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Eerwaarde
“Dziekroellah”-het gedenken van Allah is zeer zegenrijk en vol beloningen.
Allah’s naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

“Jaa ayyoehalladziena amanoedz-koeroellaaha dziekran katsiraa. Wa sabbiehoe-hoe boekratanw-wa iashielaa ”. Hoewalladzie joeshallie ‘alaikoem wa malaaa-iekatoehoe liejoegrie-djaakoemmie-nazh-zhoeloe-maatie ielan-noer; wa kaana bielmoe’e-mieniena rahiemaa”(Soerah 33, vers 41-43)
Hetgeen betekent: “O gij die gelooft, gedenkt Allah veelvuldig. En prijst Zijn Heilighied in de

morgen en in de avond. Hij is het, Die zegeningen over u zendt, Hij en Zijn engelen, opdat Hij u
uit de duisternissen naar het licht moge uitbrengen. En Hij is voor de moesliems genadig”.
* “Alhamdoe liellah”. Alle lof en dank aan Allah . Wij prijzen Hem
en smeken Hem
om vergiffenis.
Vandaag op de 23-ste Moharram van het jaar1437 heeft Allah ons in Zijn Hof in Djame Masdjied TAIBAH
bij elkaar gebracht om de Djoemoe’a Namaaz te lezen. Namaaz is de beste vorm van “Dziekroellah”.
Allah
zegt Soerah 62, vers 9:“O gij die gelooft, wanneer de Azaan van Djoemoe’a Namaaz opgeroepen
wordt, haast u dan tot de aanbidding van Allah en verlaat de handel. Dit is beter voor u als u het weet”.
Onze Schepper wilt ons gedrag en karakter verbeteren. Hij
is onze Schepper en Hij
kent al onze
gebreken, tere punten, zwakheden en ook onze sterke punten en andere emotionele krachten. Hij
kent
ons van top tot teen en veel beter dan wij onszelf kennen. Daarom zegt Allah
om onze handel, zaken,
dierbaren, aantrekkelijkheden, glamour, enz. te laten varen om Hem
te gedenken (“Dziekroellah”).
En tegelijkertijd zegt onze Schepper , dat het gedenken van Hem
voor ons veel beter is.
* Als wij de geschiedenis nagaan dan merken wij op, dat in de vroegere tijden, de tijden van“Djahaliyah”onwetendheid de relatie tussen de Schepper Allah
en de mens in zijn geheel verbroken was.
De mens wist niet eens over het bestaan van Allah en zat in eindeloze problemen. De mens leefde in
diepe frustraties, ernstige hartziekten en mensonterende onderdrukkingen. Het leven was toen uitzichtloos en erbarmelijk. Met tranen en jammeren leefden de mensen hopeloos gebukt in de wereld.
Tegenwoordig leven vele vrijzinnigen, atheisten en afgoden-dienaren ook in het duister. Zij weten niet
beter en onder de voorwensel van vrijheid, democratie en vrije meningsuiting leven zij losbandig. Zij leven
als dieren, drinken alcohol, snuiven heroine, bezoeken casino’s, plegen ontucht, misbruiken kinderen,
aanranden jonge meisjes, roven, bedriegen en moorden. Zij denken, dat de politie en justitie hun niet
zien en dus kunnen zij losbadig leven en de minder bedeelden misbruiken, vernederen en onteren.
* Heilige Profeet Moehammad heeft de Missie, die hij van Allah heeft gekregen om de mens te
koppelen met zijn Schepper
op een perfecte manier uitgevoerd. Hij heeft de relatie tussen de
Schepper Allah en de “abd”-dienaar bewerkstelligd. Hij heeft de Heilige Qoeran nageleefd en
veelvuldig “Dziekroellah”-gedenken van Allah , onafgebroken dag en nacht uitgevoerd.
* De heilige Sjaigh Dabbaag heeft in zijn boek “Al Iebries” Sjarief geschreven, dat het hart van
heilige Profeet Moehammad “Noer”-Glorie en Licht uitstraalt en de ware Imaan is niets anders dan
met innige liefde sterk verbonden zijn met heilige Profeet Moehammad .
