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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    ��� ����������  ���� ��� � �! ��"�# : 

 

ُهم� اۡفَتۡح 
�
لل
َ
ُشۡ ا

ۡ
َمَتَك َوان

ۡ
ۡيَنا ِحك

َ
 َعل

ۡيَنا رَۡحََتَك يَـا َذا
َ
َرام   َعل

ۡ
ِك

ۡ
ِل َوا#

َ
%َ  الۡ

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 ملسو هيلع هللا ىلص (Vredesgroet naar de Geliefde 

Profeet ملسو هيلع هللا ىلص) één keer voor en na de smeekbede. 
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METHODE VAN FATIHA                            
&  ZEGENINGEN VERSTUREN 

Satan zal zijn uiterste best doen om u te weerhouden van het 

lezen van dit boek. Lees het volledig en verbeter uw Hiernamaals. 

Manier om te Dromen over de Overledene Familieleden  

Sayyiduna Allama Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad 

Maliki Qurtubi ���� ��+  '(����  �&�  	,� �- �% heeft overgeleverd: Een vrouw 

kwam naar Sayyiduna Hasan Basri ���� ��+  '(����  �&�  	,� �- �% en zei: ´Mijn 

jonge dochter is overleden, vertelt u mij een manier zodat ik haar 

in mijn droom kan zien.´ Hij ���� ��+  '(����  �&�  	,� �-�% vertelde haar een 

manier. Zij droomde over haar overledene dochter. Ze zag haar 

dochter in zo een situatie dat zij had kleren van teer (zwart, 

kleverig en taai spul dat uit steenkool is gemaakt), er zat een 

ketting om haar nek en voeten. De vrouw schrok toen ze haar 

dochter in deze verschrikkelijke staat zag. Volgende dag vertelde 

ze de hele situatie aan Sayydiuna Hasan Basri �� �� ��+  '(����  �&�  	,� �- �%, hij 

werd verdrietig toen hij het hoorde.  
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Na een tijd zag Sayyiduna Hasan Basri een meisje in zijn 

droom, die in het Paradijs zat met een kroon op haar hoofd. 

Toen ze hem zag vroeg zij: ´Ik ben de dochter van dezelfde 

vrouw, die u vertelde over mijn situatie.´ Hij   �&�  	,� �- �%�� �� ��+  '(����  zei: 

´Volgens haar werd je gestraft, hoe kwam deze verandering?´ 

De overledene zei: ´Een persoon liep langs het begraafplaats en 

hij reciteerde vredesgroet naar de Geliefde en Gezegende 

Profeet  ٖ�� �' ��!  ��� �� ��+  '(���� 	&�  ��/ �0 
��� �1�!  door de Zegeningen van die Vredesgroet 

heeft Allah  ���� �! ��"�# de straf uit 560 graven weggenomen.´   

         (At-Tazkirafi Ahwal ul Mauta wa Umur ul Akhira, deel 1, blz 74) 

Moge Allah  ���� �! ��"�# zijn genade laten neerdalen op hun en 

omwille hun ons ook vergeven zonder verantwoording.  

 
ٰ
   ِبَاهِ ال�ِبِّ ۡي مِ ا

َ ۡ
ُ  ۡي مِ ا#   َصل� ا/�

َ
 َعل

ٰ
ِل  ۡيهَِتَعا2

ٰ
م َوا

�
 وََسل

Degene wiens ouders zijn overleden of als een van hen is 

overleden dan moet hij niet achteloos zijn over hen. Hij moet 

de graven van zijn ouders bezoeken en zegeningen blijven 

sturen (Isal-e-Sawab). Hierover worden er vijf gezegende 

gezegden vermeld van de Geliefde Profeet  ٖ�� �' � �!  ��� �� ��+  '(���� 	&�  ��/ �0 
��� �1�! :  

1. Zegeningen van een Geaccepteerde Hadj 

´Degene die met de intentie voor zegeningen, de graven van 

zijn beide ouders of een van hen bezoekt dan zal hij de Sawab 

(zegeningen) verkrijgen voor een geaccepteerde Hadj. Als 
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iemand veelvuldig hun graven bezoekt dan zullen engelen zijn 

graf bezoeken (wanneer hij overlijdt).´ 

(Kanz-ul-‘Ummal, V16, P200, hadiš 45536, Dar-ul-Kutub-ul-‘Ilmiyyah Beirut) 

ۡوا
9
  َصل

َ
َبِۡيب َ:

ۡ
ُ  َصل�            ال   ا/�

ٰ
  َتَعا2

ٰ
د َ: ُمَم�  

2. Zegeningen van Tien Hadj 

‘Degene die namens zijn vader of moeder Hadj verricht dan zal 

Hadj verricht worden namens hen en hij zelf zal de zegeningen 

ontvangen voor Tien Hadj.´ (Dar-e-Qutni, V2, P229, Hadiš 2587) 

 �2� '3� 4� 	1 �������  ��� � �! ��"�# ! Wanneer men de kans krijgt om Nafl Hadj te 

verrichten dan moet men de intentie doen dat hij deze Hadj 

namens zijn overledene ouders doet zodat zij ook zegeningen 

hiervan krijgen. Degene die het zo doet zal Sawab (zegeningen) 

verkrijgen voor 10 Hadj. Indien één van de ouders zijn 

heengegaan zonder het uitvoeren van Hadj terwijl het Fard was 

dan moet men ´Hajj-e-Badal´ uitvoeren namens zijn overleden 

ouders. (Details over ´Hadj-e-Badal´ zijn in het boek ´Rafiq-

ul-Haramain´ beschreven) . 

