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Du’a voor het lezen van een boek:
Lees de volgende du’a (smeekbede) voor het bestuderen van
een religieus boek of Islamitische les. U zult zich herinneren
wat u heeft bestudeerd   ! " #   :

َ ََ ۡ
َ َ َ َ ۡ ّٰ َ
ۡ ُ ۡ ك َوان
ش
حكمت
ِ الل ُه َّم افت ۡح عل ۡينا
ۡ ۡ َ َ َۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
َ
ِكرام# ِل وا%علينا رحتك يـا ذا ال
Vertaling:
O Allah   ! " # ! Open de poort van kennis en wijsheid voor ons, en
wees barmhartig voor ons! O, de meest Eervolle en Voortreffelijke!
(Al-Mustatraf, vol. 1, pp. 40)

Opmerking: Reciteer Salat ‘Alan Nabi $ (Durud Sharif, vredesgroet

naar de Geliefde Profeet $) één keer voor en na de smeekbede.
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DOCHTER
LEVEND IN DE PUT GEGOOID
Hoezeer de shaitan u ook lui zal maken, lees dit gehele boekje
van begin tot eind   ! " #    zal uw liefde voor de dochters
toenemen.

Voortreffelijkheid van Salāt-‘Alan-Nabī $
De Geliefde en Heilige Profeet  * ! ٖ  ,!   & -,  . / 0 heeft gezegd: ‘O
mensen! Zonder twijfel degene onder jullie die veelvuldig Ṣalāt
reciteerde in het wereldse leven naar mij, zal spoedig verlost
worden van verschrikkingen en verantwoordingen van de Dag
des Oordeels.’ (Al-Firdaus, vol. 5, pp. 375, Ḥadīš 8210)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 م َّمد+ 1 ت َعا4ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ +
الب ِ ۡيب
صلوا
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Dochter levend in de Put Gegooid
Een persoon kwam in het hof van de Grootste en Heiligste
Profeet  * ! ٖ  ,!   & -,  . / 0 en vertelde berouwvol: In de [preIslamitische] periode van onwetendheid waren wij afgoden
aanbidders en vermoordden wij onze eigen kinderen. Ik had
een dochter die blij werd als ik haar riep. Toen ik haar op een
dag riep, volgde zij mij opgewekt en vrolijk. We bereikten een
put in de buurt. Ik greep haar hand en gooide haar in die put.
‘Vader! Vader!’, riep ze in tranen. Maar ik draaide mij om en
keerde terug. Na dit te hebben gehoord, was de Heilige Profeet
 * ! ٖ  ,!  & -,  . / 0
 tot aan tranen toe ontroerd. Hij  * ! ٖ  ,!    & -,  . / 0


zei vervolgens: ‘Islam wist de zondes uit, die zijn gepleegd in de
periode van onwetendheid.’ (Sunan Dārimī, vol. 1, pp. 14, Ḥadīš 2)

Vader! Maakt u mij Dood?
Een persoon zei nederig: Yā RasūlAllāĥ  * ! ٖ  , !   & -,  . / 0 ! Sinds
ik Moslim ben geworden, ben ik niet gezegend met de zoetheid
van de Islam. In de [pre-Islamitische] periode van onwetendheid
had ik een dochter. Ik gaf mijn vrouw de opdracht om mijn
dochter mooi aan te kleden. Ik nam haar vervolgens met mij
mee naar een diepe put. Toen ik op het punt stond om haar in

َ
ۡ ت َق َت ۡل َت
deze put te gooien, huilde zij bang: 1ن
ِ َ يَا ابVader! Bent u
ِ

mij aan het doden? Zonder gehoor te geven aan haar gehuil en
betreur gooide ik haar toch in de put.

2
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Yā Rasūlallāĥ  * ! ٖ  ,!   & -,  . / 0 ! Wanneer de woorden van mijn
dochter (‘Vader! Bent u mij aan het doden?’) herinner, raak ik
geëmotioneerd en heb ik geen plezier in wat dan ook. De
Geliefde en Gerespecteerde Profeet  * ! ٖ  ,!   & -,  . / 0 zei: ‘Islam
neemt de zondes weg die zijn begaan in de [pre-Islamitische]
periode van onwetendheid, Istighfār wist de zondes die zijn
begaan in de Islam als Moslim zijnde.’
(Tafsīr Kabīr, vol. 7, pp. 225)

Beste Islamitische broeders! Onder Istighfār wordt verstaan
dat men Du’ā vraagt voor de vergiffenis van zowel kleine als
grote zondes. Als Allāh   ! " # wilt dan verhoort Hij   ! " # deze
Du’ā uit Zijn Barmhartigheid en worden de kleine en grote
zondes vergeven. Muḥaddišin [Ḥadiš geleerden] en Islamitische

Schriftgeleerden '( )
   2
 3 stellen desalniettemin dat grote
zondes slechts middels berouw worden vergeven. Indien er
wordt gesproken over de vergiffenis van zondes als gevolg van
goede daden, heeft dit betrekking op de vergiffenis van enkel
de kleine zondes.

Acht dochters Levend Begraven!

Sayyidunā Qays Bin ‘Āṣim 4# -,  . 5
 3 vertelde nederig aan de
Heilige Profeet  * ! ٖ  ,!   & -,  . / 0 : In de [pre-Islamitische]
periode van onwetendheid heb ik mijn acht dochters levend
begraven. De Geliefde Profeet  * ! ٖ  ,!   & -,  . / 0 zei: ‘Bevrijd een

slaaf voor elk van hen.’ Hij 4# -,  . 5
 3 gaf aan: ‘Ik heb kamelen.’

3
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De Geliefde Profeet  * ! ٖ  ,!   & -,  . / 0 zei daarop: ‘Als je het
wenst, offer uit naam van hen een kameel.’
(Kanz-ul-‘Ummāl, vol. 2, pp. 231, Ḥadīš 3687)

Vijf Gruwelijke Incidenten
Beste Islamitische broeders! Zojuist heeft u kunnen lezen welke
onmenselijke gewoontes, rondom het levend begraven van
dochters, plaatsvonden in de pre-Islamitische periode van
onwetendheid. We zien tot ons grote verdriet dat mensen zich
niet bewust zijn van hetgeen Islam leert. Men ziet wederom de
geboorte van een dochter als iets slechts en maakt zich schuldig
aan barbaarse daden. De gruwelijke moorden blijken dan ook
aan de orde van de dag. Hieronder staan kort vijf brute
misdaden beschreven, verkregen van het internet:
 6 

1.

  ! " #

2.

Een tijd geleden verbrandde een man zijn vrouw levend,
omdat hij geërgerd was door de geboorte van zijn dochter.

Het volgende doet ons denken aan de preIslamitische periode van onwetendheid: Geïrriteerd door
de geboorte van zijn zesde dochter, doodde een wrede
vader zijn 10 dagen oude dochter in een met water
gevulde tank. Zijn vrouw protesteerde, maar hij
vermoordde haar ook terwijl ze sliep. De moordenaar werd
gearresteerd.

4
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3.

In juli is een 25-jarige vrouw levend verbrand door haar
man en haar schoonfamilie, omdat ze een dochter ter
wereld had gebracht.

4.

Uit liefde trouwde een koppel met elkaar. Allāh   ! " #
zegende hen met een zoon en twee dochters. Na een tijd
werd ook een derde dochter geboren. Uit woede
mishandelde de man zijn vrouw zo hevig dat zij
bewusteloos raakte. Ze werd opgenomen in het ziekenhuis
waar ze uiteindelijk overleed aan haar verwondingen.

5.

Op het platteland in Punjab (Pakistan) heeft een
genadeloze vader zijn dochtertje van 1 dag oud levend
begraven. De politie arresteerde hem. Naderhand bleek
dat de verdachte vader was geworden van een zesde
dochter. Uit zijn verklaring werd opgemaakt dat hij zijn
dochter lelijk vond vanwege haar vervormde gezicht. Hij
had zelfs de arts gevraagd om zijn dochtertje een giftige
injectie te geven, maar de arts had geweigerd. Hij begroef
zijn dochtertje daarom levend. (Daily Jang Online, 14 juli 2012)

Pasgeboren dochter Levend Gekookt in
Snelkookpan!
Een persoon, in Kashmir, had vijf dochters en een zesde kind
was op komst. Op een dag zei hij tegen zijn vrouw: ‘Als jij
bevalt van nog een dochter, dan zal ik jou en de baby
5
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vermoorden.’ Op de derde avond van de maand Ramaḍān
1426 AH (8 oktober 2005) beviel de vrouw van een meisje.
  ! " #   6  De wrede man stopte zijn onschuldige en kleine
pasgeboren baby in een snelkookpan en zette die vervolgens
aan. Hij negeerde het geschreeuw en de noodkreten van zijn
vrouw.
Plotseling ontplofte de snelkookpan en een verschrikkelijke
aardbeving vond plaats! De barbaarse man werd op slag levend
begraven. De gewonde moeder van de baby was echter gered
en al snel werd haar duidelijk wat zich had voorgedaan.
Volgens de berichtgevingen heeft die aardbeving meer dan
tweehonderdduizend mensen het leven gekost.

