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يم
ِِ اللِال ّ َّرحْ ٰم ِنِِال ّ َّر ۪ح
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ِواِالس ُب َّلِ َّف َّت َّف ّ َّر َّق
اطيِ ُمسْ ت َّ۪قي ًماِ فَّا َّّت ِب ُعو ُُۚهِ َّو ََّلِ َّت ّ َّت ِب ُع
۪ اِص َّر
ِ َّواَّ ّ َّنِهٰ َّذ
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َّ ِْب ُكمْ ِ َّعن

َّ ََّّوق
ُ الِ َّر ُس
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ّٰ ول
َّ ِالل

.َِِّاللِإِخْ َّوانًا
ِِ ّٰ ِ َّو ُكونُواِ ِع َّباد،َلِتَّدابَّ ُِروا
ِ َّ ِ َِّو،اس ُِدوا
َِّ ََِّلِت
ِ َّ ِ َِّو،ضوا
ُِ َلِتَّ َِّبا َّغ
ِ َّ
َّ ح

DE MAAND AL-MUḤARRAM EN DE DAG VAN ʿᾹSHŪRᾹʾ

Beste broeders en zusters, Allah  ﷻzegt het volgende in de
Qurʾān: “En dat dit Mijn rechte pad is. Volg het dus en
volg geen [andere] paden, want die zullen jullie doen
afsplitsen van Zijn pad. Dat is wat Hij jullie heeft
opgedragen, hopelijk zullen jullie godvrezend zijn.”1
Volgens een ḥadīth zei de Profeet ﷺ: “Kweek geen
onderlinge haat, wees niet afgunstig op elkaar en keer
elkaar de rug niet toe. En wees, o dienaren van Allah,
broeders.”2 Beste moslims, we bevinden ons in de heilige
maand Muḥarram, die veel voortreffelijkheden en genade
bevat. Aanstaande maandag is het de Dag van ʿᾹshūrāʾ. Toen
de Profeet  ﷺzijn hijra naar Medina had voltooid, zag hij dat
de joden vastten op de Dag van ʿᾹshūrāʾ. Hij vroeg naar de
reden daarvan, en zij antwoordden dat dat dat een grote dag
is waarop Allah  ﷻde profeet Mūsā en diens volk redde en de
firʿawn en diens volk liet verdrinken; uit dankbaarheid zou
Mūsā op die dag hebben gevast. Hierop zei de Profeet ﷺ:
“Maar wij hebben […] een nauwere band met Mūsā dan
jullie.” Sindsdien vastte de Profeet  ﷺop die dag en droeg
anderen op ook te vasten.3 Beste gelovigen, de Dag van
ʿᾹshūrāʾ betekent ook dat we stilstaan bij de martelaarsdood
van Ḥusayn (r.a.), de zoon van ʿAlī (r.a.) en Fāṭima (r.anhā),
en tevens de geliefde kleinzoon van onze Profeet ﷺ. Ḥusayn
(r.a.) en meer dan zeventig moslims die met hem samen
waren werden in het jaar 61 H. (680 na Chr.) bij Karbalāʾ
gemarteld. Dit is een pijnlijke gebeurtenis voor iedereen die
in Allah ﷻen Zijn Boodschapper  ﷺgelooft en de liefde voor
de ahl al-bayt diep in zijn binnenste heeft gegraveerd. Wij
herdenken met pijn en dankbaarheid het martelaarschap van
Ḥusayn (r.a.) en van al onze andere martelaren die omwille
van de heiligdommen zijn gemarteld.
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