3. Liefdadigheid namens de Ouders 

´Wanneer iemand van jullie Nafl (vrijwillige) donaties geeft 

dan moet hij het namens zijn ouders doen zodat zij ook 

zegeningen ervan krijgen, zonder dat de zegeningen van de 

gever afnemen.´ (Shu’ub-ul-Iman, V6, P205, Hadiš 7911, Dar-ul-Kutub-

ul-‘Ilmiyyah Beirut)      
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4. Oorzaak van een Laag Inkomen   

´Wanneer een persoon stopt met het verrichten van 

smeekbedes voor zijn ouders dan wordt zijn inkomen verlaagd.´ 

(Kanz-ul-‘Ummal, V16, P201, hadiš 45548,° Dar-ul-Kutub-ul-‘Ilmiyyah Beirut)           

5. Voortreffelijkheid voor het Bezoeken van Graven op 

Vrijdag 

´Als iemand op Vrijdag het graf van zijn ouders bezoekt of één 

van hen Surah Yasin reciteert dan wordt hij vergeven.´ (Ibn A’di 

fil Kamil, V6, P260, Dar-ul-Kutub-ul-‘Ilmiyyah Beirut)  

Lieve Islamitische broeders! Allah  ���� �! ��"�# is zeer genadevol. De 

poorten van zijn genade en zegeningen staan open voor de 

Moslims die heen zijn gegaan. Hieronder wordt een 

overlevering beschreven over de grote genade van Allah  ���� �! ��"�#. 

Lees en verheug! 

Gescheurde Doodskleden 

Hadrat Sayyiduna Armiya  �#  '(����  	&�  � �$�%� 	��* , een Profeet van Allah 

 ���� �! ��"�#, passeerde langs de graven van een aantal mensen die 

bestraft werden. Een jaar later passeerde hij weer langs dezelfde 

graven en het viel hem op dat ze niet bestraft werden. Hij vroeg 

in het Hof van Allah  ���� �! ��"�#: ´O Allah  ���� �! ��"�#! Hiervoor werden ze 

bestraft maar nu worden ze niet meer bestraft (wat is de reden 

daarvan?)!´ Een geluid zei: ´O Armiya! Hun doodskleden 

waren gescheurd in stukken, hun haar waren uitgevallen en 
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hun graven waren vernietigd. Dus Ik had genade op hen en Ik 

heb genade op zulke mensen.´ (Sharh-us-6udur, P313, Dar-ul-Kutub-

ul-‘Ilmiyyah Beirut), 

De Zegeningen van Du´a (Smeekbede) 

De Gezegende Profeet  ٖ�� �' � �!  ��� �� ��+  '(����  	&�  ��/ �0 
��� �1�!  zei: ´Mijn Ummah zal 

met zondes hun graven binnentreden maar ze zullen zonder 

zondes uit hun graven komen omdat hun zondes vergeven 

worden door de smeekbedes van de Moslims.´ (Tabarani Awsa, 

V1, P509, $adiš 1879) 

Wachten op Isal-e-Sawab1 

De Geliefde en Gezegende Profeet  ٖ�� �' � �!  ��� �� ��+  '(����  	&�  ��/ �0 
��� �1�!  zei: ´De 

toestand van een overleden persoon in het graf, is net als een 

verdrinkende man. Hij wacht ongerust op de smeekbedes van 

zijn vader, moeder of vrienden. Wanneer de smeekbede van 

iemand bij hem komt dan ervaart hij het beter dan de hele 

wereld en alles wat het omvat. Allah  ���� �! ��"�# schenkt de Sawab 

(zegeningen), gestuurd door de levende familieleden, aan de 

overleden persoon in de vorm van gebergten. De cadeau van 

de levenden aan de overledenen is dat zij vergiffenis vragen 

voor hem.´ (Bayhaqi Shu’ub-ul-Iman, V6, P203, Hadiš 7905, Dar-ul-

Kutub-ul-‘Ilmiyyah Beirut)      

                                                           
1 Het versturen van zegeningen van goede daden. 
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De Zielen komen naar Huis en vragen voor Zegeningen 

Lieve Islamitische broeders! De overledene herkennen degenen 

die naar hun graf komen en zij krijgen voordeel van de 

smeekbeden van de levenden. Wanneer ze geen cadeaus (in de 

vorm van zegeningen) meer ontvangen van de levenden  dan 

beseffen ze dat en  Allah  ���� �! ��"�# geeft hun de toestemming om 
naar hun huizen te gaan en te vragen voor zegeningen. Imam 

Ahmad Raza Khan   	,� �-�%�� �� ��+  '(����  �&�  heeft overgeleverd in Fatawa 

Razawiya deel 9 blz 650: Het is overgeleverd in ´Garaib en 

Khazana´ dat elke Vrijdagnacht (d.w.z. de nacht tussen 

donderdag en vrijdag), op de dag van Eid, de dag van Ashura, 

de Nacht van Bar´at komen de zielen van overledene Moslims 

buiten hun huizen en roepen luid met een verdrietige stem: O 

mijn familieleden! O mijn kinderen! Heb genade op ons door 

Sadaqa te geven (met de intentie om zegeningen ervan naar 

ons te sturen). 

ۡوا
9
  َصل

َ
َبِۡيب َ:

ۡ
ُ  َصل�            ال   ا/�

ٰ
  َتَعا2

ٰ
د َ: ُمَم�  

Vragen om Vergiffenis voor andere Moslims 

´Degene die smeekbede doet voor de vergiffenis van alle 

Moslim mannen en vrouwen, Allah  ���� �! ��"�# schrijft een goede 

daad voor hem voor elke Moslim man en vrouw.´ (Majma’-uz-

Zawaid, V10, P352, hadiš 17598) 

ۡوا
9
  َصل

َ
َبِۡيب َ:

ۡ
ُ  َصل�            ال   ا/�

ٰ
  َتَعا2

ٰ
د َ: ُمَم�  
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Verdien Miljarden Zegeningen 

Lieve Islamitische broeders! Wees verheugd! Er is dus een hele 

makkelijke manier om miljoenen en miljarden zegeningen te 

verdienen! Zonder twijfel, op dit moment zijn er miljoenen 

Moslims in de wereld en miljarden zijn heen gegaan. Daarom 

als wij smeekbedes verrichten voor de hele Ummah dan zullen 

we de schat van miljarden zegeningen verkrijgen. Hieronder 

heb ik een smeekbede beschreven voor mezelf en ook voor alle 

Moslim mannen en vrouwen, reciteer dit (met Vredesgroet aan 

het begin en einde van smeekbede), ��������  �������� �  ��� � �! ��"�#  , zullen we 

een schat van zegeningen krijgen. 