Als Allāh  wilt, schenkt Hij iemand een zoon,
dochter of geen kinderen
  ! " #

 78
   
 9

Islam heeft eer geschonken aan dochters; hun
aanzien verhoogd en verbeterd. Een Moslim is een nederige
slaaf van Allāh   ! " # en is gebonden aan het uitvoeren van Zijn
Bevelen. Men dient tevreden en dankbaar te zijn met wat men
is gezegend, zij het een zoon, dochter of geen kind.
Het staat vermeld in vers 49 en 50 van Sūraĥ Ash-Shūrā, deel
25:

6
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Vertaling: Aan Allah alleen behoort de heerschappij der hemelen
en der aarde, Hij schept wat Hij wilt; Hij schenkt dochters aan
wie Hij wilt en Hij schenkt zonen aan wie Hij wilt. Of Hij mengt
ze, de zonen en dochters, en Hij maakt wie Hij wilt onvruchtbaar.
Voorwaar, Hij is Alwetend, Almachtig.
[Kanz-ul-Īmān (Vertaling van de Qurān)] (Deel 25, Ash-Shūrā, verzen 49 en 50)

Het aantal Nakomelingen van enkele
 ۡ &
Profeten '( )

Met betrekking tot het deel van het 50ste vers (en Hij maakt wie
Hij wilt onvruchtbaar) wordt vermeld in Khazāin-ul-‘Irfān: Zij
zullen geen kinderen krijgen. Allāh   ! " # is Almachtig en Hij
geeft Zijn gunsten zoals Hij   ! " # wilt. Hij schenkt wat Hij
wilt aan wie Hij wilt. Dit was ook het geval voor de eervolle
   #. Sayyidunā Lut en Sayyidunā Shu’ayb
Profeten '( )
 ! :;,<
'(
8
 )

  # hadden alleen dochters, geen zonen. Sayyidunā
 # had daarentegen alleen zonen en geen
Ibrāĥīm '( )

. / 0
dochters. En de Gezegende Profeet Muhammad

7
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 * ! ٖ  ,!  & -, 


was gezegend door Allāh   ! " # met vier zonen
en vier dochters. (Khazāin-ul-‘Irfān, pp. 898)

Het aantal gezegende Kinderen van de Geliefde
Profeet $
Hoewel in Khazāin-ul-‘Irfān wordt vermeld dat de Geliefde
Profeet  * ! ٖ  ,!   & -,  . / 0 vier zonen had, zijn er verschillende
meningen hieromtrent. Volgens het ene standpunt had Hij
 * ! ٖ  ,!  & -,  . / 0
 drie zonen; volgens een ander standpunt had



ٖ

Hij  * ! ,! & -,  . / 0 2 zonen.
Op pagina 827 van Tażkira-tul-Anbiyā staat omschreven:
De Grootste en Heiligste Profeet  * ! ٖ  ,!   & -,  . / 0 had drie
zonen, Qāsim, Ibrahim en ‘Abdullah. Wees erop geattendeerd
dat Muṭayyab, Ṭāĥir en Muṭaĥĥar benamingen waren van

Sayyidunā ‘Abdullah 4# -,  . 5
 3 . Dit zijn dus niet de namen
van mogelijke andere zonen. (Tażkira-tul-Anbiyā, pp. 827)
‘Allāmaĥ ‘Abdul Mustafa A’ẓamī =; > ۡ   ?8 @ 3   # heeft op
pagina 687 van het boek Sirat-e-Mustafa vermeld: Alle historici
zijn het erover eens dat de Geliefde Profeet  * ! ٖ  ,!   & -,  . / 0
zes kinderen had: twee zonen, namelijk Sayyidunā Qāsim en

Sayyidunā Ibrāĥīm ( 8  4# -,   5
 3 ) en vier dochters genaamd
Sayyidatunā Zaynab, Sayyidatunā Ruqayyaĥ, Sayyidatunā

Umm-e-Kulšūm en Sayyidatunā Fāṭimaĥ A  4# -,   5
 3 .
8
www.dawateislami.net

Dochter levend in de Put gegooid

Sommige historici verklaren tevens dat de Nobele Profeet . / 0

 * ! ٖ  ,!  & -,  nog een zoon had, namelijk ‘Abdullah 4# -,  . 5
 3

van wie de bijnamen Ṭayyib en Ṭāĥir zijn. Conform dit laatste
standpunt heeft de Geliefde Profeet  * ! ٖ  ,!   & -,  . / 0 in totaal
dus zeven kinderen: drie zonen en vier dochters.
(Sīrat-e-Mustafa, pp. 687)

Acht uitspraken van de Geliefde Profeet $ ten
aanzien van de Voortreffelijkheid van Dochters
1.

Zie dochters niet als slecht. Voorwaar, ze zijn liefdevol.1

2.

Wanneer een dochter wordt geboren in het huis van een
persoon en hij brengt haar geen leed, ziet haar niet als
minderwaardig noch prefereert hij de zoon boven de
dochter, dan laat Allāh   ! " # deze persoon het Paradijs
binnentreden.2

3.

Een persoon die belast is met de opvoeding van dochters
en hij behandelt hen goed, dan zullen deze dochters een
schild voor hem zijn tegen het Hellevuur.3

4.

Wanneer een dochter wordt geboren in een huis, stuurt
Allāh   ! " # Zijn Engelen daar naartoe die dan zeggen:

1

Musnad Imām Aḥmad Bin Ḥanbal, vol. 6, pp. 134, Ḥadīš 17378

2

Al-Mustadrak, vol. 5, pp. 248, Ḥadīš 7428

3

Ṣaḥīḥ Moslim, pp. 1414, Ḥadīš 2629
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ۡ َ ۡ َ ُ َ َ ُ َ َّ َ
ت
 اO mensen van dit huis! Vrede zij met
ِ م عل ۡيك ۡم اهل الَ ۡي%لس
u. Vervolgens nemen de Engelen het kleine meisje onder
hun vleugels en strijken haar zacht over haar hoofd. Ze
zeggen dat ze een zwak schepsel is, geboren uit een zwak
schepsel. Degene die de verantwoordelijkheid op zich
neemt betreffende haar opvoeding zal worden geholpen
door Allāh   ! " # tot de Dag des Oordeels.1
5.

Degene die drie dochters heeft en hen vriendelijk
behandelt, voor hem wordt het Paradijs Wājib (verplicht).
Er werd nederig gevraagd: ‘En als er twee (dochters) zijn,
dan?’ De Heilige Profeet  * ! ٖ  ,!   & -,  . / 0 antwoordde:
‘Ook als er twee zijn.’ Er werd nederig gevraagd: ‘Als er
slechts één is?’De Gezegende Profeet  * ! ٖ  ,!   & -,  . / 0 zei:
‘Zelfs als er slechts één (dochter) is.’2

6.

Degene die drie dochters en/of drie zussen heeft, of twee
dochters en/of twee zussen heeft en hen goed opbrengt en
Allāh   ! " # vreest aangaande hun zaken, het Paradijs is
voor zo een dergelijk persoon.3

1

Majma’-uz-Zawāid, vol. 8, pp. 285, Ḥadīš 13484

2

Al-Mu’jam-ul-Awsaṭ, vol. 4, pp. 347, Ḥadīš 6199

3

Sunan-ut-Tirmiżī, vol. 3, pp. 367, Ḥadīš 1923
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7.

Degene die drie dochters of drie zussen heeft en hen goed
behandelt, zal het Paradijs binnentreden.1

8.

