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Smeekbede voor het lezen van een boek
eciteer de volgende Du’a (smeekbede) voor het lezen van
een religieus boek of Islamitische les en u zult      
onthouden wat u leest:

R

ّٰ َ
َ ََ ۡ
َ ََ َۡ
ۡ ُ ۡ ك َوان
ش
حكمت
ِ الل ُه َّم افت ۡح عل ۡينا
ۡ ۡ
َ َۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
 ِل َوا!ِك َرام#ال
علينا رحتك يـا ذا
Vertaling:

O Allah      ! Open de deuren van kennis en wijsheid voor
ons, en heb genade op ons! O Hij die de meeste Eervolle en
Glorieuze is! (Al-Mustatraf, deel 1, blz. 40)
Opmerking: Reciteer één keer voor en één keer na de smeekbede de

vredesgroet naar de Geliefde Profeet  .
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UNIEKE ZOON
Voortreffelijkheid van Vredesgroet naar
Profeet 
1
De Geliefde Profeet 2  ٖ  ,    ) /
 0  heeft gezegd: ‘Op
1
de Dag des Oordeels zal Ik (2  ٖ  ,    ) /
 0  ) handen
schudden met degene die op één dag vijftig keer
vredesgroet stuurt naar Mij.’

(Ibn Bishkwal, blz. 90, Hadees 90)

َ ُ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

Dezelfde droom tijdens drie nachten
In de achtste nacht van de maand Zul-Hajj droomde
Sayyiduna Ibrahim %& '      dat iemand zei: ‘Allah
www.dawateislami.net
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heeft u opdracht gegeven om uw zoon te
slachten.’ Vanaf zonsopgang tot zonsondergang was
hij %& '      aan het nadenken of de droom afkomstig
was van Allah      of van satan. Dit is de reden dat
َ ۡ َّ يَ ۡو ُم
de achtste van Zul-Hajj ‘التوِيه
’ wordt genoemd,
d.w.z. de dag van beschouwing. Op de negende nacht
van Zul-Hajj had hij %& '      dezelfde droom en was
hij ervan overtuigd dat de droom afkomstig was van
Allah      .

Dit is ook de reden dat de negende dag van Zul-Hajj
َ َ
َ
‘ ’ي ۡو ِم ع َرفهwordt genoemd, d.w.z. de dag van de
erkenning. Nadat hij %& '      dezelfde droom
nogmaals zag op de tiende dag van Zul-Hajj, maakte
hij %& '      een vast voornemen om zijn zoon te
offeren. Hierom wordt de tiende dag van Zul-Hajj
ۡ َّ يَ ۡو ُم
‘الحر
’ genoemd, d.w.z. de dag van het slachten.
(Tafseer Kabeer, deel 9, blz. 346)
www.dawateislami.net
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Mislukte poging van satan

Om het bevel van Allah      op te volgen nam
Sayyiduna Ibrahim %& '      zijn geliefde zoon, die op
dat moment 7 (of 13 of iets meer) jaar oud was, mee.
Onderweg verscheen satan vermomd als een kennis
van Sayyiduna Ibrahim %& '      en vroeg: ‘O
Ibrahim! Waar bent u van plan om heen te gaan?’
Hij %& '      antwoordde: ‘Ik moet wat doen.’ Satan
vroeg opnieuw: ‘Gaat u uw zoon slachten?’ Sayyiduna
Ibrahim %& '      antwoordde: ‘Heb je ooit een vader
zijn zoon zien slachten?’ Satan zei: ‘Ja ik zie u, omdat
u voor hetzelfde doel gaat. Gelooft u dat Allah     
u heeft gevraagd om dit te doen?’
Sayyiduna Ibrahim %& '      antwoordde: ‘Als Allah
     heeft gevraagd om het te doen, dan zal ik Hem
gehoorzamen.’ Teleurgesteld kwam satan naar de
moeder van Sayyiduna Isma’il %& '      en vroeg:
‘Waar heeft Ibrahim uw zoon meegenomen?’
www.dawateislami.net
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Sayyidatuna Hajirah 3 /
 5 antwoordde: ‘Hij is iets
 4
gaan doen.’

Satan zei: ‘Hij heeft uw zoon meegenomen om te

slachten.’ Ze 3 /
 5 vroeg: ‘Heb je ooit een vader
 4
zijn zoon zien slachten?’ Satan zei: ‘Hij heeft
aangenomen dat Allah      hem de opdracht heeft

gegeven om dat te doen.’ Sayyidatuna Hajirah 3 /
 5
 4
antwoordde: ‘Als het waar is, dan gaat hij iets zeer
goeds doen door Allah      te gehoorzamen.’ Daarna
kwam satan naar Sayyiduna Ismail %& '      en
probeerde hem te misleiden op dezelfde manier, maar
hij antwoordde ook: ‘Als mijn vader %& '      mij
meeneemt om mij te slachten ter gehoorzaming van
het bevel van Allah
heel goeds bezig.’

