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Du’a voor het lezen van een boek  

ees de onderstaande Du’a (smeekbede) voor het 
bestuderen van een religieus boek of een islamitische les, u 

zult dan onthouden wat u heeft bestudeerd, ��� ������	
��  ���  ������� ����� : 
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Vertaling 
O Allah  ������� �����! Open de poort van kennis en wijsheid voor ons 
en heb genade op ons! Oh de meest Eervolle en Voortreffelijke!  

(Al-Mustatraf, vol. 1, pp. 40) 

 

Opmerking:  

Reciteer Vredesgroet (Salat-‘Alan-Nabi �) één keer voor en 
één keer na de  Du’a. 

L 
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DE MUS EN DE BLINDE SLANG 

Als shaytan u enorm lui laat voelen, lees dit boekje alsnog van 

het begin tot het eind. ��� ������	
��  ���  ������� �����  Zult u een gedachtegang 
ontwikkelen om, met de Wil van Allah, gelukkig te blijven in 
elke situatie. 

Voortreffelijkheid van Vredesgroet 

De Geliefde en Gezegende Profeet ���� �,��  �ٖ� �( ���  �� #� ��*  ()��$��  �'�  ��% �& heeft 
gezegd: ‘Degene die geconfronteerd wordt met moeilijkheden 
zou overvloedig vredesgroet op mij moeten reciteren, omdat 
dit moeilijkheden en bezorgdheden verwijdert.’ 

(Al-Qaul-ul-Badi’, pp. 414; Bustan-ul-Wa’izeen lil-Jawzi, pp. 274) 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

De Mus en de Blinde Slang 

Een dievenbende ging op pad voor een diefstal en bereikte een 
plaats waar 3 dadelbomen stonden. Eén van deze bomen was 
kaal (d.w.z. het had geen dadels). De dievenleider zei: “Ik zag een 
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mus vliegen van de dadelpalmboom die geladen was met fruit, 
naar de andere kale boom. Hier ging hij op zitten. Na een korte 
tijd vloog het terug naar de geladen boom en ging weer naar de 
andere boom. Het vloog een groot aantal keer heen en weer. Uit 
nieuwsgierigheid, klom ik in de boom. Ik zag hier een blinde 
slang die zijn mond openhield en gevoed werd door de mus. 
Deze voerde hem dadels. Nadat ik dit zag begon ik te huilen.  

Nederig zei ik tegen Allah  ������� �����, ‘Oh mijn Heer! Aan de ene 
kant is er deze slang, die uw Geliefde Profeet ���� �,��  �ٖ� �( � ��  �� #� ��*  ()��$��  �'�  ��% �& 
heeft bevolen te doden. Wanneer u hem echter van zijn ogen 
heeft ontnomen, stelde u een mus aan zodat hij kan overleven. 
Aan de andere kant, ondanks dat ik Uw moslim slaaf ben, 
beangstig en bedreig ik reizigers, en dan beroof ik ze!’ 

Op dat moment, echode een stem uit het ongeziene, ‘O mijn 
dienaar! Mijn deur is open voor berouw.’ Na dit gehoord te 
hebben, brak ik mijn zwaard en zei: ‘Ik toon berouw voor mijn 
zondes; Ik toon berouw voor mijn zondes.’ Toen hoorde ik 
dezelfde stem uit het ongeziene: ‘Wij hebben jouw berouw 
geaccepteerd.’ Toen ik terug naar mijn kameraden ging, 
vertelde ik hen het hele verhaal. Zij zeiden: ‘Wij vragen ook 
vergiffenis aan onze Geliefde Schepper, Allah  ������� �����’ Vervolgens 
toonden zij ook oprechte berouw en wij begonnen aan de reis 
naar de Gezegende stad Makkah �ۡ# �.�ۡ$���  ��� ��/0 ��� ��  ���� ���� �� �1�"��2� /3  met de intentie 
om Hajj te verrichten. Na drie dagen gereisd te hebben, 
kwamen wij aan bij een dorp. Hier zagen we een blinde oude 
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dame die vroeg om mij (en zij noemde mijn naam). Ik liep 
vooruit en zei: ‘Ja! Die persoon ben ik, vertel het eens, wat is er 
aan de hand?’  

De oude vrouw stond op, nam een aantal kledingstukken uit 
het huis en zei: ‘Een aantal dagen geleden overleed mijn vrome 
zoon. Deze kleren zijn van hem. Drie nachten achterelkaar 
zegende de Heilige Profeet   �� #� ��*  ()��$��  �'�  ��% �&���� �,��  �ٖ� �( ���  mij, door in mijn 
dromen te verschijnen. Hij noemde jouw naam en zei: ‘Hij 
komt eraan. Geef deze kleren aan hem.’ Ik nam die gezegende 
kleren van haar aan, droeg ze en ging met mijn kameraden op 
weg naar de gezegende stad Makkah ���1�"��2 �� ���� ��  / 0 ����� /3�ۡ# �.�$ۡ���  ��� ��� .  

(Raud-ur-Riyaheen, pp. 232) 

Moge Allah  ������� ����� genade hebben op hem en ons zonder 
verantwoording vergeven omwille van hem! 

 
ٰ
   ِبَاهِ ال�ِبِّ ۡي مِ ا

َ ۡ
ُ  ۡي مِ ا#   َصل� ا.�

َ
 َعل

ٰ
ِل  ۡيهَِتَعا3

ٰ
م َٖوا

�
وََسل  

O mijn Heer! Alle lof is aan U! U maakt een mus de bediende 
van een blinde slang! Zo verbazingwekkend zijn Uw methodes 
voor het verstrekken van onderhoud! 

Allah  ������� ����� heeft de verantwoordelijkheid genomen voor 

het Verstrekken van Onderhoud 

Degene die bezorgd is vanwege werkloosheid en beperkte 
inkomen! Geef niet toe aan de influisteringen van Shaytan! 
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Allah, de Almachtige vermeldt in het eerste vers van deel 12: 

 ��  # �'   ,ۡ �'   �2 3  45��$     6� 7   �8 ۡ��ۡ9�     �
�� 9 ��  �� � �:    �;

ٰ�<=�   # �>	?@ۡ �  

En er is geen schepsel dat zich op aarde beweegt of zijn 

onderhoud berust bij Allah. 

[Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)] (Part 12, Surah Hood, Ayah 6) 

Betreffende dit gezegende vers vermeldt Hakeem-ul-Ummat, 
Mufti Ahmad Yar Khan   �� #� ��������4� �5� ��  ���� ����  �6 �3� 7 �8  in Noor-ul-‘Irfan: In dit 
vers wordt de schepping die op de aarde rondloopt vermeld, 
omdat wij deze kunnen zien. Anders krijgen ook jinns, engelen 
etc. onderhoud door Allah  ������� �����. Zijn eigenschap van het 
verstrekken van onderhoud is niet alleen beperkt tot dieren.  

Het is zo dat elk wezen levensonderhoud ontvangt, dat ervoor 
geschikt is. Wanneer het kind zich bevindt in de baarmoeder, 
krijgt het een bepaald soort voedsel. Na de geboorte wanneer 
het nog geen tanden heeft, krijgt het een ander soort voedsel. 
Wanneer het opgroeit, krijgt het weer een ander soort voedsel.  

Kortom, er is een algemeenheid in het woord ‘ ٍَد آ ّبَة’ (d.w.z. dat 
alles wat op aarde rondloopt) en er wordt hier ook in het 
algemeen gesproken over levensonderhoud. (Noor-ul-‘Irfan, pp. 
353 – with minor changes) 
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De Voordelen van Arm zijn 

Eens stuurden een aantal arme metgezellen ���4���  ()��$��  ���� ����  � �9�8 van de 
Geliefde Profeet ���� �,��  �ٖ� �( � ��  �� #� ��*  ()��$��  �'�  ��% �& een vertegenwoordiger naar 
de Heilige Profeet ���� �,�� �ٖ� �( � ��  �� #� ��*  ()��$�� �'�  ��% �&. Hij presenteerde zichzelf in 
het gezegende hof en zei nederig: ‘Ik ben hier als 
vertegenwoordiger van de armen. De Profeet van Raḥmaĥ  �'�  ��% �&

 ��  �ٖ� �( � ��  �� #� ��*  ()��$����� � �,  zei: ‘Ik heet jou en degenen die jij representeert 
welkom! Jij komt namens personen van wie ik houd.’  

De vertegenwoordiger zei nederig: ‘Ya Rasulallah  �ٖ� �( � ��  �� #� ��*  ()��$��  �'�  ��% �&

���� �,��! De armen hebben nederig gezegd dat de rijken de 
verhoogde ranken van het Paradijs hebben genomen! Zij 
verrichten Hajj; wij zijn niet in staat dit te doen. Zij verrichten 
de ‘Umraĥ en wij kunnen dit niet. Als zij ziek zijn dan geven zij 
extra rijkdom als Ṣadaqaĥ (liefdadigheid) en zo verzamelen zij 
het voor hun Hiernamaals.’ 