Iemand die voor de beloning van Allāh   ! " # , zijn twee
dochters, zijn twee zussen of twee kleine meisjes in zijn
familie voorziet van het (levens)onderhoud totdat Allāh
  ! " # hen onafhankelijk maakt (d.w.z. totdat zij huwen,
rijkdom bezitten of overlijden), voor deze persoon zullen
die dochters en/of zussen een schild vormen tegen het
Hellevuur.2

De Geliefde Profeet $ toonde liefde voor zijn
$ Dochter

Wanneer Sayyidatunā Fāṭimaĥ   4# -,  . 5
 3 in het hof van de



Geliefde Profeet  * ! ٖ ,! &-,   ./ 0 kwam, stond Hij  * ! ٖ  ,!   &-,  ./ 0
op en verwelkomde haar. Hij  * ! ٖ  ,!   & -,  . / 0 had de gewoonte
om haar hand in zijn eigen gezegende handen te plaatsen, haar
hand te kussen en zijn zitplaats aan haar aan te bieden. Net zo,
wanneer de Gezegende Profeet  * ! ٖ  ,!   & -,   . / 0 naar Sayyidatunā

Fāṭimaĥ   4# -,   . 5
 3 ging, stond ze op zodra ze hem zag en
kuste ze zijn gezegende hand terwijl ze die in haar eigen

1

Sunan-ut-Tirmiżī, vol. 3, pp. 366, Ḥadīš 1919

2

Musnad Imām Aḥmad Bin Ḥanbal, vol. 10, pp. 179, Ḥadīš 26578
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handen vasthield. Zij liet de Heilige Profeet
vervolgens zitten waar zij zou zitten.

 * ! ٖ  ,!  & -,  . / 0



(Sunan Abī Dāwūd, vol. 4, pp. 454, Ḥadīš 5217)

Een wrede man wierp een Speer naar de oudste
Dochter

Sayyidatunā Zaynab   4# -,   . 5
 3 was de oudste dochter van de
Geliefde Profeet  * ! ٖ  ,!   & -,  . / 0 . Ze is 10 jaar vóór de
bekendmaking van het Profeetschap geboren in Makkaĥ. Na
de slag van Badr riep de Geliefde Profeet  * ! ٖ  ,!   &-,  ./ 0 haar van
Makkaĥ naar Madīnaĥ. Nadat zij de rand van de stad Makkaĥ
had gepasseerd op een kameel, met de intentie van de Ḥijraĥ
[migratie], blokkeerden ongelovigen haar weg. Een kwaadwillige
man wierp een speer naar haar. Ze viel van de kameel en kreeg
een miskraam (de baby stierf direct in de baarmoeder).

De Befaamde en Gerespecteerde Profeet  * ! ٖ  ,!   & -,  . / 0 was
zeer bedroefd door dit incident. De Grootste en Heiligste
Profeet  * ! ٖ  ,!   & -,  . / 0 heeft, met betrekking tot haar
ۡ ات اُصِ ۡي َب
ۡ ِ ه ا َ ۡف َض ُل َب َن
َ ِ ’ Zij is, onder mijn
َّ ِ ت
superioriteit, gezegd: ‘ف
dochters, beste in de zin dat zij een groot verdriet heeft
verdragen toen zij migreerde naar mij. In 8 Ĥijri is Sayyidatunā


 
Zaynab   4# -,  . 5
 3 heengegaan. De Geliefde Profeet & -,  . / 0

 * ! ٖ ,! leidde haar begrafenisgebed en plaatste haar met zijn
gezegende handen in haar graf.
(Sharḥ-uz-Zarqānī ‘alal-Mawāĥib, vol. 4, pp. 318)
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Ring werd geschonken aan Kleindochter

Sayyidatunā ‘Āishaĥ Ṣiddīqaĥ   4# -,   . 5
 3 heeft gezegd: De
koning Najjāshī schonk de Geliefde Profeet  * ! ٖ  ,!   & -,  . / 0
enkele sieraden, waaronder een ring met een donkere
edelsteen. De Profeet van Barmhartigheid  * ! ٖ  ,!   & -,  . / 0
raakte de ring aan met een stok of één van zijn gezegende
vingers. Vervolgens riep Hij  * ! ٖ  ,!   & -,  . / 0 zijn kleindochter

Umāmaĥ   4# -,  . 5
 3 , de geliefde dochter van zijn oudste

dochter Sayyidatunā Zaynab   4# -,   . 5
 3 , en zei: ‘O meisje,
draag jij dit’. (Sunan Abī Dāwūd, vol. 4, pp. 125, Ḥadīš 4235)

Kleindochter op de gezegende Schouder van haar
Grootvader $
In Ṣaḥīḥ Bukhārī staat vermeld: Sayyidunā Abū Qatādaĥ

4# -,  . 5
heeft overgeleverd: De Nobelste Profeet
 3

 * ! ٖ ,!  & -,  . / 0
 kwam bij ons met zijn kleindochter


Umāmaĥ Bint-e-Abul ‘Āṣ   4# -,  . 5
 3 op zijn gezegende
schouder gedragen. De Koning der Profeten, de Geliefde
Profeet  * ! ٖ  ,!   & -,  . / 0 leidde vervolgens de Ṣalāĥ. Wanneer
Hij  * ! ٖ  ,!   & -,  . / 0 de Rukū’ verrichtte, haalde Hij -,  . / 0
 * ! ٖ  ,!  & haar van zijn schouder en pakte haar weer op bij

het opstaan. (Ṣaḥīḥ Bukhārī, vol. 4, pp. 100, Ḥadīš 5996)

13
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Uitleg over het Ṣalāĥ-gerelateerde deel van de
Ḥadīš
Met betrekking tot deze gezegende Ḥadis vermeldt Muftī

Sharif-ul-Ḥaq Amjadī =; >ۡ   ?8
 @ 3 #, die een toelichting heeft
geschreven op Ṣaḥiḥ Bukhārī, het volgende: Sommige mensen
menen dat de Ṣalāĥ, die wordt verricht met een kindje in de
schoot, ongeldig is. Om dit misverstand te weerleggen beschrijft

Imām Bukhārī =3  Bۡ   ?8
 @ 3 # deze Ḥadiš in het hoofdstuk.
Indien het lichaam en de kleding van het kindje rein zijn en er
geen sprake is van ‘Amal-e-Kašir in het laten zakken en
oppakken van het kindje, dan kan het geen kwaad om de Ṣalāĥ
te verrichten met een kindje in de schoot.
(Nuzĥa-tul-Qārī, vol. 2, pp. 198)

Aangaande deze gezegende Ḥadiš wordt vermeld in Tafĥīm-ulBukhārī: De Profeet van Barmhartigheid  * ! ٖ  ,!   & -,  . / 0 heeft
dit zodanig verricht om aan te tonen dat het is toegestaan. Het
was niet Makrūĥ (ongewenst) voor hem (maar meer een
manier voor het verkrijgen van een beloning).
(Tafĥīm-ul-Bukhārī, vol. 1, pp. 864)

Betekenis van ‘Amal-e-Kašīr
In de voorgaande uitleg wordt de term ‘Amal-e-Kašir genoemd. Er
wordt op pagina 142 van het boek De Voorschriften van Ṣalāĥ
(de Engelse titel is Laws of Ṣalāĥ, uitgegeven door de uitgeverij
14
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van Dawat-e-Islami: Maktaba-tul-Madīnaĥ) vermeld: ‘Amal-eKašīr (grote handeling) maakt de Ṣalāĥ ongeldig als het noch de
handelingen van de Ṣalāĥ betreft, noch handelingen voor het
herstellen van de Ṣalāĥ. Vanaf een afstand krijgt een toeschouwer
de indruk dat de persoon niet de Ṣalāĥ aan het verrichten is.
Zelfs indien, door bepaalde handeling(en), een sterk vermoeden
[Ẓann-e-Ghālib] is dat de persoon niet de Ṣalāĥ aan het
verrichten is, wordt deze handeling als ‘Amal-e-Kašīr gezien.
Wanneer echter de toeschouwer na het zien van bepaalde
handelingen twijfelt of de persoon de Ṣalāĥ aan het verrichten
is, wordt de handeling omschreven als ‘Amal-e-Qalil (kleine
handeling). ‘Amal-e-Qalil maakt de Ṣalāĥ niet ongeldig.
(Durr-e-Mukhtār, vol. 2, pp. 464)

Regel voor het verrichten van Ṣalāĥ met een Kind
op de Schoot
Op pagina 476 van Baĥār-e-Sharī’at (volume 1) staat vermeld:
Als iemand de Ṣalāĥ verricht met een kindje in de schoot,
hij/zij het kindje moet vasthouden, omdat het kindje dit niet
zelf kan en het lichaam en de kleding van het kindje onrein zijn
zodanig dat die de Ṣalāĥ tenietdoet, dan is de Ṣalāĥ van deze
persoon die het kindje vasthoudt ongeldig. Als het kindje zich
echter zelf kan vasthouden en daarvoor niet de hulp nodig
heeft van de persoon die zijn Ṣalāĥ verricht, dan is de Ṣalāĥ
van desbetreffende persoon geldig, gezien het feit dat hij in
15
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deze situatie het kindje niet vasthoudt. Desalniettemin is het
ongewenst om dit onnodig te doen, ook al zijn er geen
onreinheden op het lichaam of de kleding van het kindje.

