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Du‘āa voor het lezen van een boek
Lees de volgende Du’āa (smeekbede) voor het bestuderen van
een religieus boek of Islamitische les. U zult Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ÄǽȻ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È ÆȻ
(met de Wil van Allāĥ de Meest Machtige en Voortreffelijke)
onthouden wat u bestudeert:
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Vertaling:
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ Open de poorten van kennis en wijsheid voor
Yā Allāĥ Ȑ
ons en wees barmhartig voor ons! O, de Meest Eervolle en
Voortreffelijke! $O0XVWDϭUDIYROEO]

Opmerking: Reciteer één keer Durūd Sharīf [ৡalat ‘Alan
Nabī] (het sturen van Vrede en Zegeningen naar de Geliefde
ProfeetȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻÅƣȻʄÄÇ ǭÄ ) voor en na de smeekbede.
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Talloze keren zal satan proberen te voorkomen dat u dit boekje
leest. Lees dit boekje van begin tot eind en versterk uw Imān
(overtuiging).

De voortreffelijkheid van het doorgeven van
veertig Overleveringen
Äǭ
De Heilige Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä heeft overgeleverd: ‘Degene
die veertig ণadīš (Overleveringen) uit zijn hoofd leert om het
aan mijn Ummaĥ door te geven, zal op de Dag des Oordeels
als een Schriftgeleerde opstaan door de gunst van ALLĀĤ
Äǭ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ . Op de Dag des Oordeels zal ik ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
Ȑ
ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä zijn
Pleiter en Getuige zijn.’ 6KXՍDEXO,PDQ'HHO%O]ΤDGëġ 
Hiermee wordt bedoeld dat veertig Overleveringen aan
anderen worden doorgegeven ook als men het niet meer uit
zijn hoofd kent. $VKDWXO0DՍDW'HHO%O]
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Met de intentie om zegeningen van de voorafgaande ণadīš te
verkrijgen, worden nu veertig Overleveringen van de Heilige
Äǭ
Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾Ä ȻȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä betreffende de voortreffelijkheden van

het sturen van Vrede en Zegeningen naar de Geliefde Profeet
Äǭ
ȔÇÄ ȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀ
ü ÄǾÄǉȻƣ
Å ȻʄÇ Ä

vermeld. Het sturen van Vrede en Zegeningen

naar de Geliefde Profeet

Äǭ
ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä

wordt ৡalāt ‘Alan-

Äǭ
Nabī ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä of Durūd Sharīf genoemd.
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Veertig Overleveringen van de Heilige Profeet ȯ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ stuurt 10 Barmhartigheden naar degene die
1. ALLĀĤ Ȑ
één keer ৡDOƗW naar Mij stuurt 6DKLK0XVOLP%O]ΤDGëġ

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ
 Op de Dag des Oordeels zal diegene het meest Mijn
nabijheid hebben die in het Wereldse leven veel ৡDOƗW naar
Mij heeft gezonden. 7LUPL]L'HHO%O]ΤDGëġ 

2.
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hû ȇ
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AźŰŔ
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 ALLĀĤ ȐÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ stuurt 10 Barmhartigheden naar degene die
één keer ৡDOƗWnaar Mij stuurt. Ook worden 10 goede
daden bijgeschreven in zijn dadenboek.

3.

7LUPL]L'HHO%O]ΤDGëġ 
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4. Zolang een Moeslim ৡDOƗW blijft sturen naar Mij, blijven de
Engelen Barmhartigheden sturen naar hem. Het is nu zijn
keuze of hij veel of weinig stuurt.
,EQH0DMDK'HHO%O]ΤDGëġ
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h
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
j ȇAźŰŔ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ prijst en ৡDOƗW
5. Degene die na het gebed ALLĀĤ Ȑ
stuurt naar Mij, tegen hem wordt gezegd: ‘Smeek, het zal
worden geaccepteerd. Vraag, het zal worden geschonken.’

6XQDQ$O1LVDL%O]ΤDGëġ
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 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ
6. Jibrā’īl »ȮøÄ ǦøȑȻ
ÄÇ ȜÆ øÈȦÄȒøǽÄ heeft tegen Mij gezegd dat ALLĀĤ Ȑ
Æ
Æ
Ä
ȳ
ǭ
vermeldt: ‘O Muতammad ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȑü¾ȻÄ ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä ! Bent U niet
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tevreden met het feit dat wanneer Uw volgeling één keer
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ  diegene dan 10
Salām (Vredesgroet) stuurt dat WIJ Ȑ
keer Salām sturen?’ 6XQDQ$O1LVDL%O]ΤDGëġ
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 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ stuurt 10 Barmhartigheden naar degene die
7. ALLĀĤ Ȑ
één keer ৡDOƗWnaar Mij stuurt. Ook worden zijn 10 zondes
verminderd en stijgt zijn status met 10 gradaties.

