīna was geïmmigreerd constateerde hij dat de
Joden vastten op de dag van ʿᾹshūrāʾ. Toen hij naar de
reden vroeg zeiden de Joden dat Allah op die dag Mūsā
en zijn volgers (Banī Isrāʾīl) had bevrijd van de vijand en
dat Mūsā en zijzelf bij wijze van dank op die dag vasten.
Hierop zei de Profeet: ‘Ik ben nabijer Mūsā dan jullie’6
en droeg hij op om op die dag te vasten. Het is aanbevolen
om het vasten op de dag van ʿᾹshūrāʾ te combineren met
één dag ervoor en/of één dag erna. Laten we ons in deze
maand inspannen om extra beloningen (ḥasanāt) te
verkrijgen. Laten we deze maand extra aandacht besteden
aan onze verwanten en aan onze omgeving. Aldus zei de
Profeet: ‘Als men op de dag van ʿᾹshūrāʾ zijn gezin en
huisgenoten trakteert, zal Allah het hele jaar diens
levensonderhoud (rizq) zegenen en verruimen.’7
Beste broeders!
In de maand Muḥarram heeft een gebeurtenis voorgedaan
die ons diep raakt, namelijk het martelaarschap van de
kleinzoon van de Profeet; Ḥusayn. We dienen lering te
trekken uit deze pijnlijke gebeurtenis. Wij zijn meer dan
ooit genoodzaakt om gehoor te geven aan de volgende
oproep van Allah: ‘Wees niet als degenen die onderling
verdeeld zijn geraakt en met elkaar van mening
hebben verschild, nadat de duidelijke bewijzen tot hen
waren gekomen.’8 Laten we de maand Muḥarram
vruchtbaar doorbrengen door onze aanbiddingen (ʿibāda)
te vermeerderen en te verfraaien. Laten we Allah steevast
dankbaar zijn voor Zijn legio gunsten.
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