     ,

dan is hij %& '      met iets

(Al-Mustadrak, deel 3, blz. 426, Raqm 4094)

www.dawateislami.net
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SATAN
WAS GESTENIGD
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Satan was Gestenigd
Nadat hij gefaald had in het misleiden van de vader
en de zoon %& '  6    , benaderde satan de 'Jamarah'
waar Sayyiduna Ibrahim %& '      zeven kleine stenen
naar hem gooide. Nadat satan werd gestenigd, ging
hij uit de weg van Sayyiduna Ibrahim %& '      . Nadat
hij gefaald had op één plaats, kwam satan naar de
andere ‘Jamarah’ waar een engel Sayyiduna Ibrahim
%& '
      vroeg om stenen te gooien naar hem.
Sayyiduna Ibrahim %& '      gooide weer zeven
stenen naar hem, hierdoor ging satan uit zijn weg.
Satan benaderde vervolgens de derde ‘Jamarah’ waar
de engel Sayyiduna Ibrahim %& '      weer vroeg om
stenen te gooien naar satan en hij %& '      deed dat,
waardoor satan vluchtte. De traditie van steniging
van satan wordt nog steeds uitgevoerd en de Hujjaj

www.dawateislami.net
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(degenen die Hadj verrichten) gooien zelfs vandaag
stenen naar Jamarat op dezelfde drie plaatsen.

Zoon was bereid om geofferd te worden
Wanneer Sayyiduna Ibrahim %& '      samen met
Sayyiduna Isma’il %& '      de berg van Šabir had
bereikt, bracht hij %& '      zijn zoon op de hoogte
van de opdracht van Allah      . De dialoog tussen
hen wordt beschreven in de Heilige Quran in deze
woorden:

ۡ
 ۡ    ۡ ۤ 
 
ٰ ۤ  
. 9"ٰ A & #$ "ۡ ?@#' <=> & 7ۡ 8 #;  7: 9 7ۡ 8 234 5ٰ
O mijn zoon, ik heb in een droom gezien, dat ik jou offer.
Zie dus wat gij denkt.

Sayyiduna Isma’il %& '      antwoorde:

www.dawateislami.net
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ٰ
 ۤ  
ۡ ۡ
ٰ
ۡ
VSTUR ( ۡ5 PQ ( $ M NO L JK Iۡ 7ۡ 8FG! H " $ EA #$ D ' B%#5ٰٓ
O mijn vader! Doe hetgeen u opgedragen is, gij zult mij,
indien Allah het wil, zeker geduldig vinden!’1

َ ُ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

Bind mij strak met touwen
Sayyiduna Isma’il %& '      zei verder aan zijn vader:
‘Lieve vader! Bind me strak met touwen zodat ik
mezelf niet kan verplaatsen tijdens het slachten en
mijn beloning niet wordt verminderd. Bescherm ook
uw kleding tegen het spatten van mijn bloed omdat
mijn moeder verdrietig zal worden als ze het ziet.
Maak het mes scherper, zodat het goed loopt over
mijn keel (d.w.z. zodat mijn keel onmiddellijk wordt
1

Kanz-ul-Iman (Vertaling van Quran); Deel 23, Surah As-Saffat, vers 102
www.dawateislami.net
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gesneden) omdat de dood zeer pijnlijk is. Laat me
liggen op mijn voorzijde en plaats mijn voorhoofd
op de grond zodat u mijn gezicht niet kunt zien
terwijl u mij slacht. En wanneer u naar mijn moeder
gaat brengt u dan alstublieft mijn Salam aan haar
over. En als u het passend acht, geef mijn Qamis
[d.w.z. een lang en los shirt met lange mouwen] aan
haar. Dit zal haar troosten en helpen om geduldig te
blijven. Sayyiduna Ibrahim %& '      zei: ‘O, mijn
zoon! Je bent heel erg behulpzaam voor mij in het
uitvoeren van de opdracht van Allah      !’
Daarna bond Sayyiduna Ibrahim %& '      zijn zoon
zoals aangegeven door hem, liet hem op zijn
voorzijde liggen met zijn voorhoofd op de grond,
sleep zijn mes en gleed het mes op zijn keel maar
zijn keel werd niet doorgesneden. Op dat moment
www.dawateislami.net
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ontving Sayyiduna Ibrahim %& '      een openbaring.
(Surah As-Saffat, vers 104 tot 107)