6XQDQ$O1LVDL%O]ΤDGëġ
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 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ laat 10 Barmhartigheden neerdalen op
8. ALLĀĤ Ȑ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ laat
degene die één keer ৡDOƗWreciteert en ALLĀĤ Ȑ
100 Barmhartigheden neerdalen op degene die 10 keer
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ schrijft tussen de beide
ৡDOƗWreciteert. En ALLĀĤ Ȑ
ogen van degene die 100 keer ৡDOƗW reciteert dat hij vrij is
van hypocrisie en het Helle Vuur en dat hij op de Dag des
Oordeels tot de martelaren zal behoren.

0XՍMDPXO$ZVDϭ'HHO%O]ΤDGëġ 
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Äǭ
9. Op de Dag des Oordeels zal Ik ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä ‘MuৢƗfaতaĥ’
doen (d.w.z. handen schudden) met degene die op één dag
50 keer ৡDOƗW stuurt naar Mij.

$O4XUEDWXLOD5DELOՌ$ODPLQ%O]ΤDGëġ
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10. Degene die op een dag 1000 keer ৡDOƗWnaar Mij stuurt, zal
niet overlijden voordat hij zijn plek in het Paradijs heeft
gezien. $WWDUJKLEIë)DGDLOLO$ՍPDO%O]ΤDGëġ
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11. Degene die uit liefde voor Mij, drie keer overdag en drie
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ zal zijn
keer in de avond ৡDOƗWreciteert, ALLĀĤ Ȑ
zondes van die dag en nacht vergeven.
0XՍMDP.DELU'HHO%O]ΤDGëġ
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12. Stuur ৡDOƗW naar Mij ongeacht waar je bent omdat jouw
ৡDOƗWMij bereikt. $O0XՍMDP.DELU'HHO%O]ΤDGëġ
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ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
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13. Zeer zeker jullie namen tezamen met jullie identiteiten
worden aan Mij gepresenteerd. Stuur daarom Vrede en
Zegeningen naar Mij in mooie en prachtige woorden.
0XϣDQQDIՌ$EGXU5D]]DT'HHO%O]ΤDGëġ
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14. Zeer zeker, Jibrā’īl »ȮøÄ ǦøȑȻ
ÄÇ ȜÆ øÈȦÄȒøǽÄ gaf mij het goede nieuws dat:
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ 10 Barmhartigheden stuurt naar degene die
‘ALLĀĤ Ȑ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ stuurt zegens van
ৡDOƗWstuurt naar U. En ALLĀĤ Ȑ
bescherming op degene die Salām (Vredesgroet) stuurt naar
U.’ 0XVQDG,PDP$ΥPDG%LQΤDQEDO'HHO%O]ΤDGëġ
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Æ
 ü ÄǾÄǉȻƣȻ
15. ণaঌrat Ubay Bin K‘ab ȜÅ È ȚøǽÄ ȻŢǀ
Ä §Ä heeft gezegd dat: ‘(Ik zal
Å ʝ
alle andere vormen van Żikr laten) en ik zal al mijn tijd
spenderen in het sturen van ৡDOƗW.’ Hierop zei de Heilige
Äǭ
Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä : ‘Door deze daad zal je verlost
worden van al je problemen en het zal jou zondes doen
vergeven.’ 7LUPL]L'HHO%O]ΤDGëġ
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16. Ik zal op de Dag des Oordeels pleiten voor degene die 10
keer overdag en 10 keer in de avond ৡDOƗWstuurt naar Mij.
$O0DMPDՍXO=DZDLG'HHO%O]ΤDGëġ 
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17. Stuur veelvuldig ৡDOƗW naar Mij. Zonder twijfel het sturen
van ৡDOƗWis een manier om jezelf te reinigen.
0XVQDG$EL<DՍOD'HHO%O]ΤDGëġ
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 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ
18. Wanneer twee Moeslims omwille de liefde van ALLĀĤ Ȑ
elkaar ontmoeten, ‘Muৢafaতa’ doen (d.w.z. handen schudden)
Äǭ
en ৡDOƗW sturen naar de Heilige Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü Ä ǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä ,
dan voordat zij de handen loslaten, worden hun zondes
vergeven. 0XVQDG$EL<DՍOD'HHO%O]ΤDGëġ
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19. Degene die ৡDOƗW stuurt naar Mij middels de recitatie van:

ğhi h k h ğ iġ h
û h ûh h h û h ğ h iû h h û hû iû ûh ğ
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Ĺj Ųĵ
j _źŽ]ŉŶjŠBŋŪųɉAŉšŪųɉAȔŌj ŵ A b’.
‘ŉ
g ųƤȇŮj ŔűŹŰɉA



Voor diegene wordt Mijn bemiddeling wājib
(noodzakelijk). 0XՍMDPXO.DELU'HHO%O]ΤDGëġ
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O ALLĀĤ Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ  Laat Zegeningen neerdalen op de Geliefde Profeet Ĳ en schenk
Äǭ
HemȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾Ä ȻȜÆ ÈȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾǉÄ ȻƣȻ
Å ʄÇ Ä op de Dag des Oordeels een verhevenpositie in UW Hof
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20. Degene die ৡDOƗWschrijft in een boek, voor hem zullen de
Engelen ‘Istighfār’ (smeekbede voor vergiffenis blijven
vragen) doen zolang Mijn naam in dat boek zal zijn.
$O0DXGMDP$O$XVDW'HHO%O]ΤDGëġ
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źŰŔ

21. O mensen! Zonder twijfel, op de Dag des Oordeels zal
diegene makkelijk berecht worden en de zware, moeilijke
momenten van de Dag des Oordeels bespaard blijven, die
in het wereldse leven veelvuldig ৡDOƗWreciteerde.
$O)LUGDZVELPD6DZUXO.KDϭϭDE'HHO%O]ΤDGëġ 
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22. Stuur veelvuldig ৡDOƗW naar Mij, want zeer zeker het sturen
van ৡDOƗW zal jouw zondes doen vergeven.
,EQ $VDNLU'HHO%O]

hh ûĠ h
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h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ

23. Degene die één keer ৡDOƗW reciteert, krijgt een beloning
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ en QirƗ¶at is in
van één QirƗ¶at van ALLĀĤ Ȑ
hoeveelheid gelijk aan de berg Uতud.
0XVDQQDI$EGXU5D]]DT'HHO%O]ΤDGëġ

hh ûĠ h
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ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ
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 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ heeft een Engel op Mijn
24. Zeer zeker, ALLĀĤ Ȑ
Graftombe geplaatst die de bekwaamheid (kracht) van
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ heeft gekregen, om het geluid van alle
ALLĀĤ Ȑ
schepselen te kunnen horen. Deze Engel presenteert Mij
de namen van mensen en de namen van hun vaders, die
ৡDOƗWsturen naar Mij. Hij zegt: ‘die en die zoon van die
heeft ৡDOƗW gereciteerd’. Tot de Dag des Oordeels zal die
Engel dit blijven doen. 0XVQDG%D]]DU'HHO%O]ΤDGëġ



Ȝˠȹ ȒøȑȻ ȘÄ øǖ
ü È ǄøǥÅ !

Wat een voorrecht hebben de mensen die ৡDOƗW
reciteren dat hun naam en hun vaders naam worden
Äǭ
genoemd in het Hof van de Heilige Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä .
Nog een ander feit dat onze Imān (overtuiging) doet
versterken en dat is dat de Engel die bij de Graftombe van
Äǭ
de Geliefde Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä aanwezig is, de zachte
stemmen kan horen van honderdduizenden mensen waar
ook ter wereld die op hetzelfde moment ৡDOƗWreciteren.
Als dit het niveau en kracht is van het hoorvermogen van
de knecht van het Hof! Dan wat zal dan wel niet de status
zijn van de bekwaamheid en kracht van de Koning van
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ 
Makkaĥ en Madīnaĥ, de Geliefde van ALLĀĤ Ȑ
Æ
Æ
Ä
ȳ
ǭ
Ä
ȔÇ Ȓ ǥÄ ¾ȻÄ Ȝȑü¾ȻÄ ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü ÄǾÄǉȻ ÅƣȻ ʄÇ Ä . Dus waarom zal dan de Heilige en
ʄÄÇ ǭ
Geliefde Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä zijn dienaren niet
Å
herkennen, hun aanroepingen kunnen horen en hun
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ !
helpen met de wil van ALLĀĤ Ȑ