De Vereerde en Beroemde Profeet ���� �,�� �ٖ� �( ���  �� #� ��*  ()��$�� �'�  ��% �& zei: ‘Bericht 
de armen namens mij dat degenen van hen die geduldig blijven 
met betrekking tot hun armoede en hopen voor beloning, drie 
dingen zullen krijgen die de rijken niet hebben: 

1. Het Paradijs bevat zulke verhoogde plaatsen, waarnaar de 
mensen van het Paradijs zullen kijken, zoals de mensen 
van de aarde kijken naar de sterren in de hemel. Alleen 
Profeten die armoede hebben omarmd, de arme 
martelaren en de arme gelovigen zullen deze plaatsen 
betreden. 
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2. De armen zullen het Paradijs betreden voor de rijken en 
dat ook met het aantal dat gelijk is aan de helft van de Dag 
des Oordeels d.w.z. 500 jaar. 

3. Als een rijke persoon de volgende woorden reciteert: 

ِ  ٰحَن ُسبْ  ِ   ُد الَْحمْ  وَ   اّ�ٰ ۤ  وَ   ِ�ّٰ ُ  ّالَ  اِ   اِلَٰه     َال ُ   وَ   اّ�ٰ َ   اّ�ٰ  َربُ كْ   ا

En een arme persoon dit ook reciteert, dan kan de rijke 
persoon niet dezelfde hoeveelheid Zegeningen verdienen 
als de arme persoon. Al geeft de rijke persoon ook nog 
10,000 Dirham aan Ṣadaqaĥ (liefdadigheid). Dit is ook 
van toepassing op alle andere goede daden.’ 

De vertegenwoordiger keerde terug en vermeldde dit gezegde 
van de Nobelste Profeet  �� �ٖ� �( � ��  �� #� ��*  ()��$��  �'�  ��% �&���� �, . Hierop antwoordden 
de armen: ‘Wij zijn tevreden! Wij zijn tevreden!’ (Ihya-ul-‘Uloom, 

vol. 4, pp. 596, 597; with reference to Qoot-ul-Quloob, vol. 1, pp. 436) 

Mayn bara ameer-o-kabeer hoon, Shah-e-Dau-Sara ka aseer hoon 

Dar-e-Mustafa ka faqeer hoon, mayra rif’ataun pay naseeb hay 

Ik ben extreem rijk en extreem groot; 

Ik ben een slaaf van de Koning van beide werelden 

Ik ben een bedelaar van het hof van Mustafa – mijn lot is erg verhoogd 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3
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Definitie van Faqr 

Lieve islamitische broeders! De armen zijn extreem gelukvol in 
deze wereld en ook in het Hiernamaals! Onthoud, alleen de 
arme mensen die tevreden zijn met de wil van Allah  ������� ����� en 
geduld en tevredenheid aannemen, terwijl ze zich onthouden 
van klagen, worden beschouwd als goede mensen! 

Onthoud, hier verwijst ‘arm’ niet naar degenen die bedelen. De 
definitie van Faqr (armoede) is ‘De afwezigheid van iets dat 
nodig is’. Als iets dat niet noodzakelijk is afwezig is, dan wordt 
dit niet ‘Faqr’ genoemd. Daarbij wordt de persoon die bezit 
wat hij nodig heeft en dit ook onder zijn controle heeft, niet 
een ‘Faqīr’ genoemd. (Ihya-ul-‘Uloom, vol. 4, pp. 562) 

Negen gezegdes van de Heilige Profeet   ()��$�� �'�  ��% �&���� �,�� �ٖ� �( � ��  �� #� ��*  

over de Voortreffelijkheid van Faqr 

1. ‘Er is goed nieuws voor degene die geleid is naar Islam; zijn 
onderhoud is voldoende en hij is er tevreden mee.’  (Sunan-
ut-Tirmizi, vol. 4, pp. 156, Hadees 2356) De definitie van Qanā’at 
(tevredenheid) zal verderop vermeld worden. 

2. ‘O, groep van armen! Als jullie tevreden zijn met de 
verdeling van gunsten die bepaald is door Allah  ������� �����, 
alleen dan zullen jullie beloond worden voor Faqr, anders 
niet.’  (Al-Firdaus bima Soor-il-Khitab, vol. 5, pp. 291, Hadees 8216) 
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3. ‘Alles heeft een sleutel en de sleutel naar het Paradijs is 
om te houden van Masākīn en Fuqarā (de behoeftigen en 
de armen) vanwege hun geduld. Deze mensen zullen op 
de Dag des Oordeels dichtbij Allah  ������� ����� zijn.’ (Ibid, vol. 3, 
pp. 330, Hadees 4993) 

4. ‘De meest favoriete dienaar in het hof van Allah  ������� ����� is de 
arme persoon die tevreden blijft met Allah  ������� �����. Waarbij 
hij tevreden is met het levensonderhoud, dat aan hem 
gegeven is.’ 

(Qoot-ul-Quloob, vol. 2, pp. 326) 

5. ‘O Allah  ������� �����! Geef voldoende levensonderhoud aan de 
familie van Muhammad  ٖ�� �( ���  �� #� ��*  ()��$��  �'�  ��% �& ��� � �,�� . (Sahih Muslim, pp. 

1588, Hadees 1055) 

6. ‘Als een arme persoon tevreden is (met de wil van Allah 
 ������� �����), dan is er niemand beter dan hem.’  (Qoot-ul-Quloob, 

vol. 2, pp. 323) 

7. ‘Faqr is een cadeau voor een gelovige in deze wereld.’ (Al-
Firdaus bima Soor-il-Khitab, vol. 2, pp. 70, Hadees 2399) 

8. ‘Op de Dag des Oordeels zal iedereen, rijk of arm, wensen 
dat hij in de wereld alleen voldoende onderhoud gekregen 
had.’ (Sunan Ibn Majah, vol. 4, pp. 442, Hadees 4140) 

www.dawateislami.net



De Mus En De Blinde Slang 

 

9 

9. ‘De arme mensen van mijn Ummaĥ zullen het Paradijs 
500 jaar voor de rijken betreden.’ (Sunan-ut-Tirmizi, vol. 4, pp. 

158, Hadees 2360) 

(Ihya-ul-‘Uloom, vol. 4, pp. 588 to 590, 572) 

Dawlat-e-dunya say bay-raghbat mujhay ker di-jiye 

Mayri haajat say mujhay zaa`id na kerna maaldar 

Maak mij onbezorgd over de rijkdom van deze wereld 

Maak mij niet rijker dan mijn behoefte 

(Wasail-e-Bakhshish amended, pp. 218) 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

Definitie van Rāzī zijn [d.w.z. tevreden zijn] 

Een Rāzī [d.w.z. tevreden] persoon is iemand die rijkdom niet 
zo erg leuk vindt, dat hij zich gelukkig voelt als hij het krijgt. 
En het ook niet zo erg haat dat hij pijn voelt, als het aan hem 
gegeven wordt en daardoor weigert het te accepteren. (Ihya-ul-
‘Uloom, vol. 4, pp. 563) 

De letterlijke betekenis van Qanā’at (tevredenheid): Het 
beschouwen van iets als genoeg; geduld hebben; tevreden en 
voldaan zijn met een kleine hoeveelheid van iets; leven op basis 
van wat u heeft gekregen; zich onthouden van het zoeken naar 
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meer en gierigheid. Dit is de definitie Qanā’at (tevredenheid). 
(Farhang Aasfiyah, vol. 3, pp. 400) 

Twee definities van Qanā’at (tevredenheid) 

1. Tevreden zijn met de verdeling die bepaald is door Allah 
 ������� ����� wordt Qanā’at genoemd. (At-Ta’reefat lil-Jurjaani, pp. 126) 

2. Tevreden zijn met alles wat u heeft is Qana’at. 

Wanneer Allah  ������� ����� van iemand Houdt, dan… 

Een persoon wiens familieleden hem verlaten hebben, en wie 
schulden heeft en behoeftig is, zou geduld, geduld en alleen 
geduld moeten hebben. Hij zou tevreden moeten zijn met de 
wil van Allah  ������� ����� en hij zou hoop moeten hebben dat Allah 
 ������� ����� hem zal plaatsen tussen Zijn Geliefde Dienaren. De 
Grootste en Heiligste Profeet ���� �,��  �ٖ� �( � ��  �� #� ��*  ()��$��  �'�  ��% �& heeft gezegd: 
‘Wanneer Allah  ������� ����� van iemand houdt, dan beproeft Hij  ������� ����� 
hem en wanneer Hij  ������� ����� nog meer van hem houdt, dan ‘kiest’ 
Hij  ������� ����� hem. Nederig werd er gevraagd: ‘Wat wordt bedoeld 
met ‘kiezen’?’ De Geliefde en Gezegende Profeet  �ٖ� �( � ��  �� #� ��*  ()��$��  �'�  ��% �&

���� �,�� zei, ‘Hij  ������� ����� laat noch zijn familieleden, noch zijn rijkdom 
voor hem over.’ (Ihya-ul-‘Uloom, vol. 4, pp. 578) 

 

Woh ‘ishq-e-haqeeqi ki lazzat nahin pa sakta 

Jo ranj-o-museebat say dau-chaar nahin hota 
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Degene die niet te maken krijgt met droevigheid en ramp 

Kan nooit de ware plezier van Goddelijke liefde proeven 

(Wasail-e-Bakhshish amended, pp. 164)  

Een Steen werd gebruikt als Kussen 

Het is een feit dat armoede een grote zegening is, als de 
eigenschappen van geduld en tevredenheid hiermee gepaard 
gaan, omdat Allah  �� ����� �����  volledige genade heeft op degenen die 
arm en behoeftig zijn, maar toch geduldig en dankbaarheid 
tonen.  