 
ٰ� 12� 34 �5 �6 78- ��� 3# �-

78- ��9

:� ; �� <= 7>�?

7@� � �% A 

Vertaling: O Allah  ���� �! ��"�#! Vergeef mij en elke Moslimman en 

vrouw.  

ِمۡي 
َ ۡ
ِبِّ ا#

ِمۡي ِبَاهِ ال�
ٰ
ِل َصل�  ا

ٰ
ۡيهِ َوا

َ
 َعل

ٰ
ُ َتَعا2 م ا/�

�
وََسل  

Reciteer de vermelde smeekbede in Arabisch of Nederlands of 

in beide talen nu en indien mogelijk maak er een gewoonte van 

om het dagelijks na alle vijf Gebeden te reciteren.  

Bé sabab bakhsh dé naĥ pūch ‘amal 

Nām Ghaffār ĥé térā Yā Rab  ���� �! ��"�# 

Vergeef ons zonder verantwoording, Uw naam is Ghaffar, Ya 

Rab  ���� �! ��"�#! 
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Stralende Kleding 

Een keer droomde een vrome dienaar van Allah  ���� �! ��"�# over zijn 

overleden broer en vroeg: ´Komt de smeekbede van de levende 

mensen bij jullie (overledenen) aan?´ Hij antwoordde: ´Ja, ik 

zweer op Allah  ���� �! ��"�#! De smeekbedes komen naar ons in de 

vorm van een stralend kleed die wij dan dragen.´  

(Sharah-us-Sudur, P305) 

Stralende Serveerblad 

Wanneer iemand de zegeningen van goede daden stuurt naar 

de overleden persoon, dan plaatst Jibrail 5�6� ��7��� ���� �� ���# die zegeningen in 

een stralende serveerblad en hij staat ermee bij het graf en zegt: 

´O bewoner van het graf! Jouw familie heeft een geschenk 

gestuurd, accepteer het.´ Wanneer hij dit hoort, wordt hij blij 

en zijn buren (overledenen in dichtstbijzijnde graven) voelen 

verdrietig vanwege hun toestand. (Sharah-us-Sudur, P308)   

Qabr mén Ah Ghup Andhaira ĥé 

Fazl sé kar dé chandna Ya Rab  ���� �! ��"�# 

O! Het graf is zeer donker, laat het schijnen met uw 

Barmhartigheid, Ya Rab! 

Zegeningen gelijk aan Aantal Overledenen 

Geliefde en Gezegende Profeet  heeft gezegd: ´Degene die elf 

keer Surah Ikhlas reciteert in een begraafplaats en de 
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zegeningen ervan naar de overledenen stuurt, dan zal hij 

evenveel zegeningen krijgen als het aantal overledenen (begraven 

in het begraafplaats).´ 

 (Kashf-ul-Khifa, vol. 2, pp. 371, Mu’assasat-ur-Risalah Beirut) 

Manier om de Overledenen te laten Bemiddelen 

De rust van onze harten, de meest Genereuze en Geliefde 

Profeet  ٖ�� �' � �!  ��� �� ��+  '(����  	&�  ��/ �0 
��� �1�!  heeft gezegd: ´Als iemand langs een 

begraafplaats loopt en Surah Fatiha, Surah Ikhlas en Surah 

Takasur reciteert en vervolgens smeekbede verricht: ´O Allah 

 ���� �! ��"�#! Stuur de zegeningen van mijn Quran recitatie naar alle 
Moslim mannen en vrouwen.´ De begraven mensen op de 

begraafplaats zullen voor hem bemiddelen op de Dag des 

Oordeels.´ (Sharah-us-Sudur, P311) 

ۡوا
9
  َصل

َ
َبِۡيب َ:

ۡ
ُ  َصل�            ال   ا/�

ٰ
  َتَعا2

ٰ
د َ: ُمَم�  

Zegeningen van Surah Ikhlas 

Hadrat Sayyiduna Hammad Makki   	,� �- �%�� �� ��+  '(����  �&�  zei dat hij een 

keer naar de begraafplaats ging in Makka-tul-Mukarramah, hij 

was daar in slaap gevallen. (In zijn droom zag hij) dat alle 

overleden begraven mensen stonden in groepen. Toen hij hen 

zag, vroeg hij: ´Is de Dag des Oordeels aangebroken.´ Ze 

antwoorden: ´Nee, we staan hier omdat een Moslim broeder 

reciteerde Surah Ikhlas en hij stuurde de zegeningen ervan 
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naar ons, wij zijn al een jaar bezig met het verdelen van die 

zegeningen onder ons.´ (Shar5-us-6udur bab fi Qira-at-ul-Quran lil 

Mayyit, P312)  

Waterput voor Umm-e-Sa´d  	��*�#  '(���� 	&�  � �$�% �)  

Hadrat Sayyiduna Sa´d bin ´Ubadah  	��*�#  '(����  	&�  � �$�% �)  vroeg: ´Ya 

RasulAllah  ٖ�� �' � �!  ��� �� ��+  '(����  	&�  ��/ �0 
��� �1�! ! Mijn moeder is heengegaan (Ik 

wil namens haar wat Sadaqa (liefdadigheid) geven), wat voor 

Sadaqah is het beste voor haar?´ De Heilige Profeet   ��� �� ��+  '(����  	&�  ��/ �0

 ٖ�� �' � �! 
�� � �1�!  antwoordde: ´Water.´ Sayyiduna Sa´d  �#  '(���� 	&�  � �$�%� 	��*  liet een 

waterput graven en zei: ´Dit is voor de moeder van Sa´d.´ 

(Sunan Abu Daood Sharif, V2, P53, Hadiš 1681, Dar-ul-Fikr Beirut) 

Mag men ´Geit van Sheikh Abdul Qadir Jilani´ zeggen? 