Opoffering van de Arme Moeder voor haar
Dochters

Sayyidatunā ‘Āishaĥ Ṣiddīqaĥ   4# -,  . 5
 3 heeft gezegd: Een
arme vrouw bezocht mij met haar twee dochters. Ik gaf haar
drie dadels. Ze gaf één dadel aan elk van haar dochters en
verdeelde de derde dadel, die zij zelf wilde eten, in twee stukjes.
Maar ze gaf die stukjes ook aan de dochters. Ik was verwonderd
om te zien wat ze deed. Ik vertelde dit gebeurtenis, van de
opoffering van deze vrouw, aan de Geliefde Profeet   & -,  . / 0
 * ! ٖ  ,! . Hij  * ! ٖ  ,!  & -,  . / 0
 zei hierop: ‘Allāh   ! " # heeft het

Paradijs Wājib gemaakt voor die vrouw omwille van dat (haar
opoffering).’ (Ṣaḥīḥ Moslim, pp. 1415, Ḥadīš 2630)

Beloning voor Opoffering
  ! " #  


 ! Hoe geweldig is zelfopoffering! Hadden wij maar

ook geleerd hoe wij onze favoriete dingen kunnen opofferen!
Lees de volgende gezegende Ḥadīš om de motivatie hiervoor te
verhogen: De Geliefde Profeet  * ! ٖ  ,!   & -,  . / 0 heeft gezegd:
‘Degene die een verlangen heeft naar iets, maar dit verlangen
niet de voorkeur geeft maar onderdrukt door iemand anders

16
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de kans te geven, Allāh

  ! " #

vergeeft hem.’ (Iḥyā-ul-‘Ulūm, vol. 3,

pp. 114)

Voortreffelijkheid van iets Eerst geven aan
Dochters

Sayyidunā Anas Bin Mālik 4# -,  . 5
 3 heeft overgeleverd dat de
Profeet van de mensheid, de rust van ons hart en geest, de
meest Genereuze en Vriendelijke  * ! ٖ  ,!   & -,  . / 0 heeft gezegd:
‘Degene die iets nieuws van de markt brengt voor zijn kinderen, is
net als degene die Ṣadaqaĥ aan hen schenkt. En hij dient te
beginnen bij de dochters (met andere woorden, hij dient het
geschenk eerst aan de dochters te geven), omdat Allāh   ! " #
Genade heeft met dochters. En degene die barmhartig en
vriendelijk is jegens zijn dochters, is als iemand die huilt uit
vrees voor Allāh   ! " # . En degene die zijn dochters blij maakt
(d.w.z. goed behandelt), Allāh   ! " # zal hem op de Dag des
Oordeels blij maken.’ (Al-Firdaus, vol. 2, pp. 263, Ḥadīš 5830)

Belangrijke regelgeving rondom Echo(scopie)
Betreurenswaardig is dat vandaag de dag een groot aantal
Moslims geen vreugde toont bij de geboorte van een dochter!
Sommige ouders laten een echo maken om erachter te komen
of de baby een jongen of meisje is. Als blijkt dat ze een meisje
verwachten plegen sommige vrouwen zelfs een abortus,
  ! " #   6  . Onthoud alstublieft een belangrijke regelgeving
17
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met betrekking tot het laten maken van een echo tijdens de
zwangerschap.
Als het doel van een echo is om een ziekte te diagnosticeren
middels deze echo, waarbij de Satr1 van de vrouw moet worden
ontbloot, dan kan de vrouw de echo laten maken door een
Moslimvrouw (of door een man in geval van noodzaak), maar
alleen op advies van een deskundige arts. Informatie verkrijgen
over het geslacht van de baby heeft niets te maken met een
medische behandeling. In dit geval is het maken van een echo,
waarbij dus de Satr (ofwel lichaamsdelen zoals onder de navel)
dient te worden ontbloot, Ḥarām dat leidt naar de Hel. In dat
geval kan de echo zelfs niet worden gedaan door een
Moslimvrouw, laat staan door een man.

Een Gezin verwoest als Gevolg van Verkeerde
echo Resultaat (trieste gebeurtenis)
Gezien het feit dat wetenschappelijke onderzoeksresultaten
lang niet altijd nauwkeurig zijn, bestaat de kans dat op basis
van een echo incorrecte informatie wordt gegeven over het
geslacht van de baby of over de diagnose van een afwijking.
Tijdens de 14de aflevering van de populaire wekelijkse serie
‘Aysā kyūn ĥotā ĥay’ (‘Waarom gebeurt dit?’) van Dawat-eSatr-ul-Awrah is het gedeelte van het lichaam dat volgens de Shari’aĥ bedekt
dient te zijn.

1
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Islami’s Madani Channel, vertelde een Pakistaanse laborant
over een gebeurtenis die had plaatsgevonden: Een vrouw had
in een vroeg stadium van de zwangerschap een echo ondergaan.
Het resultaat toonde dat ze in verwachting was van een meisje.
Op het moment dat haar man, die haar vergezelde dit hoorde,
scheidde hij van de arme vrouw! Ze beviel echter van een
zoontje. Maar helaas, het huis van de bedroefde vrouw was al
verwoest vanwege de onverstandige beslissing van de man die
blindelings vertrouwde op het echoresultaat.

Geboorte van Dochter na eerdere Voorspelling
van Zoon
Beste Islamitische broeder! U moet zich hebben gerealiseerd
dat een echorapport niet altijd juist is. Leest u een andere
gebeurtenis waaruit dat blijkt. Hier volgt een samenvatting van
een prediker van Dawat-e-Islami. Hij vertelde: Een vroegere
klasgenoot van mij is nu een legerofficier. In 2006 of 2007 was
zijn vrouw zwanger. De echo toonde dat de baby een jongetje
was. De opgewekte grootmoeder van het ongeboren kind had
jongenskleding aangeschaft. Maar toen de baby ter wereld
kwam, bleek het een meisje te zijn. Alle hoop van de
grootmoeder werd de bodem ingeslagen. Beschaamd en
vernederd uitte ze haar woede op haar schoondochter door
haar te berispen. (  ! " #  6  , het was alsof de schoondochter
met opzet van een meisje was bevallen!)
19
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Ondanks twee uitslagen voor een Dochter, wordt
een Zoon geboren
Een leraar van de Jāmi’a-tul-Madīnaĥ van de wereldwijde
Madanī Markaz van Dawat-e-Islami, Faizān-e-Madīnaĥ
(Bāb-ul-Madīnaĥ, Karachi) heeft verteld: Mijn vrouw was in
2013 in verwachting. Uit de Barmhartigheid van Allāh   ! " # is
mij al een zoon en drie dochters geschonken. Drie echo’s
hadden om medische redenen plaatsgevonden in verschillende
maanden. De vrouwelijke arts die de eerste echo had
uitgevoerd, sprak over een jongen. De overige twee echo’s
werden uitgevoerd door een andere vrouwelijke arts. Na elke
echo gaf zij het goede nieuws dat wij een meisje verwachtten.
Door de gezegende Madanī omgeving van Dawat-e-Islami was
ik mij ervan bewust dat deze echo’s speculatief zijn en niet
vaststaand. Om eerlijk te zijn, hoopte ik dit keer op een zoon
(ik had al verschillende intenties gemaakt, zoals dat hij een
geleerde, Muftī(jurist in Islam) en prediker van Dawat-e-Islami
zou worden). Daarom gaf ik niet op om de volgende Du’ā te
vragen aan mijn Schepper: ‘Yā Allāh   ! " #! Schenk ons een
zoon die ons het betere brengt in dit wereldse leven en het
Hiernamaals.’
Ik had ook al een mindset ontwikkeld, waarin ik Allāh   ! " #
dankbaar zou zijn indien een meisje zou worden
20
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geboren, omdat ik de gezegende Ḥadīš van de Geliefde Profeet
 * ! ٖ  ,!  & -,  . / 0
 had gelezen: ‘Zie dochters niet als slecht.

Voorwaar, ze zijn liefdevol.’1 Daarom toon ik meer genegenheid
voor mijn dochters. Hoe dan ook, in tegenstelling tot het
resultaat van de twee echo’s, werd op 16 september 2013 een
َ ٰ ٰ َ ّٰ
َ ۡ َ ( اdankbaarheid aan Allāh
mooie zoon geboren,  ذل ِك+ ِ 4ِ ل ۡم ُد
  ! " #

voor deze zegen).