* In 23 jaren heeft heilige Profeet Moehammad 140.000 Sahaba-e-Kiraam opgeleid en standvastig
vol shabr met Allah gekoppeld en deze heiligen moesten als leiders verder de relatie tussen Allah
en de “abd”-dienaar van generaties op generaties tot en met de Dag des Oordeels overbrengen.
* Heilige Profeet Moehammad heeft dus de Missie van Allah perfect georganiseerd en eeuwig
blijvend en standvastig als schitterende vuurtoren voor ons achtergelaten.
* Allah zegt Soerah 13, vers 28:“Luistert ! In het Gedenken van Allah alleen is er rust voor de harten”.
Wij moeten hier opmerken, dat Namaaz de beste vorm van het gedenken van Allah
is, maar de andere
vormen van “Dziekroellah”- het gedenken van Allah
moeten wij zeer zeker veelvuldig continu onderhouden.
is zeer zegenrijk en brengt de momien dichter bij Allah
en hij
Het veelvuldig gedenken van Allah
wordt beladen met de Schitteringen van Zijn “Noer”- Licht en hij proeft dan de zoetigheid van het geloof.
En Allah
zegt in Soerah 33, vers 41:“O gij, die gelooft, gedenkt Allah veelvuldig”. Een momien is dus hij,
die in alle tijden en in alle situaties zijn Schepper gedenkt. Het gedrag en karakter van een Moettaqieneen vrome zijn perfect en hartverwarmend; zij gedenken Allah
veelvuldig, zelfs tijdens het slapen.
Enkele vormen van “Dziekroellah”, die met hart en ziel worden gelezen, zijn alsvolgt: A* Tahliel – Laa
ielaha iellallah. B* Tahmied – Alhamdoe liellah. C* Tasbieh – Soebehanallah.
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D* Takbier– Allahoe Akbar. E* Iestieghfaar-Astaghfieroellah, enz. enz.
* Tijdens de martelingen van Imam Hoesain , zijn familieleden en metgezellen in Karbala heeft
Allah hazrat Zainoel Abedien gered. Hij verhuisde later naar Medina Sjarief en dronk nimmer koud
water. Op een vraag waarom hij nooit koud water dronk, reageerde alsvolgt: “Als ik koud water drink,
dan wakkert de emoties bij mij heel hoog op. De gehele voorval van de martelingen van mijn vader
Imam Hoesain en mijn dierbaren laait bij mij dan op. Wij hebben toen 3 dagen zonder water in de hete
Sahara moeten leven. Ik kan koud water niet meer verdragen”.
Tijdens Hadj maakte hazrat Zainoel Abedien voorbereiding voor de Hadj en hij nam de “Ihraam”-Hadj
kleding aan. Plotseling begon hij te trillen en te beven. Zijn dierbaren waren benieuwd en vroegen hem
te
waarom hij beefde. Hierop zei hij: “Ik ga naar Hadj om “Baitoellah Kaaba”-het Hof van Allah
bezoeken en daar het volgende te lezen:“Labbaik Allahoemma labbaik. Labbaik laa sjarieka laka
labbaik”-Hetgeen betekent:“Hier ben ik o Allah, hier ben ik. U heeft geen deelgenoot, hier ben ik. Het kan zijn,
dat van de zijde van Allah gezegd wordt;“Laa labbaik” en mijn aanwezigheid wordt door Allah afgewezen.
* Het is zeer belangrijk om “Dziekroellah” voortdurend te lezen, want deze handeling is werkelijk een
aanbidding waarmee een momien veel zegeningen opbouwt en deze leidt naar sterke innige liefde van
Allah en tevens nadert de aanbidder dichterbij zijn Schepper .
Allah

zegt Soerah 2, vers 15:‘Gedenkt Mij dan, Ik zal u gedenken en weest Mij dankbaar en weest Mij niet ondakbaar’

In deze Soerah zegt Allah gedenkt Mij en Ik zal dan u gedenken. Dit is een overweldigende gebaar, dat
Allah
aan ons denkt en over ons praat in Zijn Djama’at van Engelen. De momien zal zeker baden in
de “Noer”-Glorie van Allah . Hij zal dan rust, vrede en gelukzaligheid ervaren. Voor hem zal er geen
problemen meer zijn en zal hij de zoetigheid van het geloof proeven. Tevens zal hij gelukkig schitteren.