Lieve Islamitische broeders! Sayyiduna Sa´d  �#  '(����  	&�  � �$�%� 	��*  zei dat 

de waterput werd gegraven voor de moeder van Sa´d. De 

betekenis hiervan is dat het doel voor het graven van de 

waterput, was het sturen van zegeningen ervan naar de moeder 

van Sa´d  �#  '(����  	&�  � �$�%� 	��* . Uit deze overlevering wordt het ook 

duidelijk dat er niets mis is, als Moslims een koe of geit etc. 

offeren namens een vrome voorganger en zeggen: ´Deze geit is 

voor Sayyiduna Sheikh Abdul Qadir Jilani ���� ��+  '(����  �&�  	,� �- �%.´ Want 

dit geeft ook aan dat het doel van dit offer het sturen van 

zegeningen is naar Sayyiduna ���� ��+  '(����  �&�  	,� �-�%. In normale 

omstandigheden benoemen mensen een offerdier ook naar 

iemand bijv: als een persoon buiten rond loopt met zijn 
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offerdier en iemand vraagt hem dat van wie dat dier is dan zal 

hij antwoorden: ´Mijn´ en er is ook niets mis mee. Daarom als 

er daar niets mis mee is dan kan men ook zeggen dat: ´Deze 

geit is van Sheikh Abdul Qadir Jilani´. Eigenlijk is Allah  ���� �! ��"�# 

de ware Eigenaar van elk ding. Daarnaast wanneer het dier 

wordt geofferd namens Sheikh Abdul Qadir Jilani dan wordt 

de naam van Allah  ���� �! ��"�# uitgesproken.  

Moge Allah  ���� �! ��"�#  ons beschermen tegen alle satanistische 

fluisteringen. 

ِمۡي 
َ ۡ
ِبِّ ا#

ِمۡي ِبَاهِ ال�
ٰ
ۡيهِ  ا

َ
 َعل

ٰ
ُ َتَعا2 ِل َصل� ا/�

ٰ
م َوا

�
وََسل  

17 Madani Parels over het sturen van Zegeningen 

1. Isal-e-Sawab betekent: ´Zegeningen sturen´ of ´Zegeningen 

schenken´. Het is niet gepast om voor de vrome voorgangers 

het woord ´zegeningen schenken´ te gebruiken. ´Zegeningen 

als cadeau sturen´ is meer respectvol. Imam Ahmad Raza 

Khan ���� ��+  '(����  �&�  	,� �- �% heeft gezegd: ´Het is niet respectvol om 

´zegeningen schenken´ te zeggen wanneer de zegeningen 

naar Geliefde Profeet  ٖ�� �' � �!  ��� �� ��+  '(����  	&�  ��/ �0  �� � �1�!
  en vrome 

voorgangers worden gestuurd. Schenken is wanneer een 

grote aan de kleine iets geeft. Het is beter dat men 

´Zegeningen als cadeau sturen´ zegt.´ 

(Fatawa Razawiya, deel 26, blz 609) 
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2. Men kan de zegeningen van elke goede daad opsturen, 

zoals: Fard, Wajib, Sunnah, Nafl, het gebed, vasten, 

Zakah, Hadj, toespraak of Dars leveren, reizen in Madani 

Qafilah, Madani In´amat praktiseren, uitnodiging naar 

het goede, religieuze boek bestuderen of individuele 

inspanning etc.   

3. Het organiseren van bijeenkomsten voor de recitatie van 

de Heilige Quran en het serveren van voedsel op de 3de, 

10de en 40ste dag van iemands overlijden of na een jaar, is 

een hele goede daad. Want dit is ook een manier van Isal-

e-Sawab. In Shari´ah (Islamitische wetgeving) vindt men 

geen bewijs voor het verboden zijn van zulke bijeenkomsten. 

Dat op zich is al een voldoende bewijs dat zulke 

bijeenkomsten zijn toegestaan. In de Heilige Quran vindt 

men tevens het bewijs voor het verrichten van smeekbedes 

voor de overledenen en het hele concept van Isal-e-Sawab 

is gebaseerd op dit bewijs uit de Quran. Allah  ���� �! ��"�# heeft 

geopenbaard in Deel 28, Surah Hashr vers 10:  

(7B �6� 7� CD �* �#7E �F
�� �� ��  �G 7� � 7�H�E 7I�J �� 7��& 

  .�K 7�H �L �� �#7E �F
�� ��. �5�K� �� 7M��� N ��. �5

� � 7>�?
7@�. �5��& �� �G. ��7E ��

7 N.�& 

Vertaling: En degenen die na hen kwamen zeggen: O onze Rab! 

Vergeef ons en onze broeders, die ons voorafgingen in het 

geloof. 
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4. De kosten voor het voedsel (in de Isal-e-Sawab 

bijeenkomsten) kunnen betaald worden uit de erfenis van 

de overleden persoon indien alle erfgenamen volwassen 

(Baaligh) en ermee eens zijn. Zelfs als één van de 

erfgenamen niet Baaligh is dan is het Haram om de 

kosten uit de erfenis te betalen. Een volwassen erfgenaam 

kan uit zijn eigen deel van de erfenis wel het voedsel 

verzorgen.  (Mulakhkhas az Bahar-e-Shari’at) 

5. Als de familie van de overleden persoon voedsel verzorgt 

op Sawyam (3e dag na het overlijden) dan kunnen alleen 

de Faqirs (arme mensen) daaruit eten (en niet de rijken). 

(Mulakhkhas az Bahar-e-Shari’at) 

6. Isal-e-Sawab kan ook verricht worden van een overleden 

baby van 1 dag, Sawyam etc. kan ook georganiseerd worden.  