Op een dag passeerde Sayyidunā Mūsā Kalīmullāĥ 
: �; ��<����  �=>( � ��?��  �� #� ������ ��4� �@��A� B  (%��� een persoon die op de grond aan het slapen 
was. Hij had een sjaal om zich heen en gebruikte een steen als 
kussen. Zijn gezicht en baard waren bedekt met stof. Nederig 
zei hij : �;� ��<���  ��� #� ���� in het hof van Allah  ������� �����: ‘Yā Allah  ������� �����! Deze 
dienaar van U is verwoest in deze wereld.’ Allah  ������� ����� stuurde 
een openbaring naar Sayyidunā Mūsā Kalīmullāĥ   �=>( � ��?��  �� #� ������ ��4� �@��A� B  (%���

: �; ��<����: ‘O Musa! Weet je dan niet dat als ik mijn dienaar kijk 
met volledige genade, dan creëer ik afstand tussen hem en deze 
wereld?’ (Ihya-ul-‘Uloom, vol. 4, pp. 575) 

Faqr (armoede) is het Geschenk van de Liefde voor de 

Profeet � 

Sayyidunā ‘Abdullāĥ Bin Mughaffal  ��4���  ()��$��  �'�  � �9�8 levert over dat 
een man in het gezegende hof van de Gezegende Profeet 
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 ()��$�� �'�  ��% �& ���� �,�� �ٖ� �( � ��  �� #� ��*  met nederigheid zei: ‘Yā RasūlAllāĥ   �� #� ��*  ()��$�� �'�  ��% �&

���� �,��  �ٖ� �( � ��! Ik zweer op Allah ( ������� �����)! Ik houd van u! De Heilige 
Profeet  ���� �,�� �ٖ� �( � ��  �� #� ��*  ()��$��  �'�  ��% �& zei: Denk na over wat je zegt! Hij  �'�  � �9�8
 ��4���  ()��$�� zei: ‘Ik zweer op Allah ( ������� �����)! Ik houd van u!’ Hij   �'�  � �9�8
 ��4���  ()��$�� zei dit driemaal. Hierop antwoordde de Profeet van 
Raḥmaĥ, de bemiddelaar van Ummaĥ  �� �ٖ� �( � ��  �� #� ��*  ()��$��  �'�  ��% �&���� �, : ‘Als je 
van mij houdt, maak dan de kleding van Faqr (armoede) 
gereed, want Faqr bereikt degene die van mij houdt sneller dan 
een overstroming de plaats bereikt waar het eindigt.’ 

(Sunan-ut-Tirmizi, vol. 4, pp. 156, Hadees 2357) 

Dawlat-e-‘ishq say dil ghani hay, mayri qismat hay rashk-e-sikandar 

Midhat-e-Mustafa ki ba-dawlat, mil gaya hay mujhay yeh khazinah 

Mijn hart is rijk met de rijkdom van liefde; koningen zijn jaloers op mijn lot 
Vanwege de zegening voor het prijzen van de Profeet, 

Is aan mij deze schat gegeven 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

Een Daad die Beter is dan 1000 jaar Aanbidding 

Sayyidunā Abū Sulaymān Dārānī  �C� �8>ۡ�� �4���  ہ� � ��� �,  �E� �F��G heeft overgeleverd: 
‘Het zuchten van een faqīr, vanwege het niet vervuld worden 
van een toegestaan verlangen, is beter dan 1000 jaar 
aanbidding verricht door een rijke persoon.’ 

(Ihya-ul-‘Uloom, vol. 4, pp. 602) 
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Een daad die Beter is dan het geven van 1000 Dinar in 

Ṣadaqaĥ 

Sayyidunā Ḍaḥḥāk �#� ��*  ()��$��  �'�  �6� H �8 heeft vermeld: ‘Als iemand naar 
de markt gaat en verlangt om iets wat hij ziet te kopen, maar 
geduldig blijft en hoopt op Zegeningen, dan zal deze daad beter 
zijn dan het besteden van 1000 dinars als Ṣadaqaĥ (liefdadigheid) 
in de weg van Allah  ������� �����. (Ihya-ul-‘Uloom, vol. 4, pp. 602) 

Jouw Du’a is Beter dan mijn Du’a 

Iemand zei nederig tegen Sayyidunā Bishr Bin Ḥāriš Ḥāfī       
I��0�� �J�ۡ ��  ���� ����  �6 �3�7ۡ �8  ��ۡ#� ����: ‘Verricht Du’a voor mij, want ik ben bezorgd 
vanwege de uitgaven van mijn familieleden. Hij �� #� ����  ()��$���  ���� ����  �6� H �8 
zei: ‘Wanneer jouw familieleden tegen je zeggen dat ze geen 
bloem of brood hebben, verricht dan Du’a voor mij, want jouw 
Du’a op dat tijdstip is beter dan mijn Du’a.’  (Ibid) 

De Du’ās van de Droevige worden Beantwoord 

Lieve islamitische broeders! Uiteraard zal degene die in zware 
armoede leeft, droevig zijn en veel verdriet hebben. De Du’a 
verricht door een droevige persoon wordt geaccepteerd, zoals 
vermeld is op pagina 218 van het boek Faḍāil-e-Du’a 
(gepubliceerd door Maktaba-tul-Madīnaĥ, de uitgever van 
Dawat-e-Islami): De eerste categorie mensen van wie de 
smeekbedes worden geaccepteerd, zijn de droevige mensen. In de 
voetnoot hierover vermeldt Imam Ahmad Raza Khan             
�#� ��*  ()��$��  �'�  �6� H �8: ‘met betrekking tot dit (de acceptatie van de Du’ās 
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van de droevige en zij die veel verdriet hebben), wordt in de 
Heilige Quran vermeld: 

 ��  ,ۡ � �'   	A�ۡ�B
	 �C  �  � �� �/Dۡ 	
ۡ�     ��% ��    �2  	E# �:     ��  	F �0

ۡ
G�H  �Iٓ�ۡ 	 ���� 

Of, Die de wanhopige verhoort, wanneer hij Hem aanroept, en het 

kwade wegneemt. 

[Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)] (Part 20, Surah An-Naml, Ayah 62) 

Individuele inspanning van Imam Ahmad Raza Khan op 

een arme Prins 

Imam Ahmad Raza Khan �#� ��*  ()��$��  �'�  �6� H�8 zei: Een Sayyid Sahib 
bezocht mij vrij vaak en klaagde over zijn armoede. Eens kwam 
hij erg bezorgd naar mij toe. Ik vroeg aan hem: ‘Als een man 
scheidt van zijn vrouw, kan zij dan Ḥalāl zijn voor zijn zoon?’ 
Hij antwoordde: ‘Nee’. Ik zei toen, ‘Amīr-ul-Mu`minīn Maulā 
‘Alī (�ۡK ����J�ۡ ��  �������ۡ��  ()���$���  ���� ����  �: �����L), wiens nakomeling u bent, veegde eens 
zijn hand over zijn gezegend gezicht in de staat van 
eenzaamheid, en zei: ‘O wereld! Bedreig iemand anders; ik heb 
jou een zodanige scheiding gegeven waarvan er geen terugkeer 
mogelijk is.’ Daardoor is er niets verrassends aan de armoede 
van Sādāt-e-Kirām (mensen uit de generatie van Geliefde 
Profeet   ()��$��  �'�  ��% �& ٖ�� �( ���  �� #� ��* ��� � �,�� ).’ De Sayyid Sahib zei: ‘Ik zweer op 
Allah  ������� �����! Ik heb nu tevredenheid en kalmte.’ Hij leeft nog en 
heeft sinds die dag niet meer geklaagd over zijn armoede. 

(Malfuzaat A’la Hadrat, pp. 127-128) 
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Voortreffelijkheid van het Verbergen van 

Benodigdheden 

Lieve islamitische broeders! Problemen verdwijnen niet doordat 

men zijn droevige verhalen vertelt aan anderen. Integendeel 

zult u ontnomen worden van de kans om zegeningen te 

verdienen voor het verbergen van uw problemen en geduldig 

zijn. Dit komt doordat u de zegening van geduld mist door het 

onnodig vermelden van een ziekte of verdriet, tegen zelfs 1 

persoon, of het tonen van ongemak of ontevredenheid door uw 

tong, gezicht of enig ander lichaamsdeel [zonder reden].  

