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HET ONDERHOUDEN VAN DE VERWANTSCHAPSBANDEN
(ṢILAT AL-RAḤIM) EN DE ETIQUETTE VAN HET REIZEN

Beste broeders en zusters, toen de Profeet  ﷺgenoodzaakt was
om zijn geboortestad Mekka te verlaten en de hijra te gaan
doen naar Medina, liet Allah  ﷻweten dat het van belang is
om een duʿāʾ uit te spreken om een streek veilig en vredig inof uit te kunnen gaan. Allah  ﷻadviseerde de Profeet  ﷺom de
volgende duʿāʾ uit te spreken: “En zeg: ‘Mijn Heer, laat mij
de plek van de toegang met oprechtheid binnengaan, en
laat mij de plek van de uitgang met oprechtheid
verlaten, en doe mij van Uw zijde een helpende macht
toekomen.’”1 Anas ibn Mālik (r.a.) heeft in een ḥadīth
overgeleverd dat de Profeet  ﷺgewend was de volgende duʿāʾ
uit te spreken wanneer hij zijn huis verliet: “In de naam van
Allah, ik heb mijn vertrouwen gesteld in Allah, en er is
geen macht en geen kracht behalve met [de hulp van]
Allah.”2 Beste moslims, we bevinden ons in het
vakantieseizoen. Het reizen kent een aantal ādāb,
etiquetteregels. Zo dienen we niet voor te dringen en anderen
niet te storen. We dienen voorzorgsmaatregelen te nemen en
dan op Allah  ﷻte vertrouwen. Houd waardevolle spullen uit
het zicht. Probeer reizigers die gestrand zijn te helpen; dit is
een goddelijk gebod. Ṣilat al-raḥim, het onderhouden van de
verwantschapsbanden, is het belangrijkste doel van het
reizen. Dit is een middel om Allah’s tevredenheid te
verkrijgen. Beste gelovigen, vermijd tijdens de vakantie
plekken waar openlijk wordt gezondigd. Wees je bewust van
je verantwoordelijkheden en blijf de ṣalāt verrichten, met
inachtneming van bepaalde gemakken en vrijstellingen.
Wissel geschenken uit om de onderlinge muḥabba te
versterken. Ik wens iedereen een voorspoedige vakantie toe.
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