7. Zegeningen van goede daden kunnen ook gestuurd 

worden aan degenen die nog leven. 

8. De zegeningen van goede daden kunnen ook gestuurd 

worden naar de Profeten, Engelen en de Moslim Jinns. 

9. Het organiseren van bijeenkomsten ter herdenking van 

Sayyiduna Sheikh Abdul Qadir Jeelani (Gyarwein Shareef), 

Rajabi Sharif (herdenking van Sayyiduna Imam Jafar 

Sadiq  �#  '(���� 	&�  � �$�%� 	��*  op 22ste van Rajab) etc. is toegestaan.  
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10. Het voedsel dat uitgedeeld wordt met de intentie om de 

zegeningen ervan te sturen naar de vrome voorgangers, 

wordt ´Nazr-o-Niyaz´ genoemd (in Urdu). Dit voedsel is 

´Tabarruk´ en kan gegeten worden door zowel rijken als 

armen. 

11. Het is niet verplicht om voedsel van Isal-e-Sawab uit te 

delen aan gasten. Er is niets mis mee als de familieleden 

het zelf eten. 

12. Het zou geweldig zijn als men bij elke maaltijd intentie 

doet dat hij de zegeningen ervan stuurt naar de vrome 

voorgangers. Bijvoorbeeld tijdens het ontbijten kan men 

de intentie doen: ´Ik stuur de zegeningen van deze 

maaltijd naar de Heilige Profeet  ٖ�� �' � �!  ��� �� ��+  '(����  	&�  ��/ �0 
��� �1�!  en ook 

alle andere Profeten  ٖ�� �' � �!  ��� �� ��+  '(���� 	&�  ��/ �0 
��� �1�! !´ Op dezelfde manier 

kan men tijdens lunch de intentie doen: ´Ik stuur de 

zegeningen van deze maaltijd naar Sayyiduna Sheikh 

Abdul Qadir Jilani ���� ��+  '(����  �&�  	,� �-�% en ook alle andere vrome 

voorgangers  �#� ����8 �9 �����  	
��� �� � .´ Tijdens de avondmaaltijd kan 

men intentie doen: ´Ik stuur de zegeningen van deze 

maaltijd naar Imam-e-Ahle Sunnat Imam Ahmad Raza 

Khan ���� ��+  '(����  �&�  	,� �- �% en ook alle andere Moslim mannen en 

vrouwen.´ 

13. De Sawab (zegeningen) kan zowel voor de maaltijd als na 

de maaltijd verstuurd worden, beide manieren zijn goed. 
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14. Indien mogelijk, spaar 1% van uw dagelijkse inkomen 

voor de Niyaz van Sheikh Abdul Qadir Jilani ���� ��+  '(����  �&�  	,� �- �%. 

De werknemers kunnen tenminste 3% van hun 

maandelijkse inkomen sparen met dezelfde intentie. U kunt 

met dit geld religieuze boeken uitdelen of het geld uitgeven in 

een andere goede daad. ��������  �������� �  ��� � �! ��"�#  u zult de zegeningen 

ervan zien. 

15. Zelfs als de Sawab aan ontelbare Moslims wordt verstuurd, 

we moeten hopen dat door de Barmhartigheid van Allah 

 ���� �! ��"�# elke Moslim zal de complete Sawab krijgen. Het is niet 

zo dat de Sawab onder hen wordt verdeeld. (Rad-dul-Muhtar)  

16. Degene die de Sawab stuurt zijn Sawab wordt niet 

verminderd, door de gunst van Allah  ���� �! ��"�# zal hij de totale 

Sawab krijgen dat hij verstuurd heeft naar iedere persoon. 

Bijvoorbeeld: iemand verricht een goede daad waarvoor 

hij tien zegeningen zou krijgen. Als hij deze zegeningen 

naar tien overleden Moslims stuurt dan krijgt iedere 

overleden Moslim tien zegeningen. En degene die de 

Sawab heeft gestuurd zal in totaal één honderd en tien 

zegeningen krijgen. Als hij de zegeningen naar één 

duizend Moslims stuurt dan krijgt hij tienduizend en tien 

zegeningenzegeningen enzovoort. 
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17. Isal-e-Sawab kan alleen voor de Moslims worden verricht. 

Het verrichten van Isal-e-Sawab voor een ongelovige of 

Murtad of hun ´Marhum´ noemen is Kufr (ongeloof). 

ۡوا
9
  َصل

َ
َبِۡيب َ:

ۡ
ُ  َصل�            ال   ا/�

ٰ
  َتَعا2

ٰ
د َ: ُمَم�  

Methode van Zegeningen Versturen 

De intentie van het hart is voldoende voor het versturen van 

Zegeningen. Bijvoorbeel als u een euro doneert of Vredesgroet 

naar de Profeet  ٖ�� �' � �!  ��� �� ��+  '(����  	&�  ��/ �0 
��� �1�!  reciteert of iemand een 

Sunnah vertelt of uitnodigt naar het goede of een Sunnah 

Inspirerende Toespraak levert of een andere goede daad 

verricht dan kunt u deze intentie doen: ´Moge de Zegeningen 

van deze Sunnah, die ik heb verteld, bij de Geliefde Profeet 

 ٖ�� �' ��!  ��� �� ��+  '(����  	&�  ��/ �0 
��� �1�!  komen!´ Sawab zal bij hem aankomen. 

Daarnaast Sawab zal ook bij alle andere mensen aankomen 

waarvoor men de intentie had. Naast de intentie van het hart, 

verbaal uitspreken is beter en een Sunnah van de gezegende 

Metgezellen zoals vermeld in Hadis waarin wordt beschreven 

dat Sayyiduna Sa´d  �#  '(����  	&�  � �$�%� 	��*  een put liet graven en zei: ´Deze 

is voor de moeder van Sa´d.´ 

De Traditionele Methode van Isal-e-Sawab 

De traditionele methode van Isal-e-Sawab is heel bijzonder, 

vooral wanneer de maaltijd wordt verzorgd. De methode is als 

volgt:  
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Legt u al de maaltijd of een gedeelte van elk item van de 

maaltijd waarvan de Sawab verstuurd moet worden. Reciteer 

vervolgens.  