Verlangen naar een Zoon met Goede Intentie
Onthoud! Indien een Moslim hoopt op de geboorte van een
zoon, maar geen haat heeft jegens dochters, tevreden blijft met
de Wil van Allāh   ! " #, Du’ā vraagt, Awrād en Ta’wīżāt
gebruikt, dan is dit toegestaan. Hij dient goede intenties te
hebben om zijn zoon een Ḥāfiẓ, Qārī, Islamitische geleerde,
Muftī of prediker van Dawat-e-Islami te maken. Dit is een
goede daad om een beloning te verkrijgen. Dergelijke intenties
kunnen ook worden gemaakt voor een dochter. De wensen van
degenen die reizen met de Sunnaĥ-inspirerende Madanī Qāfilaĥ,
in het gezelschap van liefhebbers van Rasūl  * ! ٖ  ,!   & -,  . / 0 en
het maken van Du’ā, worden soms vervuld. Lees een Madanī
gebeurtenis van een Islamitische broeder die werd gezegend
met een zoontje.

1

Musnad Imām Aḥmad Bin Ḥanbal, vol. 6, pp. 134, Ḥadīš 17378
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Geboorte van Madanī zoontje
Hier volgt een samenvatting van hetgeen een Islamitische
broeder uit Qasba colony (Bāb-ul-Madīnaĥ, Karachi) heeft
verteld: Wij hadden veel dochters in onze familie. Mijn oom
had zeven dochters, mijn oudste broer had negen dochters!
Mijn vrouw is ook bevallen van een meisje. Net als vele andere
mensen, maakten onze familieleden zich zorgen. Zij vroegen
zich af of iemand wellicht een magische spreuk had uitgesproken
waardoor er geen jongens werden geboren. Ik nam de intentie
om een maand lang met Madanī Qāfilaĥ te reizen als ik zou
worden gezegend met een zoon.
Mijn vrouw droomde dat een stukje papier uit de lucht bij haar
neerdwarrelde. Toen ze het stukje papier oppakte, stond de
naam ‘Bilāl’ erop geschreven.   ! " #  78 9
   ! Door de zegen van
het nemen van de intentie om te reizen met de Madanī
Qāfilaĥ, heeft Allāh   ! " # ons gezegend met een zoontje.
Daarna zijn we wederom gezegend met nog twee zonen.
  ! " #

 78
   !
 9

Het zijn mijn positieve gedachten die de
zegeningen van de Madanī Qāfilaĥ niet beperkten tot mij
alleen, maar iedereen in onze familie die geen zoon had, is
gezegend met zonen.   ! " #  78 9
    Momenteel sta ik ten dienste
van Dawat-e-Islami als een verantwoordelijke van Madanī
Qāfilaĥs in mijn omgeving.
22
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Geen vervulling van Wensen is ook een Gunst
Beste Islamitische broeder! Heeft u kunnen lezen hoe de wensen
en verwachtingen werden vervuld, het verdriet veranderde in
geluk en de moeilijkheid plaatsmaakte voor gemak, door de
zegeningen van Madanī Qāfilaĥs. Toch is het niet vanzelfs
prekendheid dat elke wens wordt vervuld. Soms wilt men iets
wat niet gunstig en/of goed is voor hem, daarom komt die
wens niet uit. In zo’n geval is het niet uitkomen van een wens
juist een zegen.
Zo kan een man graag een zoon willen, maar hij wordt
gezegend met dochters omdat dit beter voor hem is. Wellicht
houdt een geboorte van een zoon in dat de zoon blind zou zijn,
of gehandicapt of chronisch ziek. Zelfs als hij gezond zou
worden geboren, zou de volwassen zoon zijn ouders later
onderdrukken, of wordt hij een drugsverslaafde, een dief of een
rover. Allāh   ! " # vermeldt in vers 216 van Sūraĥ Al-Baqaraĥ:


W  >
 
+U/ۡ g h e f d  #bۡ c ۡ _ ` a ^ۡ []ٰٓ 
En misschien heeft u behagen in iets wat slecht voor u is.
[Kanz-ul-Īmān (Vertaling van Qurān)] (Deel 2, Al-Baqaraĥ, vers 216)

Dertien Madanī parels omtrent Ta’wīżāt (Amulet)
1.

Voordat men een Qurānvers reciteert, dient men vrij te
zijn van de staat van grote rituele onreinheid door
23
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menstruatie, postnatale bloeding of gemeenschap. Ghusl-eJanābat [het verplichte bad bij grote onreine staat] is
hiervoor essentieel. Daarnaast moet men zorgen dat hij
rein is voordat hij een Qurānvers wilt schrijven voor de
Ta’wīż. Voor het reciteren van de Heilige Qurān uit het
hoofd, zonder het (direct) aanraken en lezen van de verzen
zelf, hoeft men geen Wuḍū te hebben. Het is daarentegen
niet toegestaan om Qurānverzen voor Ta’wīż te schrijven
zonder Wuḍū. Evenzo is het Ḥarām voor degene zonder
Ghusl en Wuḍū om een Ta’wīż met Qurānverzen direct
aan te raken of een ring te dragen waarop Muqaṭṭa’āt
(beginletters van bepaalde Sūraĥs uit de Heilige Qurān)
staan.
2.

Indien een Ta’wīż met Qurānverzen is omhuld met stof,
een doekje, (gelakte) leer etc., dan is het toegestaan voor
degene zonder Ghusl en Wuḍū om de Ta’wīż aan te raken
en te dragen.

3.

Schrijf de Ta’wīż zodanig dat de cirkel van Arabische
cirkelvormige letters open is. Dit geldt zodoende voor
onder andere de volgende letters: ط ظ ہ ھ ص ض و م ف ق.

4.

Het is niet nodig om diakritische tekens (te weten de Zayr,
Zabar, Paysh etc.) te plaatsen wanneer de Qurānverzen
worden geschreven.
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5.

De Ta’wīż die wordt gedragen dient altijd met waterproof
inkt te worden geschreven, bijvoorbeeld met een balpen.

6.

Voorafgaand aan het vouwen van de Ta’wīż wordt
gereciteerd:

اﻟﺮ ِﺣ ْﻴ ِﻢ
َّ اﻟﺮ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ
َّ ِ ِّٰﺑ ْﺴ ِﻢ اﻟﻠ
ِ ّٰﺎﱃ  َٰ ُﻣ َﺤ ّﻤَ ٍﺪ ُﻧ ْﻮ ٌر ِّﻣ ْﻦ ُﻧ ْﻮ ِر اﻟﻠ
ٰ َو َﺻ َّ اﻟﻠّٰ ُ َﺗ َﻌ
7.

  ?2
A’lā Ḥaḍrat & -,  .
  3 begon met het vouwen van de
rechterzijde van de Ta’wīż.

8.

Personen die een Ta’wīż dragen, dienen die te bedekken
met vetvrij papier of een plastieken bescherming tegen het
zweet of water. Vervolgens naait men de Ta’wīż in een
omhulsel van stof, leer of soortgelijke materialen.

9.

Het is voor de man niet toegestaan om de Ta’wīż in een
houdertje van goud, zilver of ander metaal te dragen.

10. Zo ook begaat de man een zonde als hij een metalen
ketting draagt, los van het feit of daar een Ta’wīż aanzit of
niet.
11. Het is niet toegestaan voor de man om een armband of
medaillon te dragen dat gemaakt is van goud, zilver, staal
25
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of andere metalen ongeacht of daar iets op staat
geschreven. Zelfs als de gezegende naam van Allāh   ! " #
of Kalimaĥ Ṭayyibaĥ staat gegraveerd, kan de man het
niet dragen.
12. Een vrouw mag daarentegen wel een Ta’wīż dragen met
een gouden of zilveren omhulsel.
13. Het is Makrūĥ (ongewenst) om een pot, schaal, bord etc.
te gebruiken waarop Qurānverzen staan geschreven. Men
kan echter, met de intentie voor het streven van genezing
voor een ziekte, water of iets dergelijks drinken uit het
servies. Het aanraken van de Qurānverzen is Ḥarām voor
iemand zonder Ghusl of Wuḍū, alsmede voor de vrouw in
haar menstruatieperiode of tijdens de kraambloeding.
(Baĥār-e-Sharī’at, vol. 1, pp. 327)

Als een klein kind water schenkt uit het voorwerp waarop de
Qurānverzen staan en het water in een andere houder doet,
kunnen zieke patiënten en gezonde mensen ervan drinken.

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 م َّمد+ 1 ت َعا4ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ +
الب ِ ۡيب
صلوا
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VEERTIG SPIRITUELE GENEZINGEN
Vier spirituele genezingen van Kinderloosheid
(Reciteer Ṣalāt-‘Alan-Nabī $ voor én na elke Wird)
1.