Op pagina 263 van Faḍāil-e-Du’a staat vermeld: ‘De Gezegende 
Profeet  ٖ�� �( ���  �� #� ��*  ()��$��  �'�  ��% �& ���� �,��  zei: ‘Als een hongerige en behoeftige 
persoon zijn behoefte verbergt van de mensen, dan schenkt 
Allah  ������� ����� hem Ḥalāl onderhoud voor een heel jaar.’  (Shu’ab-
ul-Iman, vol. 7, pp. 215, Hadees 10054) 

Twee Vissers  

Degene die bezorgd zijn vanwege werkloosheid, zij die bezorgd 
zijn vanwege armoede, zij die bezorgd zijn vanwege een slechte 
periode van hun zaak, en zij wiens harten branden vanwege 
hun armoede bij het zien van rijke mensen. Zij zouden 
allemaal naar deze Imaan-versterkende gebeurtenis moeten 
luisteren, zodat zij hun droevige harten kunnen troosten. 
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Sayyidunā ‘Aṭā Khurāsānī  �C� �8>ۡ�� �4���  ہ� � ��� �,  �E� �F��G vermeldt: ‘Een Profeet        
: �; ��<�����  � =>( � ��?���  ��� #� ���� passeerde eens een rivier waar hij : �;� ��<���  ��� #� ���� een 

man zag die aan het vissen was. Nadat hij ‘  ���<ۡ��  �M� ’ (d.w.z.Ik 

begin met de naam van Allah  ������� �����) had gereciteerd, gooide hij 
het net in de rivier, maar ving geen enkele vis. Toen kwam hij  
: �;� ��<���  ��� #� ���� langs een andere visser. Hij gooide zijn net in de naam 
van Shayţān en ving zoveel vis dat het moeilijk werd voor hem 
om ze te wegen.  

Die Profeet : �; ��<�����  � =>( � ��?���  ��� #� ���� zei nederig tegen Allah  ������� �����, ‘Ik weet 
dat dit alles van U komt, maar ik wil weten over wijsheid die 
hierachter ligt.’ Allah  ������� ����� zei tegen de Engelen, ‘Toon mijn 
slaaf de status van beide vissers in het Hiernamaals! Toen hij het 
respect en de eer in het Hiernamaals zag van de visser die zijn 

net gooide na het reciteren van  ���<ۡ��  �M�  en de vernedering en 

schande van de visser die het in de naam van Shayţān gooide, 
zei hij : �;� ��<���  ��� #� ���� nederig: ‘O mijn Heer  ������� �����! Ik ben tevreden.’ 
(Ihya-ul-‘Uloom, vol. 4, pp. 577) 

Meer Rijke mensen en Vrouwen in de Hel 

De Geliefde Profeet ���� �,�� �ٖ� �( � ��  �� #� ��*  ()��$�� �'�  ��% �& heeft gezegd: ‘Ik keek naar 
het Paradijs en zag voornamelijk arme mensen, en toen ik de 
Hel zag, zag ik dat de meerderheid voornamelijk rijke mensen 
en vrouwen waren.’  

(Musnad Imam Ahmad, vol. 2, pp. 582, Hadees 6622) 
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In een overlevering wordt vermeld dat de Profeet van Raḥmaĥ, 
de bemiddelaar van de Ummaĥ ���� �,�� �ٖ� �( � ��  �� #� ��*  ()��$��  �'�  ��% �& zei: ‘Ik vroeg, 
‘Waar zijn de rijke mensen?’ Er werd aan mij verteld: ‘Hun 
rijkdom heeft hen gestopt.’ (Qoot-ul-Quloob, vol. 1, pp. 404) 

In een andere overlevering wordt vermeld: ‘Toen ik de 
hoeveelheid vrouwen in de Hel zag, vroeg ik naar de reden 
hiervoor. Er werd aan mijn verteld: ‘Twee rode dingen, d.w.z. 
goud en saffraan (dit betekent, hun juwelen en bepaalde 
soorten kleurrijke kleding) hebben hen tegengehouden.’ 

(Ihya-ul-‘Uloom, vol. 4, pp. 577) 

Zakaah kan ook Farḍ worden op de gouden Juwelen van 

een Vrouw 

Islamitische zusters die graag goud verzamelen, maar hier geen 
Zakaah over betalen, zelfs als Zakaah Farḍ (verplicht) wordt op 
hun, zouden moeten vrezen en een les leren van deze 
gezegende Ḥadīš. 

Onthoud! Geld verdienen of de capaciteit hebben om dit te 
doen is geen eis voor het Farḍ worden van Zakaah. Integendeel is 
het ook noodzakelijk om Zakaah te betalen over gouden en 
zilveren juwelen die gedragen worden, zolang als aan de 
voorwaarden wordt voldaan. De vrouwen die goud verzamelen 
vanwege hebzucht, verkrijgen zelden een voordeel eruit in deze 
wereld. Door het niet betalen van Zakaah, riskeren zij een 
bestraffing in het Hiernamaals! 
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Het onderstaande is een gezegende gezegde van de Geliefde 
Profeet ���� �,��  �ٖ� �( � ��  �� #� ��*  ()��$��  �'�  ��% �&: ‘De bezitter van goud en zilver die 
hier geen rechten over betaalt, voor hem zal op de Dag des 
Oordeels platen van vuur gemaakt worden. Deze zullen 
aangestoken worden en hiermee zullen zijn zijden, 
voorhoofden en zijn rug gebrandmerkt worden. Bij het 
afkoelen van de platen zal het proces telkens herhaald worden. 
Deze situatie zal voorkomen op de dag die 50,000 jaar lang is 
en duurt tot het oordeel tussen de mensen gemaakt is. Daarna 
zal de persoon naar zijn weg kijken en zien of deze lijdt naar 
het Paradijs of naar de Hel.’ (Bahar-e-Shari’at, vol. 1, pp. 869; with 

reference to Sahih Muslim, pp. 491, Hadees 987) 

Niet eens een Handvol Bloem thuis, terwijl jij….  

Op een dag, zat een beroemde metgezel Sayyidunā Abū Dardā 
 ��4���  ()��$��  �'�  � �9�8 met zijn vrienden. Zijn vrouw ���4���  ()��$��  �'�  � �9�8 kwam en 
zei: ‘Je zit met deze mensen terwijl ik zweer bij Allah  ������� �����, dat 
wij niet eens een handvol bloem thuis hebben!’ Hij  ��4���  ()��$��  �'�  � �9�8 
antwoordde: ‘Waarom vergeet je dat wij een extreme moeilijke 
vallei voor ons hebben, waarin niemand verlossing behaalt, 
behalve degene die weinig bezittingen hebben.’ Toen zij dit 
hoorde, keerde zij tevreden terug. (Raud-ur-Riyaheen, pp. 24) 

Moge Allah  ������� ����� genade hebben op hen en ons omwille hen 
vergeven zonder verantwoording te vragen! 
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ٰ
  ِبَاهِ ال�ِبِّ  ۡي مِ ا

َ ۡ
ُ  ۡي مِ ا#   َصل� ا.�

َ
 َعل

ٰ
ِل  ۡيهَِتَعا3

ٰ
م َٖوا

�
وََسل  

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

Men zou Niet moeten Klagen 

Lieve islamitische broeders! Heeft u gezien hoeveel de metgezel 
van de Heilige Profeet, Sayyidunā Abū Dardā  ��4���  ()��$��  �'�  � �9�8 hield 
van tevredenheid en hoe gehoorzaam zijn vrouw ���4���  ()��$��  �'�  � �9�8 
was? Ondanks het feit dat er niets te eten was thuis, keerde zij 
tevreden terug na de opmerking van haar echtgenoot. In plaats 
van te klagen over armoede en huiselijke problemen, zouden 
wij gelukkig moeten zijn met de wil van Allah  ������� �����. 

Zaban per shikwa-e-ranj-o-alam laaya nahin kertay 

Nabi kay naam laywa gham say ghabraya nahin kertay 

Klachten van verdriet en leed rollen niet over hun tongen. 

De volgers van de Profeet raken niet bezorgd door verdriet. 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

44 Oorzaken van Armoede 

Lieve islamitische broeders! Net zoals er redenen zijn voor de 
zegening in levensonderhoud (inkomen), zo zijn er ook 
bepaalde oorzaken voor de beperking hiervan. Als wij ons best 
doen om deze oorzaken te vermijden, ـ َوَجل�  هِاْن َشــآَءالـلّٰ َعز� , zullen 
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wij dan beschermd worden tegen de beperking in 
levensonderhoud. Dit zijn de 44 oorzaken van armoede: 

1. Eten zonder de handen te wassen.  

2. Eten met een ontbloot hoofd. 

3. Eten in het donker. 

4. Eten terwijl je bij de deur zit. 

5. Eten dicht naast een lijk. 

6. Eten in een staat van Janābat (d.w.z. na de nachtelijke 
emissie, voor het verrichten van Ghusl). 

7. Eten op een bed zonder een dineermat. 

8. Uitstellen van het eten van voedsel dat al geserveerd is.  

9. Zitten aan de voorzijde van de bed en het eten aan de 
voetzijde plaatsen. 

10. Bijten in het brood met de tanden (zij die burgers eten 
zouden hier ook over moeten nadenken). 

11. Gebruiken van porselein of gebroken servies, zelfs als dit 
gedaan wordt voor het drinken van water. (Water of 
theedrinken van het gebroken gedeelte van een kop is 
Makrūĥ Tanzīĥī (afgeraden). Men zou het eten uit servies 
met barsten of klei potten waarvan de klei is afgebroken, 
moeten vermijden. Dit komt doordat vuil zich in zulke 
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plaatsen kan ophopen en bacteriën hier broeden. Deze 
veroorzaken ziektes als ze de maag bereiken.) 

12. Het servies waaruit gegeten is, niet schoonmaken (het niet 
opeten van al het voedsel tot het bord schoon is). Er wordt 
vermeld in een Ḥadīš: ‘Degene die zijn bord schoonlikt na 
het eten, dat bord verricht Du’a voor hem en zegt, ‘Moge 
Allah  ������� ����� jou bevrijden van het vuur van de Hel, net 
zoals jij mij bevrijd hebt van Shayţān.’ (Jam’-ul-Jawami’ lis-

Suyuti, vol. 1, pp. 347, Hadees 2558) 

In een andere overlevering wordt vermeld, dat het servies 
Istighfār verricht (smeekbede voor vergiffenis) voor hem. 