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ
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 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ tevreden is met hem
25. Degene die wil dat ALLĀĤ Ȑ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ
wanneer hij in het Hof van ALLĀĤ Ȑ
wordt
gepresenteerd, dan moet hij veelvuldig ৡDOƗWsturen naar
Mij. $O)LUGDZVELPD6DZUXO.KDϭϭDE'HHO%O]ΤDGëġ

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ

26. Verricht je verplichte ণaj. Zonder twijfel, het brengt meer
beloningen met zich mee dan de deelname aan 20 Heilige
oorlogen en het sturen van ৡDOƗW naar Mij heeft dezelfde
beloning. $HGD'HHO%O]ΤDGëġ

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ

27. Op de Dag des Oordeels zal er geen schaduw zijn behalve
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ . Drie soorten
die van de Troon van ALLĀĤ Ȑ
personen zullen in de schaduw van de Troon van ALLĀĤ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ zijn:
Ȑ
a) Degene die een zorg (probleem) van mijn volgeling
oplost.
b) Degene die mijn Sunnaĥ in leven houdt.
c) Degene die veelvuldig ৡDOƗW reciteert.
$O%XGXU$VVDILUWX/LV6XWL%O]ΤDGëġ 

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ
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28. 70 Engelen zullen tot 1000 dagen goede daden blijven

iûh hi

ğ e ğhi ğh iġ

h h

schrijven voor degene die 1 ‘ŷȵ ŰŸA źŸ ĵŲ AŉųƤ ĵŶȭ ĬA dŌŁ’
reciteert. $O0DXGM$O$XVDW'HHO%O]ΤDGëġ

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ

 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ zal Barmhartigheid
29. Stuur ৡDOƗWnaar Mij, ALLĀĤ Ȑ
naar jou sturen. $O.DPLO/DELQ$GL'HHO%O]

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ
Å ȞÈȦøÄ Ȓ øǽÄ stuurt, stuur dan
30. Wanneer je ৡalātnaar de Profeten »ȮÄ Ǧȑ
ÄÇ ȻȔÆ
ৡDOƗW ook naar Mij. Zonder twijfel, Ik ben de Boodschapper
van jouw Heer voor heel het Universum.

-DPXO-DZDPH/LV6XWL'HHO%O]ΤDGëġ

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ prijst
 Degene die de Heilige Qurān reciteert, ALLĀĤ Ȑ
Äǭ
en ৡalāt stuurt naar de Geliefde Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾Ä Ȼ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ om vergiffenis smeekt dan
en dan zijn Schepper Ȑ
heeft hij goeds ontvangen vanaf zijn plek. 

31.

6KXՍDEXO,PDQ'HHO%O]ΤDGëġ 

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ


 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ schenk namens ons de Geliefde Profeet
O ALLĀĤ Ȑ
status waardig is.

1
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32. Versier je bijeenkomsten door ৡalāt te reciteren, het
reciteren van ৡalāt zal op de Dag des Oordeels Nūr (licht)
zijn voor jou. )LUGDZV$O$NKEDDU'HHO%O]ΤDGëġ

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ
 Stuur op donderdagvond en op de dag van vrijdag
veelvuldig ৡalāt naar mij omdat uw ৡalāt dan aan mij
wordt gepresenteerd. 0XՍMDPXO$ZVDϭ'HHO%O]ΤDGëġ 

33.

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ
34. Stuur veelvuldig ৡalāt naar mij op donderdagavond en de
dag van vrijdag (dus donderdag vanaf zonsondergang tot
vrijdag zonderondergang) want ik zal op de Dag des
Oordeels pleiten en getuigen voor degenen die dit doen.
6KXՍDEXO,PDQ'HHO%O]ΤDGëġ 

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰ Ŕ

 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ Engelen met zilveren
35. Op donderdag stuurt ALLĀĤ Ȑ
papier en gouden pen. Zij schrijven de namen op van
mensen die op de dag en avond van donderdag veelvuldig
ৡalāt reciteren.