 
ٰ�OP.�& 

/ 7� ��� �# �- �Q( 7) �*��RS� �#+ٰ 7�
��,�� 

Reciteer Surat-ul-Kafirun één keer: 

 �()ۡ �$
��RS� �#�ٰ$ۡ

��RS� �Q
ٰ�OP� �%�ۡ�T 

Uۙ  �G�ۡ>�?Wٰۡ;� . �X�E
�
.YE 9ۡZ[\ Uۙ  �G�ۡ � L�ۡ�] .�- � L�ۡ��  ۤ�� N_  

ۤ
.�- �G�ۡ � �L�ٰ (ۡ

`ۡK��  ۤ�� N ��\

Uۚ  � L�ۡ��b .� �- c��&. �d .
�K��  ۤ�� N ��\Uۙ  %ۡ

 �]�ۡ �L ��eUf  � L�ۡ��  
ۤ
. �- �G�ۡ � �L�ٰ (ۡ

`ۡK��  ۤ�� N ��\g \

Uh  �#ۡE �i  �<� = ��  %ۡ

j 5ۡE �i  %ۡ W�;k\ 

Reciteer Surah-tul-Ikhlas 3 keer: 

 �()ۡ �$
��RS� �#�ٰ$ۡ

��RS� �Q
ٰ�OP� �%�ۡ�T 

 c� �$��  Q
ٰ�OP�  �� l 9ۡZ  ۚ  U[Uۚ  � �� �����  Q

ٰ�OP��\_\   ��  mn �ۡ���E  %ۡ� �Uۙ  �ۡ� ��ۡE  %ۡ� �b\ 

Uh  c� �$��  � o�p q   rs
� � t  #ۡ


j�E  %ۡ� �  ��e\ 
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Reciteer Surah-tul-Falaq één keer: 

Uۙ  �u
���pۡ�� ��� �"�&  

/�ۡ ��� 9ۡZ[\ Uۙ  �u�� �M .�- � �v
�w  #ۡ �-_Uۙ  �x�Z �� ��/ ��  3u ��.

�y � �v
�w  #ۡ �- ��\b\ 

 Uۙ  ���H �ۡ�� <� z �{|ٰ
ٰ�p � �5�� � �v

�w  #ۡ �- ��e\ Uh  �� �� �$ ��/ ��  3� ��. �$ � �v
�w  #ۡ �- ��g\ 

Reciteer Surat-un-Naas één keer: 

Uۙ  �}. ��5�� ��� �"�&  
/�ۡ ���  9ۡZ[\ Uۙ  �}. ��5�� �~���-_\  Uۙ  �}. ��5��  �sٰt ��b\  � �v

�w  #ۡ �-

U�  �}. ��5��
ۡ
�  mn �}� ���ۡ ��ۡ��e\  Uۙ  �}. ��5�� ���ۡ � � <ۡ� z } ���ۡ ��E �ۡ �F

�� ��g\ 

 �# �- Uh  �}. ��5�� �� �4 ��5��
ۡ
��k\ 

Reciteer Surat-ul-Fatiha één keer: 

Uۙ  ��ۡ� ��
���ٰۡ�� ��� �� �Q

ٰ�O� P ��ۡ��
ۡ
���[Uۙ  �()ۡ �$

��RS� �#�ٰ$ۡ
��RS� \_Uf  �#ۡE �

���� ���ۡ�E �~��-ٰ\b\ 

 �� � L�ۡ�K ��.��E �� Uf  �ۡ� �� ���ۡ� � ��.��E ��eUۙ  �()ۡ �H ���ۡ �ۡ�� 
��� �v ����� .�K ��lۡ ��\g ��\ �#ۡE �F

�� �� ��� �v

 �� Iۡ���ۡ
�� �d ���ۡ

��ۡ ��ۡ�� ��ۡ�
�@m� Iۡ���ۡ

�� �d �{�ۡ ��ۡK�� Uh  ��ۡ��� �D
����� �� N�\ 

www.dawateislami.net



Methode van Fatiha & Zegeningen Versturen 

 

19 

Reciteer vervolgens: 

Uۚ  ٓ �%�ٓ��[\ Uۙ  ��ۡ��H
��� �ۡ��� �  � o� l m� � �ۡ�0 mm� �xۡE �� �� N x�ٰ �Wۡ;�  �~��/ٰ_\  �#ۡE �F

�� ��

 �� �x�ۡ
��ۡ�.�& �G�ۡ

� �68ۡE �� ����ٰ ����� �G�ۡ ��ۡ �HE   Iۡ�5ٰZۡ �� �� .�� � �� Uۙ  �G�ۡH �p5ۡEb �#ۡE �F
�� �� ��\

 
ۤ
. ���& �G�ۡ

� �68ۡE  �� �~�ۡ� � �� �� ��ۡK
�  IۡJ �� �" �M�ٰۡN.�& �� � 

�~��Lۡ
�Z #ۡ �- �� ��ۡK

� 
ۤ
. �-

Uf  �G�ۡ 5�Z�ۡEe IJ �~ ��
� ��� ��   Iۡ����&

� �� #ۡ ��- � o�l 	ٰ� �d �~ ��
� ���\   ۡ��U �G�ۡ¡ �¢pۡ �g\ 

Reciteer vervolgens de volgende vijf verzen: 

 #�ٰ$ۡ��RS� �� l �
�� N �� �sٰt �� ۤ�� N � c� �$� ���  csٰt ��  %ۡ


j X�ٰ� �� �� U ()ۡ �$��RS�[kb h\ 

(Para 1, Al-Baqarah, Ayah 163) 

U ��ۡ� �5 ��!ۡ �ۡ�� �# ��- cxۡE �"
�Z �Q
ٰ�OP� �{ ��$ۡ �� � �G ��gk\ 

(Para 8, Al-A’raf, Ayah 56) 