(Sunan Ibn Majah, vol. 4, pp. 14, Hadees 3271) 

13. Wassen van beide handen in de pan waaruit is gegeten. 

14. Stukken voedsel dat door het flossen of een tandenstoker 
zijn verwijderd, terug in de mond stoppen.  

15. Het servies waaruit gegeten wordt, onbedekt laten.  

16. Het brood op zodanige wijze wegleggen, dat dit niet 
respectvol is en het onder de voeten komt. 
(Derived from: Sunni Bihishti Zaywar, pp. 600-605) 

Een aantal oorzaken van armoede, zoals vermeld door 
Sayyidunā Imām Burĥānuddīn Zarnūjī N�>��O�ۡ ��  ���� ���� �6 �3� 7 �8  �� #� ���� : 
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17. Veel slapen (dit verzwakt het geheugen en verhoogt 
onwetendheid). 

18. Naakt slapen 

19. Onbeschaamd urineren (Zij die op openbare plekken 
urineren, zouden hierover moeten nadenken). 

20. Luiheid vertonen in het oprapen van de kruimels en 
korrels die op de eet mat vallen. 

21. Uien- en knoflookvellen verbranden. 

22. Het vegen van het huis met een zakdoek. 

23. ’s Nachts vegen. 

24. Vuil in het huis laten staan. 

25. Voor de Mashāikh (geleerden) lopen. 

26. Het roepen van ouders bij hun naam. 

27. Het wassen van de handen met klei of modder. 

28. Staan terwijl je leunt tegen een gedeelte van de deur. 

29. Wuḍū verrichten in de badkamer (dit komt veel voor in 
huizen. Indien het mogelijk is, zou er een aparte ruimte in 
het huis gemaakt moeten worden voor het verrichten van 
Wuḍū). 

30. Kleren naaien terwijl je ze draagt. 
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31. Het drogen van je gezicht met de kleren die je draagt. 

32. Spinnenwebben in je huis niet weghalen. 

33. Lui zijn m.b.t. het gebed. 

34. De moskee snel verlaten na het Fajr gebed. 

35. De markt heel vroeg bereiken. 

36. Heel laat terugkeren van de markt. 

37. Je kinderen vervloeken (veel vrouwen vervloeken hun 
kinderen altijd en klagen dan over armoede). 

38. Het begaan van zondes, voornamelijk liegen. 

39. Het uitdoen van een lamp of een kaars door te blazen.  

40. Een gebroken kam gebruiken. 

41. Geen smeekbeden verrichten voor de ouders. 

42. Zittend de Imāmaĥ (tulband) binden. 

43. Het staand aantrekken van de broek of Shalwār (kleding 
voor het onderste gedeelte van het lichaam). 

44. Het uitstellen van het verrichten van goede daden. 

(Ta’leem-ul-Muta’allim, pp. 123-126) 

Verlossing van Armoede 

Er zijn ook sommige daden die armoede verdrijven. Sayyidunā 
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‘Abdullāĥ Ibn ‘Abbās ��3��4���  ()��$��  ���� ����  � �9�8 heeft overgeleverd dat de 
Grootste en Heiligste Profeet ���� �,�� �ٖ� �( ���  �� #� ��*  ()��$��  �'�  ��% �& zei: ‘Voor en na 
het eten Wuḍū verrichten, (d.w.z. het wassen van beide handen 
tot aan de polsen) verwijdert armoede en het is een van de 
Sunnaĥs van de Profeten : �; ��<����� � =>( � ��?���  ����� #� ����. 

(Al-Mu’jam-ul-Awsat, vol. 5, pp. 231, Hadees 7166) 

Genezing voor Armoede 

De Khalief van Bagdad, Māmūn Rashīd nodigde eens een 
bekende Muḥaddiš, Sayyidunā Ĥudbaĥ Bin Khālid F���� Pۡ�  ���� ����  �6� H�8  ��ۡ#� ���� 
uit voor een maaltijd. Aan het einde van de maaltijd, raapte de 
grote Muḥaddiš Sahib een voor een de gevallen korrels van 
voedsel op en begon ze op te eten. Māmūn vroeg verbaasd: ‘O 
Shaykh! Heeft u nog trek?’ Hij �� #� ����  ()��$���  ���� ����  �6� H �8 antwoordde: ‘Nee 
maar Sayyidunā Ḥammād Bin Salamaĥ  ��4���  ()��$��  �'�  � �9�8 vertelde een 
Ḥadīš aan mij dat: ‘Degene die de korrels opeet, die op de eet 
mat gevallen zijn, hij zal geen angst hebben voor armoede.’ 
(Tareekh Asbahan lil-Asbahani, vol. 2, pp. 333) 

Een Geweldige manier om Zegeningen te verdienen in 

Levensonderhoud 

Sayyidunā Saĥl Bin Sa’d  ��4���  ()��$��  �'�  � �9�8 heeft overgeleverd, dat een 
persoon naar het gezegende hof van de Grootste en Heiligste 
Profeet ���� �,�� �ٖ� �( ���  �� #� ��*  ()��$�� �'�  ��% �& kwam en klaagde over zijn armoede. De 
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Profeet van Raḥmaĥ, bemiddelaar van de Ummaĥ   #� ��*  ()��$��  �'�  ��% �&���� �,�� �ٖ� �( ���  ��  
zei: ‘Als jij je huis betreedt en er iemand aanwezig is, zeg Salam 
bij het betreden van het huis. Als er niemand thuis is stuur dan 

de Salām naar mij. Reciteer dan eenmaal ‘ ٰ�ّقُۡل ُهَو ا’.’ Die 
persoon handelde hiernaar en Allah  �� ������� ���  zegende hem met 
zoveel rijkdom dat hij zelfs zijn buren hiermee onderhield. 
(Tafseer Qurtubi, vol. 10, pp. 183) 

De Manier waarop Salām gegeven moet worden in een 

Leeg Huis 

Hier zijn twee manieren voor het geven van Salām in een leeg 
huis: Op pagina 24 van het boek ‘101 Madanī Parels’ staat 
vermeld: ‘Als iemand een leeg huis betreedt (zelfs al is dit 

zijn eigen huis), dan zou hij moeten zeggen, ‘ 
ٰ
ۡيَنا َو َ)

َ
ُم َعل

َ
% لس�

َ
ا

لِِحۡيَ  ِ الص�  d.w.z.Salām zij met ons en de vrome slaven) ’ِعَبادِ ا.�

van Allah  ������� �����). De engelen zullen deze Salām beantwoorden. 
(Rad-dul-Muhtar, vol. 9, pp. 682) 

Of hij zou moeten zeggen: ‘ مُ 
َ
% لس�

َ
ۡيَك  ا

َ
  َعل

َ
َها ا ال�ِب*  ي* ’ (d.w.z.O 

Profeet ���� �,�� �ٖ� �( � ��  �� #� ��*  ()��$��  �'�  ��% �&! Salām zij met U), want de gezegende 
ziel van de Nobele Profeet ���� �,��  �ٖ� �( � ��  �� #� ��*  ()��$��  �'�  ��% �& is aanwezig in de 
huizen van de moslims. (Bahar-e-Shari’at, part 16, pp. 96; Sharh-ush-
Shifa lil-Qaari, vol. 2, pp. 118) 

��� 
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Ay Madinay kay Tajdar salam, ay gharibon kay gham-gusaar salam 

Mayray piyaray pay mayray Aqa per, mayri janib say lakh bar salam 

O Koning van Madīnaĥ! Salām! O helper van de droevigen! Salām! 

Duizenden Salām voor mijn Geliefde, voor mijn Meester! 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

Is het Slecht om Rijk te zijn? 

Niet elke rijke persoon is slecht, en niet elke arme persoon is 
goed. Als het hart van een rijke persoon vrij is van liefde voor 
rijkdom, zijn rijkdom hem niet achteloos maakt m.b.t. Allah 
 ������� �����, en hij alle Shar’ī rechten van zijn rijkdom vervult, dan is 
hij zeker een goede moslim. Echter, zo zijn is zeer moeilijk 
voor een rijke persoon. In het algemeen hebben de rijken, 
vergeleken met de armen, meer manieren om zondes te 
begaan. Voor een persoon die meer manieren heeft om zondes 
te begaan, wordt het moeilijker dit niet te doen. Daarbij heeft 
een persoon die veel rijkdom heeft in deze wereld, ook een 
zwaardere last van verantwoording in het Hiernamaals. 

Het Niet willen van een Overvloed aan Ḥalāl Rijkdom  

Sayyidunā Abū Dardā  ��4���  ()��$�� �'�  � �9�8 heeft gezegd: ‘Ik zou niet eens 
willen dat mijn winkel bij de poort van de moskee is, zodat 
zaken mij niet achteloos maken van mijn Gebed en de Żikr van 
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Allah  ������� �����. Daarnaast zou ik het niet eens leuk vinden om elke 
dag een winst van 50 dinars te maken van mijn winkel, die ik 
als Ṣadaqaĥ (liefdadigheid) zou weggeven op het pad van Allah 
 ������� �����! Hij werd gevraagd: ‘Waarom vind je dit niet leuk (d.w.z. 
zo’n makkelijk, Ḥalāl, zegenrijk, overvloedig inkomen)? Hij  
 ��4���  ()��$��  �'�  � �9�8 antwoordde: ‘Vanwege de zware momenten van 
verantwoording in het Hiernamaals.’  