$O)LUGDXV%LPDVXU$O.KLWDE'HHO%O]ΤDGëġ

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ
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36. Het sturen van ৡalāt naar mij is Nūr (licht) voor jou op de
brug van Sirāt. Zondes van 80 jaar worden vergeven van
degene die op vrijdag 80 keer ৡalāt naar Mij stuurt.
$HGD'HHO%O]ΤDGëġ 

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ

37. Ik zal op de Dag des Oordeels pleiten voor degene die op
vrijdag ৡalāt reciteert.
-DPXO-DZDPH/LV6XWL'HHO%O]ΤDGëġ

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ
38. Degene die op vrijdag 100 keer ৡalāt naar Mij stuurt, zal
op de Dag des Oordeels zoveel licht hebben dat als dat
licht verdeeld zou worden over alle schepsels dan nog zou
het voor iedereen voldoende zijn.
 ΤLO\DWXO$ZOL\D'HHO%O] 

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ

 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ vervult 100 wensen van degene die op
39. ALLĀĤ Ȑ
donderdagavond en op vrijdag 100 keer ৡDOƗWstuurt naar
Mij. 70 wensen van het Hiernamaals en 30 van het Wereldse
leven worden vervuld. 6KXՍDEXO,PDQ'HHO%O]ΤDGëġ

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ
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40. Zondes van 200 jaar worden vergeven van degene die op
vrijdag 200 keer ৡDOƗW stuurt naar Mij.
-DPXO-DZDPH/LV6XWL'HHO%O]ΤDGëġ

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ
8 Overleveringen van de Geliefde Profeet ȯ over
de nadelen van het niet reciteren van ৡalāt
1. Als mensen een bijeenkomst verlaten zonder de Żikr
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ te doen en zonder ৡDOƗW te
(herdenking) van ALLĀĤ Ȑ
Äǭ
sturen naar de Geliefde Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾Ä ȻȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä , dan is het
alsof zij een stinkende en vieze plek hebben achtergelaten.


6KXՍDEXO,PDQ'HHO%O]ΤDGëġ

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ
2.

Als voor iemand over mij werd gesproken en hij heeft geen
ৡDOƗW gestuurd naar Mij, dan heeft hij de weg naar het
Paradijs verlaten. 0XՍMDPXO.DELU'HHO%O]ΤDGëġ

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ

3. Moge die persoon vernederd worden die Mijn Naam hoort
maar geen ৡDOƗW reciteert. 7LUPL]L'HHO%O]ΤDGëġ

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ
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4. Degene die Mijn Naam heeft gehoord maar geen ৡalāt
heeft gereciteerd, is de meest gierige persoon onder jullie.
0XVQDG,PDP$ΥPDG%LQΤDQEDO'HHO%O]ΤDGëġ 

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ
5. Mensen die bijeenkomsten houden maar de Żikr van
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ niet doen en geen ৡDOƗW sturen naar Mij, zij
ALLĀĤ Ȑ
zullen spijt hebben op de Dag des Oordeels wanneer zij de
beloning ervan zullen zien, zelfs als ze het Paradijs
binnentreden. $HGD'HHO%O]ΤDGëġ

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ
6. Degene die na het horen van Mijn Naam geen ৡalāt
reciteert, heeft onrecht gepleegd.
0XVDQQDI$EGXU5D]]DT'HHO%O]ΤDGëġ

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ
7. Degene die geen ৡalāt reciteert na het horen van Mijn
Naam is waarlijk een ongelukkige.
$POXO<DXPL:DO/D\ODWL%O]ΤDGëġ

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ
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 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ niet doen en geen
8. Mensen die de Żikr van ALLĀĤ Ȑ
ৡalāt reciteren in hun bijeenkomsten, zullen op de Dag
des Oordeels spijt hebben van hun bijeenkomst. Als
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ wilt, zal HIJ hun straffen en als HIJ wilt,
ALLĀĤ Ȑ
vergeeft hij ze. 7LUPL]L'HHO%O]ΤDGëġ

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ
û

h

k i û h
5 uitspraken van de Metgezellen `Aźh ŗŋɉA
j űŹj žŰŠ

Æ
9. Sayyidunā Abū Bakr ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §Ä heeft vermeld: ‘ৡalāt
Å ʝ
Äǭ
 ü ÄǾÄǉȻƣȻ
sturen naar de Geliefde Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀ
Å ʄÇ Ä verwijdert
jouw zondes zo snel, dat zelfs water het vuur niet zo snel
kan laten doven en het sturen van Salām (vredesgroet) is
beter dan het bevrijden van slaven.’

7DUHHNKH%DJKGDG'HHO%O] 

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ
Æ
10. Sayyidatunā ‘Āishaĥ ৡiddīqaĥ ǀÄȞÈȚǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §Ä Ȼ heeft vermeld:
Å ʝ
‘Versier je bijeenkomsten met het sturen van ৡDOƗWnaar de
Äǭ
Koning der Profeten ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä .’

7DUHHNKH%DJKGDG'HHO%O] 

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ
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Æ
11. Sayyidunā ‘Umar Fārūq ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §Ä heeft vermeld: ‘Zeer
Å ʝ
zeker de smeekbede (Du’āa) blijft tussen hemel en aarde en
niets stijgt naar boven totdat men ৡDOƗWstuurt naar de
Äǭ
Heilige Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä .’

