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يم
ِِ نِال ّ َّر ۪ح
ِِ اللِال ّ َّرحْ ٰم
ِِ ّٰ ِــــــــــــــــــــــم
ِِ
ِْبس
ِِاللِِت َّْط َّم ِئ ّ ُن
ِ ّٰ اَّ ّلَّ ۪ذي َّنِ ٰا َّم ُنواِ َّوت َّْط َّم ِئ ّ ُنِ ُقلُو ُب ُهمْ ِ ِب ِذ ْك ِر
ّٰ ِاللِِۜاَّ ََّلِ ِب ِذ ْك ِر
.ِوب
ِ ُِۜ ْال ُق ُل
ِ :اللِ َّعلَّ ْي ِِهِ َّو َّس ّلَّ َِّم
ُِ ّٰ ِص ّلَّى
ِِ ّٰ ِول
ُِ الِ َّر ُس
َِّ َّق
َّ ِالل

ْ ِ َّمث َُّل،َّمث َُّلِا ّلَّ ِذىِيَّ ْذ ُك ُرِ َّر ّبَّ ُهِ َّوا ّلَّ ِذىَِلَِّيَّ ْذ ُك ُِر
.ت
ِ ِ ِال َّح ِّيِ َّو ْال َّم ِّي

GODSGEDACHTENIS (AL-DHIKR) IS DE KERN
VAN ALLE PRACHT

Beste broeders en zusters, al-dhikr, ofwel het gedenken van
Allah ﷻ, betekent het uitdrukken van de eenheid van Allah
ﷻ, Zijn macht, Zijn verhevenheid en van het nadenken over
Zijn gunsten. Al-dhikr is het tijdelijk terugtrekken uit de
dagelijkse bezigheden om de tevredenheid van Allah  ﷻop te
zoeken. Al-dhikr is het uit jouw hart verwijderen van alles
wat jou van Allah  ﷻverwijdert. Al-dhikr kalmeert de harten
en brengt het verstand naar het goede. Het beschermt je tegen
eenzaamheid en wanhoop. Al-dhikr kan met de tong, het
hart en het lichaam. Al-dhikr met de tong is het aanroepen
van Allah ﷻ, Hem smeken en de waarheid spreken. Al-dhikr
met het hart is het wegnemen van twijfel over het bestaan van
Allah  ﷻen het reinigen van het hart van alles buiten de liefde
voor Hem. Al-dhikr met het lichaam is het opzoeken van
Allah’s tevredenheid met ons hele wezen en het leven in
overeenstemming met Zijn geboden. Laten we wat vaker aan
Allah  ﷻdenken met onze tong, ons hart en ons lichaam.
Laten we Allah  ﷻdankbaar zijn voor onze gezondheid en
voor ieder moment dat Hij ons schenkt. Beste aanwezigen, de
laatste tijd doen zich problemen voor tijdens trouwfeesten.
Luidruchtige trouwstoeten zorgen voor onveilige situaties en
verstoren de openbare orde. Dit past niet bij onze normen en
waarden. Laten we dus tijdens trouwfeesten gedrag tonen dat
past bij de waardigheid van een gelovige (muʾmin).
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