(Ihya-ul-‘Uloom, vol. 4, pp. 603) 

Dit is omdat de verantwoording in het Hiernamaals ook 
betrekking heeft op Ḥalāl geld en wat betreft Ḥarām rijkdom, 
hiervoor is er een bestraffing. 

Sadaqah Piyaray ki haya ka, kay na lay mujh say hisab 

Bakhsh bay-poochhay lajaye ko lajana kya hay 

Omwille van de bescheidenheid van de Geliefde, neem mij niet ter 

verantwoording 

Vergeef mij zonder mij te ondervragen; 

Breng hem, die zich al schaamt, niet in verlegenheid. 

(Hadaiq-e-Bakhshish, pp. 171) 

��� 

Zestien voorbeelden van Leugens die verteld worden 

door Rijke mensen 

Tegenwoordig worden er ontelbare zondes begaan vanwege 
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rijkdom. Een van deze zondes is dat deze mensen tijdens veel 

situaties leugens verspreiden over hun rijkdom. Hieronder 

volgen 16 voorbeelden ervan. Onthoud dat een uitspraak 

alleen als zondevolle leugen beschouwd kan worden, als dit het 

tegenovergestelde van de waarheid is, het opzettelijk verteld is 

en het geen Shar’ī toestemming of flexibiliteit bevat. 

Bijvoorbeeld:  

1. ‘Ik houd helemaal niet van rijkdom.’ 

2. ‘Ik verdien alleen geld voor mijn kinderen.’ 

3. ‘Ik verdien alleen geld, zodat ik elk jaar naar Madīnaĥ kan 
gaan.’ 

4. ‘Ik verdien alleen, zodat ik het kan uitgeven op het pad 
van Allah  ������� �����’ (terwijl zo een persoon het niet leuk vindt 
om jaarlijks zelfs 2, 5% Zakaah te betalen en hij 
problemen veroorzaakt voor veel arme mensen). 

5. Bij diefstal, beroving, brand of financieel verlies vanwege 
welke reden dan ook, zegt hij: ‘Ik ben hier helemaal niet 
verdrietig over’ (terwijl hij erover blijft treuren). 

6. Na een prachtig huis te hebben gebouwd of na het 
kopen van de beste modelauto zegt hij: ‘Wat zal ik 
ermee doen?! Ik heb alleen het verlangen van mijn kinderen 
vervuld’ (terwijl hij zelf deze luxe leuk vindt). 
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7. ‘Ik heb zo veel verdiend, dat ik er nu genoeg van heb’ 
(terwijl degene die dit zegt, met passie geld blijft 
verdienen en nieuwe zaken opricht). 

8. ‘Ik smijt niet met geld bij het uitgeven ervan’ (terwijl zijn 
levensstijl een heel ander beeld reflecteert!) 

9. ‘Allah  ������� ����� heeft ons veel gegeven, maar wij geven de 
voorkeur aan bescheidenheid’ (terwijl de kleding die zij 
dragen en het servies waarin zij eten het volledig 
tegenovergestelde zijn van bescheidenheid). 

10. ‘Ik heb het huwelijk van mijn zoon of dochter met 
uiterst eenvoud georganiseerd’ (terwijl het bedrag dat 
uitgegeven is aan het huwelijk voldoende zou zijn om 
100 huwelijken van armen te bekostigen). 

11. ‘Ik heb alles overhandigd aan mijn kinderen; ik heb niets te 
maken met mijn zaak’ (terwijl zij die dit zeggen, volledige 
bedrijfsrapporten eisen van hun kinderen en hun ook 
goed ondervragen). 

12. ‘Ik heb nooit arrogantie getoond vanwege het rijk zijn’ 
(terwijl de persoon die dit zegt, neerkijkt op zijn arme 
familieleden en het schudden van handen met hen 
beschouwt als een belediging en hij beschouwt tevens zijn 
werknemers als minderwaardig). 
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13. ‘Ik zou graag alles willen achterlaten en gaan wonen in 
Madīnaĥ’ (als u echt zo voelt dan is dit geweldig! Anders 
is dit een leugen). 

14. ‘Ik heb nooit iemand geïntimideerd door mijn rijkdom’ 
(terwijl zo een persoon boos wordt als hij niet uitgenodigd 
wordt voor een trouwerij, of u ziet hem wel eens zichzelf 
introducerend: ‘Ik ben de eigenaar van zoveel bedrijven’ 
etc., en hierdoor maakt hij de realiteit van zulke 
uitspraken zichtbaar). 

15. ‘Deze rijke staat is alleen de buitenkant, in hart en nieren 
ben ik een Faqīr’ (terwijl als er een spirituele CT-scan 
genomen zou worden, gierigheid op nummer 1 van de lijst 
met ziektes zou staan). 

16. ‘Wij beschouwen onze bedienden niet als bedienden, maar 
eerder als familieleden.’ (Terwijl als deze bedienden 
gevraagd worden naar hoe zij behandeld worden, het 
duidelijk zou worden dat zij in feite erger behandeld 
worden dan honden). 

32 SPIRITUELE BEHANDELINGEN 
 

11 Spirituele behandelingen voor Armoede 

1. Reciteer 500 keer ‘ َب اْالَْسَباِب  waarbij u 11 keer ervoor en ’َيا ُمَسّبِ

m.b.t. levensonderhoud, etc. 
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erna de Salat-’Alan-Nabi ���� �,�� �ٖ� �( � ��  �� #� ��*  ()��$��  �'�  ��% �& reciteert. Doe dit 
tijdens het Ishā gebed met uw gezicht gericht naar de 
Qiblaĥ, in de staat van Wuḍū, met uw hoofd ontbloot en 
op een plaats waar er niets tussen uw hoofd en de hemel is, 
niet eens een topi [een hoed]. Islamitische zusters zouden 
dit op een plek moeten reciteren waar geen enkele niet-
Maḥram hen kan zien.  

2. Reciteer 100 keer ‘ َيا بَاِسُط’ na de Chāsht gebeden,  ��  ���
���	�� ���� 
 ������� ����� zullen er zegeningen zijn in uw inkomen. 

3. Reciteer 100 keer ‘ ْکَراِم  na elke Gebed en ’َيا ذَا الَْجَالِل َواْالِ
verricht dan Du’a voor Ḥalāl levensonderhoud. U zult 

voorzien worden van Ḥalāl levensonderhoud,  ��  ���
���	�� ���� 
 ������� �����. 

4. Schrijf op een papiertje 786 keer ‘ ُ1َّٰيا اَلل’ na het Jumu’aĥ 
gebed. Door dit te plaatsen in een winkel of huis, neemt 
levensonderhoud toe en rijkdom wordt gezegend. 

5. Na Ṣubḥ-e-Ṣādiq (begin Fajr tijd) en voor het Fajr gebed 

reciteer 10 keer ‘ َيا َرّزَاُق’ terwijl u staat bij alle 4 hoeken van 

uw huis,  ��  ���
���	�� ����  ������� �����  schade zal het huis niet 
binnenkomen. De manier waarop dit gedaan moet 
worden, is door te beginnen bij de rechterkant van het 
huis en te staan richting de Qiblaĥ. Verplaats uzelf van de 
ene hoek naar de andere op een manier waarop het gezicht 
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naar de Qiblaĥ gericht blijft. Reciteer dan bij elke hoek 
terwijl u gericht bent naar de Qiblaĥ. 

ُسْوُل الل1ِّٰ اَْحَمُد َرُسْوُل الل1ِّٰ  .6 ���� ُمَحّمٌَد ّرَ �,�� �ٖ� �( � ��  �� #� ��*  ()��$��  �'�  ��% �&  – Degene die in de 
staat van reinheid en zuiverheid na vrijdag gebed, de 
bovenstaande zin 35 keer opschrijft en bij zich houdt, die 
zal door Allah  ������� ����� levensonderhoud geschonken krijgen 
vanuit het ongeziene. Daarbij zal hij ook beschermd worden 
tegen het kwaad van Shayţān. 

7. Als iemand 100 keer ‘ َيا لَِطْيُف’ reciteert en hierna het 
onderstaande eenmaal reciteert, dan zal hij zegeningen 
krijgen in zijn levensonderhoud. 

  	;
ٰ�<=��   

ۢ LF�ۡ �/� � �ۡ�H  Eٖ �2# �N ���$  	O 	@  ,ۡ�'   P �0�� Q  	I   R1  ��   �� 	S  �  ��ۡ��  	 �T ��
�Uۡ�� �V   	VۡH    

WXYZ[1 

8. Het is zeer gunstig voor de zegeningen in levensonderhoud 

om dagelijks na Fajr en Maghrib Gebed 100 keer ‘ َيا لَِطْيُف’ te 
reciteren en dan de onderstaande Du’a 3 keer te reciteren: 

                                                           
1 Part 25, Surah Ash-Shura, Ayah 19 
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عْ  َللُّٰهّمَ َوّسِ ْف ِ@ْ ِرزْ  ?ََ<َّ   ا َللُّٰهّمَ َعّطِ َت ُصنْ  َکَما  َخلَْقَك   ?ََ<َّ   ، ا

ـُجْودِ    َعـِن   Jِْ َوجْ  ـَواِل  ذُّلِ   َعـْن  1ُ فَُصـنْ   ،لَِغـْريَِك    الّسُ الّسُ

ِحِمْنيَ   َحَم اَرْ   َيا  ، بَِرْحَمِتَك لَِغْريَِك   الّرٰ

9. Dagelijks 1000 keer ‘ َيا َقّيُْوُم ُّSَ َيا’ en ‘ َيا َوّهَاُب’ reciteren is zeer 
gunstig voor het verhogen van levensonderhoud. 