7LUPL]L'HHO%O]ΤDGëġ 

hi h  h

û

hh

ğ

Ġ

i ġ ǔŔh Ķžû ĸơA
û h
h
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
j ȇAźŰŔ
12. Sayyidunā ‘Ali ȔɌȥǠÆ øŏÄ ɌøȑȻ ȜÅ øÄȞøǑɌ ¾ȻÄ Ţǀø
ü ÄǾøÄǉȻ ȜÅ øȹȒøȑȻ »Ä ǠÄÇ øÄŎ heeft vermeld: ‘Iedere
smeekbede blijft gesluierd, totdat hij ৡDOƗWstuurt naar de
Äǭ
Geliefde Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü Ä ǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä .’
0XՍMDPXO$ZVD'ܒHHO%O]ۉDGëġ 

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ
Æ
13. Sayyidunā ‘Abdullāĥ Ibn ‘Amr bin ‘Āৢ ǀȖÄ ȞÅ È ȚǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §Ä heeft
Å ʝ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ en ZIJN Engelen sturen 70 keer
vermeld: ‘ALLĀĤ Ȑ
Barmhartigheid naar degene die één keer ৡDOƗWstuurt naar
Äǭ
de Heilige Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä .’

0XVQDG,PDP$ۊPDG%LQۉDQEDO'HHO%O]ۉDGëġ 

hi h  h

û

ğ

hh

Ġ

i ġ ǔŔh Ķžû ĸơA
û h
h
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
j ȇAźŰŔ
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 ৡ¢ 
Ǥ 
ǣ
Alle zondes vergeven

ü
 ȔÈ Ç ȒÆ ǥÄ ¾Ä ɟȳÆȑ ü ʄÄü ʋ¾ÄÇ ǜÃ ȖÄÇ ǖÄ ȕÅ ǀșÄ ȭÄ ȠÈ ȕÄ  ¾ǀ
Ä ÄșǜÆ ȦÇÆ ǥÄ ʄÄü ʋȐÇ Æ ǭÄ ȔÄÇ ȞÅ Ç ȒȑÄ 
Æ
Sayyidunā ‘Anas ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §Ä overlevert dat de Geliefde en
Å ʝ
Äǭ
Heilige Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä heeft vermeld: ‘Als een persoon
deze Durūd Sharīf leest terwijl hij staat, zijn zondes zullen
worden vergeven voordat hij zal zitten en mocht hij dit
reciteren terwijl hij zat, zijn zondes zullen worden vergeven
voordat hij zal staan.’

Goede daden voor 1000 dagen

ɟȵ Å ȒȝÈ Ä ȠÄ øȝÅ  ǀȕÄ ǜÄÁ ȖÇ ǖÄ ȕÅ ǀȚÄÇ ǽÄ ɟÅ ÇüȒȑĀǢÄ ǑÄ
Æ
Sayyidunā Ibn ‘Abbās ǀȖÄ ȞÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ȜÅ øȹ Ȓ øȑȻ ʝ
Ä §Ä overlevert dat de Heilige
Äǭ
Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä heeft vermeld: ‘Voor de reciteerder van
deze Du’āa zullen zeventig (70) Engelen voor 1000 dagen
goede daden schrijven.’
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70 poorten van Barmhartigheid

ǜÃ ȖÄÇ ǖÄ ȕÅ  ʄÄü ʋɟÅ ÇüȒȑʄÄÇ ǭÄ
Degene die deze Durūd Sharīf één keer reciteert, zeventig (70)
poorten (deuren) van Raতmaĥ (Genade) gaan voor hem open

hi h  h

û

ğ

hh

Ġ

ġ
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
i ǔŔh Ķžûj ĸ ơA
h ȇAźû ŰŔh

ġ h
i
ĬAǓj Aźû iķźû Ļ
û hh Ġ
hi h  h iġ ğ h
 ǔŔĶžûj ĸ ơA
h ȇAźû ŰŔh
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
û

h

ġ
ĬA
 ŋji ŧŤļh Ŏû A

ǢÅ ȥÈ ǢÆ ǽÄ  ǀøȥÄ 
Reciteer dit eenenveertig (41) keer voordat men bij een
heerser of een ambtenaar gaat (voor een toegestaan en
wettig doel). De heerser of ambtenaar zal
goedwillig en sympathiek zijn.
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