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ِ ۪ َّ ِ ْ ــــــــــــــــــــــ ِ ا ّ ِ ا َّ ْ ٰ ِ ا

ِ َ ْ َ ْ َو َ َ ْ ُ َ َّ ُ ْ ِ َ ْ ٍء ِ َ ا ْ َ ِْف َوا ْ ُ ِع َو َ ْ ٍ ِ َ ا
ِ ُ ْ َ ْ ال َوا

.ۙ
َ ۪ ِ َ ّ ات َو َ ّ ِ ِ ا
ِۜ َ َ َّ َوا

: َ َّ َ َ َل َر ُ ُل ا ّ َ ِ َ َّ ا ّ َ ُ َ َ ْ ِ َو

َّ ِ َو َ ْ َ َذا َك َٔ َ ٍ ٕا، ٌ ْ َ ُ َ ُ َّ ُ  ٕاِ َّن ٔاَ ْ َ ُه، ِ ْ ُ ْ َٔ ْ ا
ِ
ِ

ً َ َ

 َو ٕاِ ْن ٔاَ َ َ ْ ُ َ َّ ا ُء، ُ َ  َ َ َن َ ْ ً ا، َ َ َ  ٕاِ ْن ٔاَ َ َ ْ ُ َ َّ ا ُء، ِ ِ ْ ُ ْ ِ
. ُ َ  َ َ َن َ ْ ً ا، َ َ َ

GEESTELIJKE WEERBAARHEID BIJ RAMPSPOED

De heilige Qurʾān leert ons dat wij op aarde zijn zodat wij
beproefd kunnen worden op onze daden. Om te slagen
voor deze beproeving dien je in God te geloven en dien je
alles wat Hij heeft geschapen met mededogen en genade
te behandelen. Om aan te kunnen tonen dat je een goed
mens bent, zul je beproefd worden met zowel voorspoed
als tegenspoed. Je kunt je leven dan ook beschouwen als
een soort examen dat je na een periode van ups en downs
aflegt; het eindcijfer bepaalt of je al dan niet geslaagd
bent. De opgave die wij hebben is nadenken over hoe we
om moeten gaan met vervelende situaties.
Beste broeders en zusters!
Allah geeft in de Qurʾān antwoord op de vraag wat je
houding moet zijn bij tegenspoed: ‘En Wij zullen jullie
zeker beproeven met een snippertje vrees en honger
en met vermindering van bezittingen, levens en
vruchten, maar verkondig goed nieuws aan de
geduldigen!’1 Strikt genomen zijn de moeilijkheden die
een moslim ervaart geen teken van verlies. Hoewel zij
voor nu vervelend zijn, zijn zij een voorbode van een
beter leven in het Hiernamaals. De Profeet (vzmh) heeft
dat als volgt uitgedrukt: ‘Hoe geweldig is de toestand
van de gelovige (muʾmin)! In alle gevallen zijn zijn
zaken goed voor hem en dit geldt voor niemand anders
dan voor de muʾmin. Wanneer hij getroffen wordt
door voorspoed zal hij dankbaar zijn, dit zal goed voor
hem zijn. Wanneer hij getroffen wordt door
tegenspoed zal hij geduldig zijn, dit zal [ook] goed
voor hem zijn.’2 Volgens een andere overlevering heeft
de Profeet (vzmh) het volgende gezegd: ‘Door welke
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rampspoed de moslim ook geteisterd wordt, dit is
zeker een goedmaker (kaffāra) voor [de zonden van]
hem, zelfs als het gaat om de doorn die tintelt.’3
Beste moslims!
Het is een plicht voor iedere moslim om mensen die
kampen met ingrijpende tegenslagen materieel en
emotioneel bij te staan. De hulp die je biedt betaalt zich
terug in het welbehagen van Allah. Als je mensen helpt
zal Allah je liefhebben, als je mensen kwaad doet, leidt
dat tot de toorn van Allah. De Profeet (vzmh) heeft dat op
een voortreffelijke wijze verwoord: ‘De moslim is de
broeder van de [mede]moslim. Hij doet hem geen
onrecht, noch verraadt hij hem. Hij die voorziet in de
behoefte van zijn broeder, in diens behoefte zal Allah
voorzien. Hij die de zorgen van een moslim wegneemt,
diens zorgen zal Allah wegnemen op de Dag der
Opstanding. Hij die een fout van een moslim bedekt,
diens [fout] zal Allah bedekken op de Dag der
Opstanding.’4
Beste gelovigen!
Vorige week vrijdag heeft er een krachtige aardbeving
plaatsgevonden in de Turkse provincie Elazığ. Dit heeft
ons allen diep geraakt. Om de slachtoffers een hart onder
de riem te steken is de Islamitische Stichting Nederland
(ISN) begonnen met een inzamelingsactie. Laten we deze
slachtoffers niet vergeten en laten we ervoor zorgen dat
zij de winter goed doorkomen. Onze eerdere oproepen
aan de moslims in Nederland om getroffenen in Rakhine
(Arakan), Jemen en Aleppo te steunen bleken succesvol.
Dit laat zien dat de geefbereidheid erg groot is in
Nederland. Wij hopen ook nu weer op een geslaagde
inzamelingsactie en doen dan ook een beroep op jullie
vrijgevigheid. Wij vragen Allah om de overleden
slachtoffers van deze aardbeving genadig te zijn en om de
gewonden te genezen. Moge Allah jullie giften
aanvaarden, bārakAllāhu fīkum, āmīn.
Naschrift: als je mee wil doen aan deze inzamelingsactie,
kun je ook terecht op onze website (www.isndiyanet.nl).
Wij accepteren iDEAL-donaties.
Volledige URL: https://isndiyanet.nl/inzamelingsactievoor-de-slachtoffers-aardbeving-turkije/
Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut
Islamitische Stichting Nederland
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