10. Dit gezegende vers reciteren na elke Gebed is zeer gunstig 
voor het levensonderhoud: 

 
	
G ��	\ۡ]

�� ,ۡ ��' 
L̂ �ۡ 	� �  -ۡ

	
_ �IP �. ۡ�U� � �V

�� -ۡ  �� LVۡH� �� �+ )ۡ
	 �̀
�a �� #�' �!�ۡ

��  LbۡH

 ��� L)*ۡ �+ ��  Lc�ۡ	I �  ��ۡ� �a �deۡ 	
ۡ�#�$ -ۡ
	
G�ۡ�� WYfg[   �h �i�ۡ �+ jۡ 	U�& ��ۡ

� � � ���k lۡ �#
�&

 	;
ٰ�<=�   m1   ۤ�� 9     �oٰp ��   �

�� 9 ��   �� 	S  �: (1 �!�ۡ
��    	qۡ�

��r ���k  ��  �� 	S  	 �� �   ��ۡ��� �s�ۡ   �)*ۡ �t
��ۡ��  W uYfZ[1 

11. Reciteer na Fajr 1400 keer ‘ َيا َوّهَاُب’ waarbij u 14 keer ervoor 

en erna de Salat-’Alan-Nabi ���� �,��  �ٖ� �( � ��  �� #� ��*  ()��$��  �'�  ��% �& reciteert.   ���
 ��
���	�� ����  ������� �����  zult u nooit ontnomen worden van de 

zegeningen in uw levensonderhoud. Daarbij zullen uw 

                                                           
1 Deel 11, Sūraĥ At-Taubaĥ, vers 128-129 
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nakomelingen en afstammelingen ook welvarend blijven 
vanwege een overvloed aan voedsel. 

Een unieke Smeekbede voor de Zegening in 

Levensonderhoud  

12. Een metgezel �  � �9�8 ��4���  ()��$��  �'  zei eens nederig: ‘Yā RasūlAllāĥ 
���� �,��  �ٖ� �( � ��  �� #� ��*  ()��$��  �'�  ��% �&! De wereld heeft zijn rug naar mij 
toegekeerd.’ De Geliefde Profeet ���� �,��  �ٖ� �( � ��  �� #� ��*  ()��$��  �'�  ��% �& zei: 
‘Herinner jij je niet die Tasbīḥ van de engelen en de hele 
schepping, waardoor levensonderhoud wordt gegeven? 
Reciteer deze Tasbīḥ 100 keer tijdens dageraad (Ṣubḥ-e-
Ṣādiq, begin van het Fajr tijd): 

ِ   ُسْبٰحَن  ِ  ُسْبٰحَن  ،َٖوبَِحْمِده اّ�ٰ َ  اَْسَتْغِفُر  ،الَْعِظْيِم  اّ�ٰ  اّ�ٰ

De wereld zal vernederd naar je terug keren.’ Die metgezel 
 ��4���  ()��$��  �'�  � �9�8 ging toen weg. Na verloop van tijd kwam hij 
terug en zei nederig: ‘Yā RasūlAllāĥ ���� �,��  �ٖ� �( ���  �� #� ��*  ()��$��  �'�  ��% �&! De 
wereld kwam in zo een grote hoeveelheid naar mij toe, dat ik 
niet wist waar ik het moest oppakken en waar ik het moest 
neerleggen!’ (Al-Khasaais-ul-Kubra, vol. 2, pp. 299) 

Imam Ahmad Raza Khan  ()��$��  �'�  �6� H �8Q heeft gezegd: ‘De 
recitatie van deze Tasbīḥ zou tijdens de dageraad moeten 
plaatsvinden (Subh-e-Sadiq), of anders voor Fajr. 
Wanneer de Jamā’at van Fajr begint, zou men moeten 
aansluiten bij het gebed en het resterend aantal na de 
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Jamā’at volledig moeten afmaken. De dag wanneer dit 
niet voor het gebed gereciteerd wordt, kan het ook voor 
zonsopkomst gereciteerd worden. 
(Summarized from: Malfuzaat A’la Hadrat, pp. 128) 

Smeekbede om binnen een jaar Rijk te worden  

13. Degene die tijdens de zonsopkomst 300 keer 

ِحْيِم ‘ ْحٰمِن الّرَ  en 300 keer Salat-’Alan-Nabi ’بِْسِم الل1ِّٰ الّرَ
���� �,��  �ٖ� �( � ��  �� #� ��*  ()��$��  �'�  ��% �& reciteert, zal door Allah  ������� ����� 
levensonderhoud krijgen van een plek waarvan hij nooit 
had kunnen verbeelden dat hij het zou krijgen en (bij 

dagelijks reciteren)  ��  ���
���	�� ����  ������� �����  hij zal rijk en 
welvarend worden binnen een jaar. 

(Shams Al-Ma’arif-ul-Kubra wa Lataaif-ul-‘Awarif, pp. 37) 

De manier om een Onderneming Succesvol te maken 

14. Schrijf op een papier 35 keer ‘ ِحْيِم ْحٰمِن الّرَ  en hang ’بِْسِم الل1ِّٰ الّرَ

het thuis op.  ��  ���
���	�� ����  ������� �����  zal Shayţān hier niet voorbij 
komen en er zullen grote zegeningen zijn (in Ḥalāl 
levensonderhoud). Als het opgehangen wordt in een 
winkel en de zaken toegestaan zijn, dan zal de 
onderneming erg succesvol zijn. (Ibid, pp. 38) 

Voor de Bescherming van Rijkdom 

15. Reciteer 97 keer ‘ ُ1َّٰالۤ اِل1َٰ اِّالَ الل’ en blaas dan op uw kluis, uw 
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winkel, uw rijkdom etc.,  ��  ���
���	�� ����  ������������  zullen de goederen 
en rijkdom beschermd blijven tegen elke soort schade en 
ramp. 

��� 

Smeekbede voor het krijgen van een Baan 

16. Verricht twee Rak’āt Nafl Gebed (op een tijd dat het niet-
Makrūĥ is) en reciteer nadat u de Salām heb verricht 182 

keer ‘ َيا لَِطْيُف’, met hiervoor en hierna eenmaal Salat-
’Alan-Nabi  ��% �& ���� �,��  �ٖ� �( � ��  �� #� ��*  ()��$��  �'� , verricht daarna Du’ā voor 
een toegestane en makkelijke baan, of voor Ḥalāl 

inkomen;  ��  ���
���	�� ����  ������� ����� , zal uw Du’ā geaccepteerd 
worden. 

Smeekbede voor een Overplaatsing 

17. Reciteer na Zuhr gebed 11 of 21 of 41 keer, Sūraĥ Al-

Laĥab, waarbij u elke keer ‘ ِحْيِم ْحٰمِن الّرَ  aan het ’بِْسِم الل1ِّٰ الّرَ

begin leest,  ��  ���
���	�� ����  ������� �����  zal u overgeplaatst worden naar 
wat u wenst. 

Voor succes in een Sollicitatiegesprek 

18. Als u op gesprek gaat voor een toegestane baan reciteer dan 

het onderstaande voor het sollicitatiegesprek,  ��  ���
���	�� ����  ������� �����  
u zult slagen: 
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يْ اَُعوْ  ِجيْ ذُ بِالل1ِّٰ ِمَن الّشَ حْ بِْس  طِم ٰطِن الّرَ ِحيْ ِم الل1ِّٰ الّرَ  ط ِم ٰمِن الّرَ

ِميْ    ج  الل1ُّٰ  ِفيَکُهُم فََسَيحلْ  ،  ٓعٓسٓق   ٓکٰهٰيٓعٓص ، ٰحٓم   ُم َعلِيْ الْ  ُع َو ُهَو الّسَ

��� 

Bescherming tegen Beroving 

19. Schrijf Sūraĥ At-Taubaĥ, of laat het voor u opgeschreven 
worden, kaft het met transparant folie en bewaar het bij uw 

goederen,  ��  ���
���	�� ����  ������� �����  zullen uw goederen beschermd 
blijven tegen diefstal. 

20. Reciteer 10 keer ‘ َيا َجلِْيُل’ (O de Glorieuze) en blaas dan op 

uw rijkdom, bagage, goederen, geld etc.,  ��  ���
���	�� ����  ������� �����  
zullen zij beschermd worden tegen diefstal. 

