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يم
ِِ اللِال ّ َّرحْ ٰم ِنِِال ّ َّر ۪ح
ِِ ّٰ ِــــــــــــــــــــــم
ِِ
ِْبس
َّ ّ ض َّهاِ َّك َّعرْ ِض
ِِالس َّمُٓا ِء
ُ َّْسا ِب ُقُٓواِاِ ٰلىِ َّم ْغ ِف َّر ٍةِ ِمنْ ِ َّر ِّب ُكمْ ِ َّو َّج َِّّن ٍةِ َّعر

ِِاللِِيُ ْؤ ۪تي ِه
ّٰ اللِِ َّو ُر ُس ِل ۪ ۪ۜهِ ٰذلِ َّكِف َّْض ُل
ّٰ رْضِاُ ِع ّ َّد ْتِلِ ّلَّ ۪ذي َّنِ ٰا َّم ُنواِ ِب
ِِۙ ََّّو ْاْل

ْ َّض ِل
ْ اللِذ
ْ ُوِالف
.يم
ِِ ِال َّع ۪ظ
ُ ّٰ َّمنْ ِيَّشَّ ُٓا ُ۪ۜءِ َّو

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

َّ َّاللِ َّول
َّ ّ ِكِلَّخَّ ْي ُِرِأَّرِْ ِض
ُّ اللِِ َِّوأ َّ َّح
ِوِْْلِأ َّ ِّني
ِِ َّ ّ ِاللِإِ ِلَّى
ِِ َّ ّ ِبِأَّرِْ ِض
ِِ َّ ّ َّو
ِ َّالل!ِإِ ّن

.ت
ِ ُ ْْكِ َّماِخَّ َّرج
ُ ْأُخْ ِرج
ِ تِ ِمن

DE LIEFDE VOOR JE VADERLAND

Beste broeders en zusters, één van de morele deugden die de
volkeren staande houdt en de eenheid en solidariteit van de
samenleving verzekert, is de liefde voor het vaderland. Het
beschikken over een thuisland is één van de grootste gunsten
om het leven van aanbidding dat Allah  ﷻverlangt te
realiseren. Beste moslims, het belangrijkste dat een vaderland
zo waardevol maakt voor ons, is dat we ons bestaan daarin
kunnen voortzetten. Omdat in de stad Mekka, waar de
Profeet  ﷺwas geboren, geen sprake meer was van vrijheid,
moest hij emigreren naar een veiliger gebied. Ondanks zijn
emigratie naar Medina bleef de Profeet  ﷺvan Mekka
houden. Tegelijkertijd maakte de Profeet  ﷺde stad Medina
tot zijn thuisland. Hij heeft veel bijgedragen aan de
ontwikkeling van Medina. Ook heeft hij er alles aan gedaan
om daar vrede te garanderen. De les die we hieruit moeten
trekken, is dat wij hetzelfde enthousiasme erop na dienen te
houden, zowel ten aanzien van ons vaderland als ten aanzien
van het land waarin we leven. Laten we ervoor te zorgen dat
vrede en rust dominant zijn in de samenleving.
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