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ُ ّ اسِ ِم َّنِال
َّ َّابِ اَّ ْن َّز ْلنَّا ُهِ اِلَّي
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َّ ْكِ لِ ُتخْ ِر َّجِال ّ َّن
ٌ ال ٓ ٰرِٰ۠ ِكت

ْ يز
ْ اط
.ِال َّح ۪مي ِِد
ِ ىِص َّر
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ّ ِلَِّ ِمنْ ِثَّالَّثَّ ٍةِإ
ّ ِط َّعِ َّع ْن ُهِ َّع َّملُ ُهِإ
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َّ إِ َّذاِ َّم
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.ِصالِ ٍحِيَّ ْد ُعوِلَّ ُِه
َّ اريَّ ٍةِأ َّ ْوِ ِِع ْل ٍمِيُ ْن َّت َّف ُعِ ِب ِهِأ َّ ْوِ َّولَّ ٍد
َّ ص َّدقَّ ٍة
َّ
ِ ِج

MOSKEE-ONDERWIJS EN DE VOORTREFFELIJKHEID
VAN HET LEREN VAN DE QURʾĀN

Beste broeders en zusters, Allah  ﷻheeft via onze Profeet  ﷺde
mensen gezegend met de Qurʾān. Dit Boek leert ons het doel
van ons bestaan en de wijsheid (ḥikma) achter onze
schepping. Als moslims zijn wij erg gehecht aan dit Boek, met
een stevige īmān, en veel liefde. Wij dienen ons in te spannen
om de mooie boodschappen van de Qurʾān, en wat ḥalāl en
ḥarām is, aan onze kinderen te onderwijzen. Want onze
kinderen zijn een amāna van Allah  ﷻaan ons. De grootste
erfenis die we kunnen achterlaten voor onze kinderen, is
īmān, de Islām en een goede akhlāq. Beste moslims, het
nieuwe onderwijsseizoen is van start gegaan. Onze moskee zal
dienen als een educatief centrum. Onze kinderen zullen
Allah ﷻ, de Qurʾān en de Profeet  ﷺbeter leren kennen. Laten
we onze kinderen deelnemen aan de Qurʾān-lessen van onze
moskeeën. En laten wij onszelf ook bezighouden met de
Qurʾān, om zo het goede voorbeeld te geven aan onze
kinderen. Volgens een ḥadīth zei de Profeet ﷺ: “De beste
onder jullie is degene die de Qurʾān leert en deze
onderwijst.”1 Ik wens iedereen die onderwijs volgt veel
succes; moge Allah  ﷻhet jullie gemakkelijk maken, āmīn.
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