Maak de gewoonte om na elke Ṣalāĥ 300x اﻟﺮ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ
َّ ِ ّٰ ِﺑ ْﺴ ِﻢ اﻟﻠ
اﻟﺮﺣ ِْﻴ ِﻢ
َّ te reciteren. De reciterende persoon zal   ! " #   
kinderen krijgen. Zowel Islamitische broeders als zusters
kunnen dit doen.

2.

3.

Man en vrouw dienen 56x ُ ّ ٰ َﻻ ۤ اِﻟ ٰ َ اِ َّﻻ اﻟﻠte reciteren om
middernacht en vervolgens gemeenschap te hebben met
elkaar. Met de Wil van Allāh   ! " # zal een rechtvaardig
kind worden geboren dat een troost zal zijn voor de
ouders.
Reciteer 40 dagen lang elke dag ل
ُ  َﻳﺎ ا َ َّو41x. De reciterende

persoon zal worden gezegend met kinderen,   ! " #   .
4.

Neem 40 kruidnagels. Reciteer het 40ste vers van Sūraĥ
An-Nūr 7x en blaas op één kruidnagel. Herhaal dit voor
elke kruidnagel afzonderlijk, dus: Lees het 40ste vers van
Sūraĥ An-Nūr 7x en blaas op de volgende kruidnagel tot
men alle 40 kruidnagels heeft gehad. Een ieder kan dit
reciteren. De vrouw verricht de Ghusl op de dag dat haar
menstruatie eindigt en eet één kruidnagel per dag voordat
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ze naar bed gaat. Ze dient geen water te drinken vlak
nadat ze de kruidnagel heeft ingenomen. Gedurende de
40 dagen moet ze op z’n minst een keer geslachts
gemeenschap hebben met haar man (het kan geen kwaad
als dit meer dan een keer gebeurt).   ! " #    zullen zij
worden gezegend met een baby.

Tien spirituele genezingen voor het krijgen van
een Zoontje
(Reciteer Ṣalāt-‘Alan-Nabī

$ voor

én na elke Wird)

5.

De man leest 10x َﱪ
ُ ِّ  َﻳﺎ ُﻣ َﺘﳊvoorafgaand aan het hebben
van gemeenschap met zijn vrouw. Hij zal vader worden
van een rechtvaardige zoon,   ! " #   .

6.

De vrouw die in verwachting is leest 70x ﲔ
ُ ْ  َﻳﺎ َﻣ ِﺘterwijl ze
haar rechterwijsvinger op haar buik legt en de wijsvinger
beweegt rond haar navel. Ze dient dit 40 dagen lang te
doen. Met de Gunst van Allāh   ! " # wordt ze gezegend
met een zoon. Deze handeling is een genezing voor elke
ziekte. Elke patiënt die dit reciteert, zal worden genezen,
  ! " # 
  . (Het is niet nodig om de navel te ontbloten,
het bewegen van de wijsvinger kan over kleding worden
gedaan).
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7.

Een man kan, één keer tijdens de eerste maand van de
zwangerschap van zijn vrouw, 54x ُ ّ ٰ َﻻ ۤ اِﻟ ٰ َ ا ِ َّﻻ اﻟﻠschrijven
op de rechter ribben van zijn vrouw.   ! " #    zal hij
vader worden van een zoon. Schrijf met de wijsvinger van
de rechterhand, zonder inkt en zonder diakritische tekens.
Het is toegestaan om steeds op hetzelfde plekje te
schrijven.

8.

Een man zonder kinderen dient 7 dagen Nafl te vasten. Bij
elke Ifṭār spreekt hij 21x  َﻳﺎ ُﻣ َﺼ ِّﻮ ُرuit, blaast daarna op water

en geeft dit aan zijn vrouw om te drinken. (Als zijn vrouw
ook vast, kan zij Ifṭār doen met hetzelfde water). Met de
Gunst van Allāh   ! " # zal een rechtvaardige zoon worden
geboren.
Een onvruchtbare vrouw kan de bovenbeschreven
handeling ook doen en kan haar Ifṭār doen met het water
waarin ze heeft geblazen nadat ze 21x  َﻳﺎ ُﻣ َﺼ ِّﻮ ُرheeft
gereciteerd. Beide partners kunnen, indien zij dit wensen,
deze Waẓīfaĥ op verschillende tijdstippen lezen.

9.

Als een vrouw 3 maanden en 20 dagen zwanger is, kan ze
de volgende handelingen uitvoeren gedurende 40
opeenvolgende dagen: Ze begint door het 11x reciteren
van Ṣalāt-‘Alan-Nabī $. Dan leest ze Sūraĥ Yāsīn 7x,
elke keer beginnend met اﻟﺮﺣ ِْﻴ ِﻢ
َّ اﻟﺮ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ
َّ ِ ّٰ  ِﺑ ْﺴ ِﻢ اﻟﻠ.
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Vervolgens leest ze weer 11x Ṣalāt-‘Alan-Nabī $ en
blaast ze in water en drinkt het op. Het is een vereiste dat
de vrouw de Heilige Qurān met de juiste uitspraak
reciteert. Vermijd praten tijdens het uitvoeren van de
handelingen. Een vrome zoon zal worden geboren,
  ! " # 
  .
10. Met zijn hand op de buik van zijn vrouw, zegt de man het
volgende:  ُﺘ ٗ ُﻣ َﺤ ّﻤ ًَﺪا4ْ َﲝن ذَ ﮐ ًَﺮا ﻓَﻘ َْﺪ َﺳ َّﻤ
َ 0  اِ ْنAls het (de baby) een
jongetje is, dan noem ik hem Muhammad’. Een zoon zal
worden geboren,   ! " #   . Als de man de Arabische
tekst begrijpt, dan hoeft hij de vertaling niet te lezen.
Begrijpt hij die niet, dan dient hij de vertaling ook uit te
spreken.
11. Als er sprake is van kinderloosheid, miskraam, dood van
het kindje na geboorte of niet zijn gezegend met zonen,
laat men de vrouw recht staan of liggen. Zeven dunne
katoenen draden worden gelegd vanaf de haarlijn van
haar voorhoofd tot haar tenen. Deze katoenen draden
worden aan elkaar vastgemaakt. Reciteer Āyat-ul-Kursī
11x zodanig dat voor elke recitatie een knoop wordt
gelegd en daarop wordt geblazen. De draden worden rond
de taille van de vrouw gebonden. Men kan eventueel de
draden in een langere strook doek naaien, zodat het
geheel rond de taille gebonden blijft als de buik zich
30
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uitzet. Als de lengte van de strook te kort is, kan daar een
andere strook aan worden vastgemaakt.
Laat het geheel vastgebonden blijven, zolang de baby niet
is geboren, zelfs tijdens het verrichten van Ghusl. Wanneer
tekenen van een zwangerschap zich voordoen, lees dan
  ?2 3, Sayyidunā
Fātiḥaĥ uit naam van Ghauš-e-Pāk & -,   .


Shaykh Muhammad Afḍal & -,   . ?2 3 en Sayyidunā A’lā
  ?2 3 op wit en
Ḥaḍrat Imām Aḥmad Razā Khān & -,  .

zoet gekookt eten, bijvoorbeeld witte zoete rijst. De
zwangere vrouw verricht 2 Rak’āt Nafl Ṣalāĥ. Ze dient
zich daarna te wenden naar de heilige stad Baghdad1 en
  ?2 3
het volgende uit te spreken: Yā Ghauš-e-A’ẓam & -,  .

als ik beval van een zoon, zal ik hem jouw slaaf maken en
hem Ghulām Muḥiyyuddīn noemen. Een zoon zal worden
geboren,   ! " #   .
Wanneer een jongetje wordt geboren, zal Ghusl moeten
worden gedaan van de baby en Ażān in zijn oren worden
gegeven. Na het geven van Ażān, kunnen de geknoopte
draden worden verwijderd van de taille van de moeder en
om de nek van het kindje worden gehangen. De
Rekening houdend met de verschillende richtingen in Pakistaanse steden, is
de richting naar Baghdad in Pakistan vastgesteld op zeven of acht graden van
het westen naar het noorden. Als de inwoners van Pakistan en India een
klein stukje naar rechts draaien, vanuit de positie waarin ze richting de
Ka’baĥ stonden, dan staan ze met hun gezicht naar Baghdad toe.

