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يم
ِِ نِال ّ َّر ۪ح
ِِ اللِال ّ َّر ْح ٰم
ِِ ّٰ ِــــــــــــــــــــــم
ِِ
ِب ْس
ِِالص َّيا ُّمِ َّك َّما
َّ يََّٓاِاَّ ّيُّ َّهاِا ّلَّ ۪ذي َّنِ ٰا َّم ُّنواِ ُّك ِت
ِّ بِ َّعلَّ ْي ُّك ُّم
.ِبِ َّعلَّىِا ّلَّ ۪ذي َّنِ ِم ْنِ َّق ْب ِل ُّك ْمِلَّ َّع ّلَّ ُّك ْمِتَّ ّ َّت ُّقو َِّن
َّ ُّك ِت

ِ :اللِ َّعلَّ ْي ِِهِ َّو َّس ّلَّ َِّم
ُِّ ّٰ ِص ّلَّى
ِِ ّٰ ِول
ُِّ الِ َّر ُّس
َِّ َّق
َّ ِالل

ْ اب
ِِال َّج ّ َّن ِةِ َّو ُّغ ِّل َّق ْت
َّ إِ َّذ
ُّ اِجا َّءِ َّر َّم َّضانُِّ ُّف ِّت َّح ْتِأ َّ ْب َّو

َّ ّ َّت
.ِن
ُِّ ِالش َّيا ِطي
ِ ص ِّفد
ُّ ارِ َّو
ُّ أ َّ ْب َّو
ِ ابِال ّ َّن

RAMAḌĀN, DE MAAND VAN DE HERLEVING

Beste broeders en zusters, met de toestemming van Allah ﷻ
start morgen de vastenmaand Ramaḍān. Allah  ﷻzegt het
volgende in de Qurʾān: “O jullie die geloven! Het vasten
is jullie voorgeschreven zoals het ook was
voorgeschreven aan degenen vóór jullie, zodat jullie
godsbewust zullen zijn.”1 Beste moslims, wat de maand
Ramaḍān waardevol maakt, is dat de openbaring van de
Qurʾān in die maand is begonnen. Die openbaring begon in
de laylat al-Qadr, die waardevoller is dan duizend maanden.
Het is onze taak om de kennis (ʿilm) en de wijsheid (ḥikma)
van de Qurʾān over te brengen naar ons leven en naar de
mensen. Beste gelovigen, het vasten is een middel tot
zielszuivering. Ons lichaam vindt dankzij het vasten
gezondheid en het verbetert onze akhlāq. Daarnaast is het
vasten een middel tot vergeving. De Profeet  ﷺzei namelijk:
“En wie in de Ramaḍān vast in geloof en hoopt op een
beloning [van Allah]: al zijn zonden uit het verleden
worden voor hem vergeven.”2 Beste gemeenschap, de
tarāwīḥ-gebeden die we zullen verrichten, de smeekbeden
die we zullen doen en onze gastvrijheid naar anderen, zullen
onze beloningen doen vergroten. Ik wens u allen een
gezegende Ramaḍān. Ramaḍān mubārak.
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