U ��ۡ� ��
���ٰۡ��� �  

o
4 ��$ۡ �� �

�� N �� �~5ٰۡ� ���ۡ��  
ۤ
. �- ��[£�\ 

(Para 17, Al-Anbiya, Ayah 107) 
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 ' �� ٖ
�� �L
��5��  �%�]. �M �� �Q

ٰ�OP� ���ۡ � ��� #ۡ �Wٰ; �� %ۡ W�;. �* � �� #ۡ ��- 3� �$
��  
ۤ
.�&�� c� ����� ¥ �G.�¦ .�- 

 �d 3C§ۡ �̈  �
�9

:�&  Q
ٰ�OP� �G.�¦  �� ©oª«ۡ�� h Ue£\ 

(Para 22, Al-Ahzab, Ayah 40) 

' � �§ �¬
��5�� 	� � �d �G�ۡ

�� ��E  r ��
�
j ��
���- �� �Q

ٰ�OP� � �G �� 

 U ©oª«ۡ���ۡ�   ��ۡ ��
�� �� ��  � �ۡ

�� �d ��ۡ
 �� �� ��ۡ� �6

ٰ
� �#ۡE �F

�� �� . �X�E
�
.YEgk\ 

(Para 22, Al-Ahzab, Ayah 56) 

 

��� 
 

Reciteer nu Vredesgroet: 

 
ٰ�OP� 	
�� � �� sٖ� t

ٰ
� �� ��®

� �̄
�7 N� �§ �

�¬ � �5�� 	� � �d Q 

  	
�� � ��  

ٰ�OP� �� 7� � �� .��E �~�ۡ�� �d .o-�� � �� ��� o���ٰ �� f �%
��� �� �� � �ۡ

�� �d <ٰ=. ���] Q   �s
ٰ� °��� 

 

��� 
 

U �G�ۡp ���E ©
� �ª �± �� � �����ۡ�� ��� �� 

�~���& �� �#¡ٰ²ۡ�� �[³£ ۚ\ 

 U  ��ۡ��� ��"ۡ� �ۡ��  	� � �d  c%ٰ� �� ��[³[   ��ۡ� ��
���ٰۡ�� ��� ��  �s

ٰ� °���  ��ۡ��
ۡ
�� �� ۚ\ h U[³_\ 
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Hef nu uw handen op, degene die ´Fatiha´ reciteert moet luid 

´Al-Fatiha´ zeggen. Alle aanwezigen moeten Surah Fatiha 

reciteren in een zachte stem. Vervolgens moet degene die 

reciteert het volgende aankondigen: ´Lieve Islamitische 

broeders! Stuurt u mij de Sawab van alles wat u heeft 

gereciteerd.´ Alle aanwezigen moeten zeggen: ´Wij sturen het 

naar u.´ Nu kan de recitator Isal-e-Sawab verrichten. Voordat 

de woorden van het versturen van Sawab worden beschreven, 

wordt hieronder de methode van Fatiha van Al´a Hadrat 

Maulana Shah Ahmad Raza Khan ���� ��+  '(����  �&� 	,� �-�% vermeld: 
 

 

Eén keer: 

  �()ۡ��� �$
��RS� �#�ٰ�$ۡ

��RS� �s
ٰ� °��� �%�ۡ���& 

 �s
ٰ� °��� ��ۡ����

ۡ
���Uۙ    ��ۡ� ��

���ٰۡ�� ��� ��[Uۙ    �()ۡ �$ ��"��� �#�ٰ$ۡ ��"���  \_Uf  �#ۡE �
���� ���ۡ�E �~��-ٰ  \b \

 �� � L�ۡ�K ��.��E ��  �ۡ� �� ���ۡ� � ��.��E ��  f   Ue\   Uۙ   �()ۡ �H ���ۡ �ۡ�� 
��� �v ����� .�K ��lۡ ��g \  ��� �"���

 ۡI���ۡ
�� �d �{�ۡ ��ۡK�� �#ۡE �F

�� ��  m�m  �d ���ۡ
��ۡ ��ۡ�� ��ۡ��

�@ �� Iۡ���ۡ
�� Uh    ��ۡ��� �D

����� �� N�\ 

Eén keer: 

 <� z . �- 
rs� t ' c��ۡ�K �� N � �� 

c
4 �5 �� ŕ

F M
ۡ
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Methode van Dua voor het versturen van Zegeningen 

Ya Allah  ���� �! ��"�#! Schenk ons de zegeningen van alles wat wij 

hebben gereciteerd (als maaltijd etc. is aanwezig, dan kunt u 

zeggen) en de Zegeningen van de maaltijd die voorbereid is en 

alle andere goede daden die tot nu toe zijn verricht. Schenk ons 

de zegeningen ervan niet volgens onze gebrekkige aanbidding 

maar volgens Uw Grote Genade en stuur de zegeningen ervan 

in het hof van de Geliefde Profeet  ٖ�� �' � �!  ��� �� ��+  '(����  	&�  ��/ �0 
��� �1�! , alle 

gezegende Metgezellen  �#� ����8 �9 �����  	
��� �� � , en alle andere vrome 

Voorgangers ��  	
	��
�- �%� � �� ��  	�� '(�� . Stuur via uw Geliefde Profeet   '(����  	&�  ��/ �0

 ٖ�� �' � �!  ��� �� ��+ 
�� � �1�!  de Sawab ervan naar alle Moslim mensen en Jinns en 

degenen die tot de Dag des Oordeels zullen komen. Benoem 

ook de namen van de Vrome Voorgangers waarvoor de 
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Bijeenkomst van Isal-e-Sawab is georganiseerd. Stuur op 

dezelfde manier de zegeningen ervan naar uw ouders, 

familieleden en Murshid (Spirituele leraar). (De overledenen 

wiens namen worden genoemd gedurende de Du´a worden 

blij). Beëindig de smeekbede op een standaard manier. (Als 

een klein gedeelte van de maaltijd en water voorin was 

geplaatst, dan kan het gemixt worden met de rest van het 

voedsel en water). 