21. Als iets waardevols gestolen of kwijtgeraakt is, reciteer dan 

constant dit gezegende vers,  ��  ���
���	�� ����  ������� �����  u zult 
verloren/gestolen object terugkrijgen: 

 ��vۡ �w 6ۡ� 7 ,ۡ
	
G �x�& 4̂

�2�ۡ �y ,ۡ ��'  45 ��N �+ �̂ # �Uzۡ �' 	{�k lۡ �� 
ۤ
# �>��] ��  � �h�| 	NHٰ  4�   6� 7 �ۡ

��

 �ٰ
ٰ � ����  �}  �ۡ��  6� 7  �8 ۡ��ۡ9�   �}
ۡ
#�H   # �>�$   	;

ٰ�<=�   (1  � �l ��  �;
ٰ�<=�   LF�ۡ �/

� �  L~ۡ� �N
�y   WY�[1 

                                                           
1 Part 21, Surah Luqman, Ayah 16 
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Genezing voor Onverschilligheid in zaken, baan etc. 

22. Als u geen interesse meer heeft in uw werk, schrijf dan 

101 keer ‘ ُ1َّٰيا اَلل’ op een stuk papier, maak er een amulet van 

en draag het om uw arm,  ��  ���
���	�� ����  ������� �����  u zult weer 
interesse krijgen in uw toegestane en Ḥalāl baan en uw hart 
zal rust vinden. 

Vrijheid van Armoede 

23. Als er ziekte en armoede heerst in iemands huis, dan zou 
diegene het onderstaande 7 dagen lang na elke Gebed 112 
keer moeten reciteren, zonder hierbij een recitatie te 
missen: 

 َسَالُم  َيا   ُم َرِحيْ  َيا   ٰمُن َرحْ  َيا   َرّزَاُق   َيا

Verricht dan Du’ā,  ��  ���
���	�� ����  ������� �����  zullen ziektes en 
armoede verwijderd worden. 

3 Spirituele genezingen voor een Ontmoeting met een 

Ontevreden ambtenaar/politieagent 

24. Als een ambtenaar (of een werkgever) ontevreden is met 
iemand, dan zou die persoon overvloedig  

‘ ْحٰمِن  ِحْيِم بِْسِم الل1ِّٰ الّرَ الّرَ ’ 
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moeten reciteren of dit op een papier schrijven en het om 
zijn arm binden,  ������� �����  ���� ������	
��  ���, zal de ambtenaar (of 
werkgever) aardig tegen hem zijn. 

25. Als een officier of werkgever boos wordt over iets 
onbelangrijks en u uitscheldt, reciteer dan de hele tijd 

constant ‘ ْوُم  of u nou zit of staat. Denk hierbij aan ,’َيا Sَُّ َيا قَّيُ

het gezicht van die officier of werkgever,  ��  ���
���	�� ����  ������� �����  zal 
hij aardig tegen u zijn. 

26. Als het nodig is om het kantoor van een wrede officier 

binnen te gaan, reciteer dan ‘ ُ1ّٰاِل1َٰ اِّالَ الل ۤ  of schrijf het op ,’َال

een stukje papier en bind het om uw arm etc.,  ��  ���
���	�� ���� 
 ������� ����� u zult veilig zijn van zijn schade. 

Voor de Verkoop van uw Goederen, auto, huis 

27. Reciteer het onderstaande gezegende vers en blaas op uw 

goederen of uw auto,  ��  ���
���	�� ����  ������� �����  zullen uw goederen snel 
verkocht worden: 

��ۡ 	��� ��ۡ �x�ۡ� # ��
���& ��ۡ 	��� �y 	!aۡ �d � ۤ�ۡ 	
���ۡ�k -ۡ� ��� �ۡ
	
�	~ۡ� �N

�� �̂ #�? ( # ����B
�
�  � �l��

 -ۡ 	�#�$��  -ۡ
	
G�ۡ�� �: �� �y�� ۡ�?   �� �;

ٰ�<=� �, ��' #�U���ۡ � �'  6ۡ� 7 )ۡ
	 �`�ۡ � ���& #�' 	jNۡ�? ,ۡ �'
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 	;
ٰ�<=� �-

	
G�ۡ �C �ۡ��  ۤ6ۡ� �

��  ۤ6ۡ� � 
�l�%
ۡ
#�H h

ٰ�� �+ �8 ۡ��ۡ9� �� ��ۡ$�� ,ۡ���& R �F 	��ۡ	H   �� R 6ۡ� �  �� 	S  

 	~ۡ� �y    �  ��ۡ� �
�G�ٰ
ۡ
�     Wg�[1 

Als een Persoon Zoekraakt 

28. Als een kind of een volwassen zoekraakt, zouden alle 

familieleden ontelbare keren constant ‘ ِمـُع َيـا ُمـِعْيُد  ’َيـا َجا

moeten reciteren,  ��  ���
���	�� ����  ������� ����� , zal de zoekgeraakte 
persoon gevonden worden.   

De Deuren van Levensonderhoud openen  

29. Reciteer 300 keer ‘ َيا َوّهَاُب’ na het Fajr gebed.  ��  ���
���	�� ����  ������� �����  
zullen uw bezorgdheden over levensonderhoud 
verwijderd worden. (Duur: 40 dagen) 

Genezing voor Termieten (insecten) 

30. Met de zegeningen hiervan zal een termieten invasie, 
hetzij thuis of in een winkel, tot een einde komen  

 ��  ���
���	�� ����  ������� ����� . Schrijf de volgende gezegende namen op 
een stukje papier en hang het op de plek: 

                                                           
1 Part 13, Surah Yusuf, Ayah 80 
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ُ  قير صدّ كبا حضت ابودنّيِ س هفيلاّول خ  رَِضَ ا.�
ٰ
  هُ َعنۡ   َتَعا3

ُ  عمر فاروقدنا حضت ّيِ س هفيخل ُدُوم  رَِضَ ا.�
ٰ
  هُ َعنۡ   َتَعا3

ُ  عثمان غندنا حضت ّيِ س هفيخل سوم  رَِضَ ا.�
ٰ
  هُ َعنۡ   َتَعا3

ُ  ) المرتٰض دنا حضت ّيِ س هفيخل �ہا��  رَِضَ ا.�
ٰ
  هُ َعنۡ   َتَعا3

ُ  حسن بن )دنا حضت ّيِ س هفيخل 	نجم  رَِضَ ا.�
ٰ
  َماهُ َعۡن   َتَعا3

ُ  ابو سفيان بن امي معاويهدنا حضت ّيِ س هفيخل ششم  رَِضَ ا.�
ٰ
  َماهُ َعنۡ   َتَعا3

Bescherming tegen Termieten 

31. Reciteer 41 keer ‘ ُ1ّٰاِل1َٰ اِّالَ الل ۤ  en blaas dan op de opgeslagen ’َال

objecten en boeken etc.,  ��  ���
���	�� ����  ������� �����  zullen deze dingen 
beschermd blijven tegen termieten en andere insecten.  

Een Aankoop volgens uw Wensen 

32. Als u ‘ ِحْيِم ْحٰمِن الّرَ  blijft reciteren tijdens een ’بِْسِم الل1ِّٰ الّرَ

aankoop, u zult  ��  ���
���	�� ����  ��� �� �� �����  een goed product krijgen die 
voldoet aan uw wensen. 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

 

 

28 Rabi’-ul-Aakhir, 1436 AH 

18 Februari, 2015 
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��� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef na het lezen dit boekje ook aan een ander 

Ontvang beloning door het verspreiden van boekjes en Madanī 
parels-flyers die uitgegeven zijn door Maktaba-tul-Madīnaĥ. 
Deze kunnen verspreid worden op trouwerijen, begrafenissen, 
bijeenkomsten, ‘Urs, Mīlād optocht etc. Maak er een gewoonte van 
om een aantal boekjes in uw winkel te plaatsen zodat u deze aan 
uw klanten kunt geven met de intentie om zegeningen te 
verdienen. Stuur tenminste 1 Sunnaĥ-Inspirerend boek of Madanī 
parel flyer naar elk huis in uw buurt. Schakel hiervoor hulp in van 
kinderen of een krantenbezorger, en kom in actie voor het 
overbrengen van het bericht van Islam en verkrijg hiervoor grote 
zegeningen. Bezoek ook de website www.dawateislami.nl voor 
meer leerzame boekjes en Nederlandse videos. 
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adat u dit boekje hebt gelezen, bent u zeker benieuwd 

naar de persoon die het geschreven heeft. Dit boekje is 

geschreven door de grote, spirituele en geleerde 

uitblinker van de 21ste eeuw, ‘Allāmaĥ Maulānā Abu Bilal 

Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi  �!��"��� #�� ����$� ��  �����������R �����   � . Hij heeft 

Dawat-e-Islami opgericht (de internationale, niet politieke 

beweging voor het verspreiden van de Quran en Sunnaĥ) die de 

Islamitische kennis verspreidt in meer dan 105 afdelingen. Indien u 

meer wilt weten over de oprichter, zijn boeken en de 

verschillenden afdelingen van Dawat-e-Islami, ga dan naar deze 

site: www.dawateislami.nl. Bovendien verspreidt Dawat-e-Islami 

ook de Islamitische informatie over de hele wereld door middel 

van Madani Channel, een 100% Islamitisch kanaal in verschillende 

talen. Ongeacht de plaats of het land waar u zich bevindt, kunt u 

Madani Channel bekijken door de app Madani Channel te 

downloaden via app store of Play store. Als u contact met ons wilt 

opnemen, stuur dan een mail naar: Holland@dawateislami.net 

N 
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