1
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daadwerkelijke geknoopte draden kunnen van de langere
strook doek worden losgenaaid, indien hiervan sprake is
en daarna pas worden gedragen door het kindje.
Daarnaast kan men jaarlijks een rupee sparen voor de
  ?2 3. Als het kind 11 jaar is
Niyāz van Ghauš-e-Pāk & -,   .

koopt men zoetigheid van totaal 11 rupees, of meer
indien meer geld wordt uitbesteed in het kader van de
Niyāz1. De geknoopte katoenen draden dienen tenslotte te
worden begraven op een veilige plek.
12. Geef na de menstruatieperiode, zoveel mogelijk Sadaqah
(geld geven in de weg van Allah   ! " # ) als u kunt
veroorloven. Reciteer Sūraĥ At-Taubaĥ 1x met Ṣalāt‘Alan-Nabī $ 11x ervoor én erna.   ! " #    wordt
een zoontje geboren.
13. Wenst de vrouw een zoon, dan leest ze daarvoor na elke
Ṣalāĥ de volgende Qurānvers 100x:
2

  ! " #

ۡ ۡ ۡ
ۡ
JpqIEU ? ٰ  n o m@  l> "ۡ ( jۡ  k ۡ Gi 8   

  

komt haar wens uit en bevalt ze van een

zoon.

Een maaltijd of zoetigheid die onder de mensen wordt uitgedeeld voor de
Isal-e-sawab van een gerespecteerde Moslim geleerde.
1

2

Deel 17, Sūraĥ Al-Anbiyā, vers 89
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14. Zowel de man als de vrouw reciteren beiden dagelijks
Sūraĥ Al-Kawšar 101x. Zeer binnenkort zullen zij een
zoon verwachten,   ! " #   .

Vijf spirituele genezingen voor een Makkelijke
bevalling
15. Als een vrouw last heeft van hevige weeën, kan zij een
afbeelding of foto in haar hand vasthouden van Muĥr-eNubūwwat (Stempel van de gezegende ring van de
Geliefde Profeet  * ! ٖ  ,!   & -,  . / 0 ) en Na’l-e-Pāk (Vorm
van de gezegende schoen van de Geliefde Profeet $).
Het kan ook worden vastgebonden om haar arm. Zolang
haar Satr bedekt is, blijft ze ُ ّ ٰ َﻳﺎ ا َﻟﻠzeggen. Als ze in een
liggende houding is, dient ze voor het uitvoeren van deze
Wird haar benen over elkaar te leggen. Ze zal binnen
enkele minuten bevallen,   ! " #   .

ُّ َ ( َﻳﺎmet Ṣalāt-‘Alan-Nabī $ 11x
16. Reciteer 111x  َﻳﺎ ﻗ َّﻴ ُْﻮ ُم8
ervoor én erna) en blaas op de buik en rug van de vrouw
die pijn ervaart door de bevalling. Een alternatief hiervoor
ُّ َ  َﻳﺎ111x op een stuk papier en
is het schrijven van  َﻳﺎ ﻗ َّﻴ ُْﻮ ُم8
dit papier vast te binden rond de eerdergenoemde
lichaamsdelen. Met de Gunst van Allāh   ! " # vermindert
de hevigheid van de weeën en de bevalling.
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17. Reciteer 3x de eerste vijf verzen van Sūraĥ Al-Inshiqāq:

 ۡ
ۡ  ۡ  
ۡ 
ۡ
JrE
ۙ mT*s 12
! ' JtE
ۙ mT0 #B&uv m@' 7ۡ 8 '
ۡ 
ۡ 
ۡ ۡ
ۡ 
ۡ
JwE
ۙ 9 $ JHE
ۙ m5a #Bۡ ( #$ mT JYE
ؕ mT0 #B& uv m@ '
Begin elke recitatie van deze Qurānverzen met
اﻟﺮﺣ ِْﻴ ِﻢ
َّ اﻟﺮ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ
َّ ِ ّٰ  ِﺑ ْﺴ ِﻢ اﻟﻠen driemaal Ṣalāt-‘Alan-Nabi. Blaas
vervolgens op water en drink het. Herhaal de recitatie van
tijd tot tijd. Als de Islamitische zuster niet in staat is om te
reciteren, kan iemand anders reciteren en blazen op het
water. De zuster krijgt het water om op te drinken. De
weeën worden lichter,   ! " #   . Evenzo, als de baby
verkeerd in de buik ligt, zal de houding worden
gecorrigeerd. Met de Wil van Allāh   ! " # neemt het
drinken van dit water ook de kans op een keizersnede
weg. Reciteer deze Qurānverzen en drink het water totdat
het gewenste resultaat is bereikt.
18. Als de zwangere vrouw elke dag Sūraĥ Maryam leest,
ervaart ze zelf de zegeningen hiervan. Met de Genade van
Allāh   ! " # zal zij een makkelijke bevalling hebben met
lichte weeën.
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ُّ  َﻳﺎ ﻗ َِﻮopzegt en
19. Als de zwangere vrouw zo nu en dan 100x ی
op haar buik blaast, dan zal de baby in de juiste positie
gaan liggen en zal een operatie (ofwel keizersnede) niet
nodig zijn,   ! " #   .

Biologische middel voor een Makkelijke bevalling
Aan het begin van de 9de zwangerschapsmaand dient de
zwangere vrouw een voldoende hoeveelheid verse en pure
koeienmelk te drinken. Men is aanwezig op moment van het
melken, dus gekochte melk van de supermarkt volstaat niet. De
vrouw mengt vijf rozijnen, zonder de zaadjes en tien druppels
amandelolie met de melk. Dit drinkt zij elke avond. Als er geen
amandelolie beschikbaar is, kan ze die vervangen door ghee
(afkomstig van de koe) aan de lauwe koeienmelk toe te voegen.
Als er geen koeienmelk te verkrijgen is, is pure melk van
buffels of geiten ook toegestaan.   ! " #    zal haar (de pijn
van) constipatie, nervositeit, misselijkheid, gespannenheid en
pijn in de benen worden bespaard. Niet alleen zal de baby
geboren worden zonder een operatie, maar de kans op hoge
bloeddruk wordt minder, zelfs voor vrouwen die reeds lijden
aan een hogere bloeddruk,   ! " #   .

Voorkomen van Miskraam
20. Als een vrouw zwanger is geraakt, dient ze 1100x

 َﻳﺎ َﺣﺎ ِﻓ ُﻆ َﻳﺎ ُﻣ َﺼ ِّﻮ ُر8
ُّ َ  َﻳﺎte reciteren, dagelijks voor de duur van
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40 dagen. Het beste is wanneer ze dit op een vast tijdstip
op steeds dezelfde plaats doet.   ! " #    zal met de
Genade van Allāh   ! " #, de zwangerschap goed verlopen.
21. Schrijf 55x ُ ّ ٰ َﻻ ۤ اِﻟ ٰ َ اِ َّﻻ اﻟﻠop een stuk papier, maak daar een
Ta’wīż van en laat de zwangere vrouw dit dragen. Ze zal
worden gezegend met de Genade van Allāh   ! " #
waardoor niet alleen de zwangerschap voorspoedig zal
verlopen, maar ook zal de Madanī baby worden
beschermd tegen problemen en calamiteiten.
22. Schrijf 1001x ُ ّ ٰ َﻳﺎ ا َﻟﻠop een stuk papier en maak daar een
Ta’wīż van. Laat de zwangere vrouw deze Ta’wīż aan het
begin van haar zwangerschap 40 dagen lang dragen. Maak
de Ta’wīż na deze periode los van haar om die vervolgens
in de 9de zwangerschapsmaand weer opnieuw aan de
vrouw te geven om bij haar te dragen. Met de Genade van
Allāh   ! " # zal de zwangerschap goed verlopen en een
gezond kindje worden geboren. Tegen die tijd dient dit
kindje de Ta’wīż van de moeder te dragen.
23. Nadat een vrouw zwanger is geraakt, dient ze met een
balpen 111x  َﻳﺎ ﻗ َّﻴ ُْﻮ ُم8
ُّ َ  َﻳﺎop een stuk papier te schrijven en
dit bij haar buik te plaatsen. Ze draagt de Ta’wīż tot ze is
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www.dawateislami.net

Dochter levend in de Put gegooid

bevallen.   ! " #    wordt dan een gezond Madanī
zoontje geboren. Indien de zwangere vrouw de tekst niet
zelf kan schrijven, kan iemand anders dat voor haar doen.

Twee spirituele genezingen voor Zwelling van de
Borsten
24. Reciteer Sūraĥ Al-Ikhlāṣ, Sūraĥ Al-Falaq en Sūraĥ AnNās elk 10x en blaas in het water dat wordt gedronken
door de vrouw die last heeft van de zwelling van haar
borsten. De zwelling zal   ! " #    afnemen.
25. Als het deel van de borst waaruit melk komt opzwelt, kan
de vrouw de volgende Qurānverzen reciteren, in haar
handen blazen en over het gezwollen plekje op haar
lichaam strijken.

