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ِِ نِال َّٰر ۪ح
يم
ِِ اّللِال َّٰرحْ هم
ِ ٰــــــــــــــــــــــمِ ه
ِِ
ْبِس

ِ ِْس ِٰيـَّاتِ ُكمْ ِ َّونُ ْد ِخ ْل ُكم
َّ ْاِ ْنِتَّجْ َّت ِن ُبواِ َّكـ َّبَٓائِ َّرِ َّماِتُ ْن َّه ْو َّنِ َّع ْن ُهِنُ َّك ِٰفرِْ َّع ْن ُكم

ِيما
ً ُم ْدخَّ الً ِ َّكر

:اّللِ َّعلَّ ْي ِِهِ َّو َّس ٰلَّ َِّم
ُِ ٰص ٰلَّىِ ه
ِ ٰولِ ه
ُِ الِ َّر ُس
َِّ َّق
َّ ِاّلل

ْ واِالس ْب َّع
َّ اتِِقَّالُواِيَّاِ َّر ُس
َّٰ ِالش ْر ُكِب
َّٰ ول
َّ ٰ
ِ،ِاّلل
َِّ َِّ َّو َّماِ ُه َّٰنِق،ِِاّلل
ِاِجْ َّت ِن ُب
ِ ِال ُموبِ َّق
ِ ٰ ِ:ال
ٰ ِِاّللِإ
ِال
َّ ِ َّوقَّت ُْلِال ٰ َّن ْف ِسِا ٰلَّ ِت،السحْ ُر
ِ ِ َّوأَّ ْك ُلِ َّم،ِ َّوأَّ ْك ُلِال ِٰربَّا،لَِّبِ ْال َّح ِ ٰق
ِ ٰ َّو
ُ َّٰ يِح ٰ َّر َّم
ْ َّات
ْ َّات
ْ ِ َّوقَّ ْذ ُف،ِ َّوال ٰ َّت َّو ٰلِيِيَّ ْو َّمِال ٰ َّزحْ ِف،ْال َّي ِتيم
َّ ِالغَّا ِف
ِال ِت
ِ ِال ُم ْؤ ِمن
ِ صن
َّ ِْال ُمح
ِ

DE GROTE ZONDEN

Gerespecteerde Gelovigen! Alles wat het kennen en
dienen van Allah verhindert, en alles wat een obstakel
wordt tussen Allah en zijn dienaar, is een zonde. Zonden
hebben niet alleen een negatief effect op iemands
gevoelens en gedachten, maar zorgen er ook voor dat het
hart verduistert. Terwijl je zondigt, versteend het hart en
wordt er een zegel op geplaats die niet te openen is. Zo
blijft er geen liefde en mededogen meer over. De Profeet
 ﷺvertelde ons over deze effecten en waarschuwt ons
voor ieder vorm van zonde als volgt: “Als een dienaar
een fout maakt, verschijnt er een zwarte vlek op
zijn hart. Als een persoon die zonde verlaat,
berouw toont en om vergeving vraagt, zal zijn hart
gereinigd worden van die vlek. Maar als hij
dezelfde zonde blijft begaan, zal de vlek in het hart
toenemen. Totdat die zwarte vlek het hart volledig
bedekt.”1 Om deze reden zou een wijze moslim naar
manieren moeten zoeken om alle zonden, groot of klein,
te vermijden. Ik eindig mijn khuṭbah met het volgende
vers uit de Qurʾān: “Laat de openlijke en de
verborgen zonden achterwege. Voorwaar, degenen
die zonden begaan zullen vergolden worden voor
wat zij deden”.2
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