Let Op! 

Wanneer tijdens Niyaz of een andere bijeenkomst bij uw thuis 

de tijd van het gebed begint, neemt u dan alle gasten mee naar 

Masjid voor gebed met Jama´at (gezamenlijk). De bijeenkomsten 

kunnen het beste op zulke momenten georganiseerd worden 

wanneer de tijd van het gebed niet daarin valt zodat de 

aanwezigen hun het gebed met Jama´at niet missen. De lunch 

kan het beste direct na de Zohar gebed verzorgd worden of de 

avondmaaltijd kan na Isha gebed verzorgd worden. De 

gastheer, kok, gasten en degenen die het voedsel uitdelen, 

iedereen moet het gebed met Jama´at verrichten. Het missen 

van het gebed met Jama´at voor Niyaz is een grote zonde.  

ۡوا 
9
  َصل

َ
َبِۡيب َ:

ۡ
ُ  َصل�            ال   ا/�

ٰ
  َتَعا2

ٰ
د َ: ُمَم�  

Methode van het Bezoeken van Rustplaatsen van 

Vrome Voorgangers 

Wanneer men een rustplaats van een van de vrome voorgangers 
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(Aulia-e-Ikram) bezoekt, moet men vanaf de kant van hun voeten 

komen, indien men vanaf de achterkant komt moeten ze moeite 

doen en hun hoofd buigen. Dus, men moet vanaf de kant van 

hun voeten komen en zijn rug richting de Qiblah houden. 

Vervolgens moet hij op een afstand van 2 meter staan en in 

deze woorden groeten: 

لِـّىَ ا َالُم �َلَۡيَك َيا َو َلّسَ ُت�ٗ هللاِ اَرْحَمُة  وَ هللاِ  ا  َو َبَر َحب

Reciteer Surah Fatiha een keer en Surah Ikhlas 11 keer (met 

Vredesgroet een keer aan het begin en einde). Hef uw handen 

vervolgens op en verricht Isal-e-Sawab volgens de hiervoor 

beschreven methode. Tijdens het verrichten van Isal-e-Sawab 

noem ook de naam van degene die u bezoekt en verricht 

daarna smeekbede. Het is overgeleverd in het boek ´Ahsan-ul-

Wi´a´ dat in de nabijheid van de Geliefden van Allah  ���� �! ��"�# 

worden de Du´as (smeekbedes) geaccepteerd.  

Ilahi  ���� �! ��"�# bawastah kul Auliya ka 

Méra har ék pura mudda’a ho 

Ya Allah  ���� �! ��"�#! Vervul elke wens van mij in de naam van Uw 

Geliefden! 

ۡوا
9
  َصل

َ
َبِۡيب َ:

ۡ
ُ  َصل�            ال   ا/�

ٰ
  َتَعا2

ٰ
د َ: ُمَم�  
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Genezing van Kanker 

��� � ���  	:� �) �3�� �� �  ��� � �! ��"�# ! Allah  ���� �! ��"�# en Zijn Geliefde Profeet  ٖ�� �' � �!  ��� �� ��+  '(����  	&�  ��/ �0 


��� �1�! hebben Dawat-e-Islami gezegend. Er zijn verschillende 

gebeurtenissen van patiënten die volgens de artsen niet meer 

zouden genezen van hun dodelijke ziekte maar door de 

zegeningen van het reizen in de weg van Allah in Madani Qafilahs 

zijn ze genezen. Een Islamtisiche broeder uit Maripur (Bab-ul-

Madina Karachi) had kanker, hij nam deel aan een Madani 

Qafila van Dawat-e-Islami (de internationale niet-politieke 

religieuze beweging voor de verspreiding van Quran en Sunnah) 

met de liefhebbers van de Geliefde Profeet  ٖ�� �' � �!  ��� �� ��+  '(���� 	&�  ��/ �0 
��� �1�! . 
 

Gedurende de Madani Qafila was hij erg stil en verdrietig. De 

Islamitische broeders in Madani Qafila troostten hem en 

verrichtten smeekbede voor hem. In de loop van de Madani 

Qafila moest hij plotseling braken en er kwam een stukje vlees 

uit en daarna voelde hij opgelucht. Na de Madani Qafila 

bezocht hij de arts en liet zichzelf opnieuw onderzoeken. Toen 

de arts de resultaten van het onderzoek zag, was hij verbaasd 

omdat die broeder genezen was van kanker, ��� � ���  	:� �) �3�� �� �  ��� � �! ��"�#  werd 

hij weer beter.      

 

د  ُمَم�
ٰ
:َ 

ٰ
ُ َتَعا2 َبِۡيب           َصل� ا/�

ۡ
 ال

َ
ۡوا َ:

9
 َصل
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Geef dit boekje aan iemand anders na het zelf gelezen te 

hebben 

Verspreid de boekjes gepubliceerd door Maktaba-tul-Madinah 

tijdens bruiloften, in tijden van verdriet, bijeenkomsten en 

tijdens optocht van Milad, Ijtima’at en andere dergelijke 

gelegenheden en verdien beloningen. Maak er een gewoonte 

van om boekjes te plaatsen in uw winkel om deze gratis aan 

klanten te geven. Geef boekjes aan de persoon die voor de 

bezorging van de krant zorgt of aan kinderen en verspreid ze in 

uw buurt. Geef elke keer een nieuw boekje en verdien 

beloningen voor het aansporen naar het goede. Bezoek ook de 

website www.dawateislami.nl voor meer leerzame boekjes en 

Nederlandse videos. 

 

د م�  ُمَ
ٰ
:َ 

ٰ
َعا2 ُ تَ بِۡيب           َصل� ا/� َ

ۡ
 ال

َ
ۡوا َ:

9
 َصل

 

www.dawateislami.net