ۡ ۡ
 ۡ
D JqZ{ E  z *3 B ( my" $ ' C

1

2

W zc  ~> d ۡ  |}ٰ %ۡCG   d Oۡ X C
D +U12


1

Deel 19, Sūraĥ Ash-Shu’arā, vers 80

2

Deel 24, Sūraĥ Ĥā-Mīm As-Sajdaĥ, vers 44
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Vier spirituele genezingen voor Menstruatiegerelateerde kwalen
26. Als een vrouw tijdens haar menstruatie last heeft van
hevig bloedverlies, kan men het volgende Qurānvers
opschrijven en op haar buik binden:


 ۡ ۢ
Jrqۙ E ^ۡ  . "ۡ C 8 Lۡ M( W ۡ  /W & /W 
27. Heeft de vrouw een tekort aan bloedverlies of
menstruaties? Daarvoor reciteert men de bovenstaande
Qurānvers dagelijks 341x. Blaas dit op ZamZam water en
laat de vrouw die hieraan lijdt het opdrinken. Doe dit 11
dagen lang.
28. Indien de vrouw last heeft van overmatig bloeden tijdens
haar menstruatieperiode, reciteer elke dag Sūraĥ AdDaĥr, blaas na de recitatie op water en laat de vrouw het
water opdrinken. Verricht deze handeling 7 dagen lang,
zodat   ! " #    het (hevige) bloedverlies zal stoppen.
29. Evengoed kan een vrouw, in geval van hevig bloedverlies
gedurende de menstruatie, elke dag 313x Sūraĥ AlKawšar reciteren en daarna op regenwater blazen.
Vervolgens dient ze dit water op te drinken. Met de Wil
van Allah   ! " # zal dit een zeer effectieve remedie zijn.
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Zes spirituele genezingen voor een Tekort aan
Moedermelk
30. Wanneer een moeder moeilijkheden ondervindt bij het
geven van borstvoeding aan haar baby, doordat ze weinig
tot geen melk aanmaakt, kan het volgende worden
gedaan: Schrijf 11x ُ ّ ٰ َﻻ ۤ اِﻟ ٰ َ ا ِ َّﻻ اﻟﻠop een stuk papier, plaats
het in water en laat de vrouw dit water opdrinken. Men
kan tevens 11x ُ ّ ٰ َﻻ ۤ اِﻟ ٰ َ اِ َّﻻ اﻟﻠop een schaal schrijven, de
schaal met water vullen en de vrouw van dit water laten
drinken.   ! " #    verhoogt dit de melkproductie.
Indien een zwangere vrouw dit water drinkt, zal voor haar
de zwangerschap veilig verlopen met de Genade en Gunst
van Allāh   ! " #.
31. ﲔ
ُ ْ  َﻳﺎ َﻣ ِﺘO De Machtige. Als een vrouw niet voldoende melk
heeft, schrijf dan deze gezegende naam op een stuk papier
en stop het in water. Laat de vrouw van dit water drinken,
zodat   ! " #    het aanmaken van de moedermelk
wordt gestimuleerd. Als het kindje niet langer moedermelk
drinkt, dan kan het water ook aan hem/haar worden
gegeven wat kalmerend zal werken   ! " #   .
32. Een andere genezing voor een lage melkproductie bij de

ُّ َ ْ ُﻫ َﻮ اﻟen op die
moeder is het 300x reciteren van > اﻟْﻘ َُّﻴ ْﻮ ُم
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moeder blazen. Met de Wil van Allah
effectief zijn.

  ! " #

zal dit zeer

33. De onderstaande Qurānverzen dienen 101x te worden
gereciteerd wanneer er sprake is van een lage aanmaak
van moedermelk. Blaas na de recitatie op regenwater en
laat de vrouw dit opdrinken. De vrouw kan zelf ook de
recitatie doen.   ! " #    zal zij hierna voldoende melk
aanmaken.

ۡ
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34. Een tekort aan moedermelk kan met de Wil van Allah
  ! " # worden opgelost door het 21x (laten) reciteren van
de onderstaande gezegende Qurānverzen, waarna door de
reciteerder wordt geblazen op water. Dit water drinkt de
1

Deel 12, Sūraĥ Ĥūd, vers 42

2

Deel 27, Sūraĥ Ar-Raḥmān, vers 50

3

Deel 20, Sūraĥ Al-Qaṣaṣ, vers 7

4

Deel 27, Sūraĥ Ar-Raḥmān, vers 13
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vrouw gedurende 21 dagen. De Qurānverzen kunnen ook
op een stuk papier worden geschreven en bij de borsten
worden vastgemaakt.

ۡ ۡ
 ۡ
D JqZ{ E  z *3 B ( my" $ ' C

1

2

W zc  ~> d ۡ  |}ٰ %ۡCG   d Oۡ X C
D +U12


35. Om de hoeveelheid aan moedermelk te vergroten, kan de
vrouw of een andere persoon de bovenstaande gezegende
Qurānverzen schrijven op ongedesemd brood (brood dat
zonder gist gebakken wordt). De vrouw eet het brood,
hetgeen gedurende 7 dagen dient te gebeuren.

Baby zal moedermelk drinken
ُّ َ َﻳﺎ
36. Als een baby de borst weigert, schrijf dan 100x  َﻳﺎ ﻗ َّﻴ ُْﻮ ُم8
op een stuk papier en plaats het in water dat uit de rivier
komt. Laat de baby dit water vervolgens drinken.   
  ! " # zal de baby niet langer de borst weigeren en beginnen
met zuigen van de moedermelk.

1

Deel 19, Sūraĥ Ash-Shu’arā, vers 80

2

Deel 24, Sūraĥ Ĥā-Mīm As-Sajdaĥ, vers 44
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Baby de moedermelk afleren
37. Schrijf 18x ُ ّ ٰ َﻻ ۤ اِﻟ ٰ َ اِ َّﻻ اﻟﻠop een stuk papier, maak daar een
Ta’wīż van en hang het om de nek van de Madanī baby.
  ! " # 
   zal de baby niet langer moeten worden
gezoogd.

Belangrijke regel omtrent borstvoeding
Uitgaande van de Ĥijrī kalender, kan een moeder (of een
andere vrouw) gedurende twee jaar borstvoeding geven aan de
baby. Het geven van borstvoeding door de moeder of een
vrouw na de twee jaar is een zonde en een verboden [Ḥarām]
handeling dat leidt naar de Hel.

Spirituele genezing voor ongehoorzame kinderen
38. ( َﻳﺎ َﺷ ِﻬ ْﻴ ُﺪO Kenner van innerlijke en uiterlijke zaken).
Spreek dit 21x uit in de ochtend voor zonsopgang, terwijl
u uw hand plaatst op het voorhoofd van de
ongehoorzame zoon of dochter en naar de hemel kijkt.  
  ! " #



zal het kind deugdzaam worden. Doe dit net
zolang totdat de Du’ā is verhoord.
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Spirituele genezing voor het niet naleven van de
Sharī’aĥ
39. Wanneer een niet-praktiserende persoon aan het slapen
is, reciteert een Islamitische broeder of zuster die Ṣalāĥ
verricht Sūraĥ Al-Ikhlāṣ een beetje hardop. Hij of zij staat
ongeveer een meter van de slapende persoon vandaan en
zorgt dat die persoon hierdoor niet wakker wordt. De
slapende persoon zal een praktiserende Moslim worden,
  ! " # 
  .

Echtgenoot wordt rechtvaardig
40. Indien de echtgenoot van een vrouw slechte gewoontes
heeft en steeds ruzie maakt met familieleden, kan zij
1111x (elfhonderd en elf keer) Sūraĥ Fātiḥaĥ reciteren. Ze
dient elke recitatie te beginnen met اﻟﺮﺣ ِْﻴ ِﻢ
َّ اﻟﺮ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ
َّ ِ ّٰ ﺑِ ْﺴ ِﻢ اﻟﻠ.
Hierna blaast ze op water en geeft haar man dit om op te
drinken.   ! " #    zal de echtgenoot een rechtvaardige
persoon worden die de Ṣalāĥ verricht. (Voer deze
handelingen zodanig uit dat de echtgenoot dit niet
doorheeft. Er kan immers ruzie ontstaan als gevolg van
misverstanden. De vrouw kan ook na de recitatie, blazen
op de waterkoeler waar iedereen van drinkt.)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 م َّمد+ 1 ت َعا4ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ +
الب ِ ۡيب
صلوا
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