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ِيم
ِِ اللِال ّ َّرحْ ٰم
ِِ ّٰ ِــــــــــــــــــــــم
ِِ
ِْبس
ِ نِال ّ َّر ۪ح
َِّات
ٍ اسِ َّوبَّ ِّين
ِ شَّ هْ ُرِ َّر َّمضَّ ا َّنِا ّلَّ ۪ذ۪ٓيِاُن ِْز َّل ِ۪في ِِهِ ْال ُقرْ ٰانُِ ُهدًىِلِل ّ َّن
ْ ِم َّن
َّ ّ انِ َّف َّمنْ ِشَّ ِهدَِّ ِم ْن ُك ُم
.ِالشهْ َّرِف َّْل َّي ُصمْ ُُۜه
ِۚ ِ َِّال ُه ٰدىِ َّو ْالفُرْ ق

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

ْ ِِاجةِِ ِفى
ِأن
ِ َّ ّ ِ ْس
ِِ َّمنْ ِ ِلَّمِِْيَّ َّدعِْقَّوْ َّلِال ّ ُز
َّ ِللِ َّح
َّ ِ َّفلَّي،ورِ َّو ْال َّع َّم َّلِ ِب ِه
.ِيَّ َّدعَِّ َّط َّعا َّم ُهِ َّوشَّ َّرابَّ ُه

DE WIJSHEDEN VAN HET VASTEN
Beste broeders en zusters, we bevinden ons in een periode van
genade, overvloed en vergeving. Moge deze maand die vol zit
met wijsheden gezegend zijn voor ons, āmīn. Beste gelovigen,
het vasten is een schild dat beschermt tegen ongeoorloofde
verlangens en lusten. Iemand die vast, heeft zijn innerlijk
afgesloten voor ruzies, lelijke gewoontes en zonden. Hij
onthoudt zich niet alleen van eten en drinken, maar ook van
alle vormen van kwaad. Beste moslims, de Profeet  ﷺleerde
ons dat de Ramaḍān een leerschool is. Laten we er dus voor
zorgen dat de maand Ramaḍān ons verandert. Laten we onze
akhlāq en onze band met anderen herstellen door middel van
de wijsheid van het vasten. Laten we naar manieren zoeken
om een betere muʾmin te zijn. Laten we ons haasten naar de
moskeeën. We zijn in een maand waarin goede daden extra
worden beloond. De Ramaḍān is de maand van de Qurʾān.
Laten we dus onze band met de Qurʾān versterken. Laten we
ook onze kinderen deelnemen aan de spirituele atmosfeer van
deze maand. Moge Allah  ﷻons laten behoren tot degenen die
hun voordeel doen van de genade van de Ramaḍān. Āmīn.
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