Heilige Profeet Moehammad heeft gezegd, dat het verschil tussen een moesliem, die Allah gedenkt
en hij die zijn Schepper
niet gedenkt, is net als het verschil tussen een levende en een dode.
“Dziekroellah” is dus net als water voor de vis. Zonder water kan de vis niet rustig leven en sterft uiteindelijk.
* In Soerah Anfaal 8, vers 45: “O gij die gelooft, wanneer gij enig leger ontmoet, weest dan
standvastig en gedenkt Allah veelvuldig, opdat gij moogt slagen”.
En in Soerah 57, vers16 zegt Allah :“Is de tijd voor de gelovigen nog niet aangebroken, dat hun
harten voor de gedachtenis van Allah en voor de Waarheid die nedergedaald is, nederig zijn en
dat zij niet als degenen zijn, wie het Boek vóórdien werd gegeven, maar voor dezen werd de tijd
te lang, waardoor hun harten hard werden en onder hen zijn veel kwaadbedrijvers”.
* Heilige Profeet Moehammad heeft gezegd, dat onze harten rondslingeren net als droge bladeren,
die door de wind geslingerd worden en hij vroeg Doe’a-smeekbede en zei: “O Allah onze harten
slingeren heen en weer. O Allah, laat onze harten niet meer slingeren en standvastig zijn op Uw Weg”
* Wij moeten ook goed begrijpen, dat de Sahaba-e-Kiraam en onze voorouders ons op de juiste weg, in
de Djama’at Ahle Soennat hebben achtergelaten. Wij moeten deze weg niet negeren en als zigeuners
of als zwervers en bedelaars heen en weer rennen. Onze “Imaan”- geloofsovertuiging is onze
allerhoogste rijkdom; de bandiet sjaitaan is op de loer om onze “Imaan” te beroven.
Sommigen domme moesliems negeren Namaaz, Vasten, Dziekroellah, Mielaad Programma’s en maken
zelfs de opmerking: “Jullie buigen voor Allah en lijden honger in de maand Ramadaan. Wij hebben geen
tijd voor deze zaken en wij leiden geen honger. Wij eten vrolijk door tijdens het vasten periode”. Deze
stommerikken zijn grote zondaars en de heilige Qoeran bestempelt hun als “Ghafiliens”- verzakers van
aanbiddingen van Allah . Het woord van“Ghafilien” wordt meestal gebruikt op ongelovigen, afvalligen
en afgoden-dienaren. Wij moesliems moeten ver blijven van deze groep slechte mensen.
Het is best ook mogelijk, dat Allah deze slechte zondaren en afvalligen niet wilt ontvangen in Zijn Hof,
de Masdjied. Als de band tussen Allah en een “Ghafilien” nog zwak aanwezig is, dan kan hij door
Taubah-berouw tot inkeer komen, maar als de verbinding gesneden is, dan heeft hij zijn Imaan verloren.
De momiens-de ware moesliems zijn: “Dzakirien”- Gedenker van Allah , “Moettaqien”- de
Godvrezenden, “Shadiqien”- de Waarachtigen, enz. en deze blijven standvastig in hun Djama’at.
Weet ook dat de geitenhoeder zijn kudde standvastig bij elkaar houdt, omdat de wolven achter het
struikgewas op de loer staan. Zij durven niet om de sterke kudde aan te vallen, maar wachten rustig af
voor een geit, die zich afzondert van de kudde om dan aan te vallen en deze tot prooi te maken.
zegt Soerah 9, vers 119: “O gij die gelooft, vreest Allah en weest met de waarachtigen”.
Allah
De Zegeningen van Allah
dalen op de Djama’at Ahle Sunnat neer; dus verlaat nooit deze Djama’at.
De hulp in echte nood zullen wij slechts van Allah
en Zijn Beminde Profeet krijgen.
In het graf en op de Qayamat zal onze lieve Profeet Moehammad ons bijstaan en niet onze dierbaren.
Moge Allah
en Zijn Beminde Profeet ons zegenen met shabr en volharding en ons helpen om ook
voor ons geloof en imaan te strijden en alle negatieve emoties van ons hart af te slachten. Amien !!!
Namens het Bestuur: Mohamed Junus Abdul-Gaffar
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