Vertaling van Kanz-ul-Īman: En Wij riepen tot hem: ´O
Ibrahim. Inderdaad hebt gij de droom bewaarheid. Zo
belonen wij de goeden.´ Waarlijk dit was een duidelijke
beproeving. En Wij kochten hem met een groot offer vrij.’
(Tafseer Khaazin, deel 4, blz. 22)

www.dawateislami.net
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Ram uit Paradijs
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Ram uit Paradijs
Nadat Sayyiduna Ibrahim %& '      Sayyiduna Isma’il
%& '
      op grond liet liggen om te slachten, bracht
Sayyiduna Jibrail %& '      een Ram uit het Paradijs
als Fidyah (compensatie) met de opdracht van Allah
ُ َ ۡ َ ُ ّٰ َ ُ َ ۡ َ ُ ّٰ َ
     en riep luid vanaf een afstand: ‘ اكب1 اكب ا1’ا.
Toen Sayyiduna Ibrahim %& '      die stem hoorde,
tilde hij zijn hoofd naar de hemel en besefte dat dit
een beproeving van Allah      was en een Ram was
gestuurd als Fidyah om te worden opgeofferd in
ۡ َ ُ ّٰ َ ُ ّٰ َّ َ ٰ ٓ َ
َُك
 ا1 وا1’! ا ِل ا ِ! ا.
plaats van zijn zoon. Blij zei hij: ‘ب
Sayyiduna Isma’il %& '     
zei vervolgens:
ۡ َ ُ ّٰ َ
ُ‘ال ۡمد
َُك
َ ۡ ِ1ّٰ ِ ب َو
 ا1ا7’ Sindsdien is de Sunnah van deze
drie Heilige figuren om deze gezegende woorden te
uiten vastgehouden en deze zal tot aan de Dag des
Oordeels in leven gehouden worden. (Binayah Sharah
Hidayah, deel 3, blz. 387)

www.dawateislami.net
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Hoe zit het met het vlees van de Ram uit het
Paradijs?
De meeste schriftgeleerden van de Heilige Quran
hebben verklaard dat de Ram kwam uit het Paradijs
als Fidyah voor Sayyiduna Isma’il %& '      . Het was
dezelfde Ram die gepresenteerd werd als offer door
  8 9
Sayyiduna Habil ) /
  5 , de zoon van Sayyiduna

Adam %& '     . Het vlees van de Ram was niet
gekookt maar werd opgegeten door dieren en vogels.
(Tafsir Jamal, deel 6, blz. 349)

Hoorns van Ram uit het Paradijs
Sayyiduna Sufyan Bin ‘Uyaynah )     8 9 5 heeft
gezegd: ‘De hoorns van deze Ram werden voor een
lange periode in de Heilige Ka’bah geplaatst.
Wanneer de gezegende Ka‘bah werd verbrand,
werden deze hoorns ook verbrand.’ (Musnad Imam
Ahmad Bin Hanbal, deel 5, blz. 589, Hadis 16637)
www.dawateislami.net
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Wanneer en hoe was de Ka'bah in brand gestoken?

Hieronder is een fragment opgenomen uit het boek
‘Sawanih Karbala’, met een beschrijving van hoe de
gezegende Ka'bah en hoorns in brand waren
gestoken. Twee jaar nadat Sayyiduna Imam Husain

  3  /
4
 5 , de kleinzoon van de Heilige Profeet

1
2  ٖ  ,    ) /
 0  , werd gemarteld zond de slechte Yazid
12 of 20 duizend troepen onder het bevel van
Muslim Bin ‘Uqbah om Madina-tul-Munawwarah
aan te vallen. De wrede Yazidis vergoten veel bloed
in Madina-tul-Munawwarah, martelden meer dan
tienduizend mensen, waaronder zevenduizend

gezegende metgezellen   3      4
 5 . De huizen in
Madinah
werden
geplunderd,
schandelijke
misdaden werden gepleegd en zelfs paarden werden
aan de pilaren van Masjid-un-Nabawi gebonden.

www.dawateislami.net
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Dit leger kwam hierna naar Makka-tul-Mukarramah
waar rotsen werden gegooid d.m.v. katapulten
(wapens die werden gebruikt om stenen te gooien),
de gezegende gangen van de Heilige Haram waren
vol met stenen en de gezegende pilaren van Masjidul-Haram stonden op het punt om in te storten.
Deze wrede mensen veroorzaakten brand op het
gezegende dak van de Heilige Ka’bah en het
gezegende kleed.
De hoorns van de Ram (uit het Paradijs) die geofferd
waren door Sayyiduna Ibrahim %& '      als Fidyah
voor Sayyiduna Isma’il %& '      , werden veilig
gehouden als heilig souvenir op het dak van de
Heilige Ka'bah, maar ook die waren verbrand als
gevolg van het vuur. Op dezelfde dag als toen de
Heilige Ka’bah was ontheiligd, 15 Rabi’-ul-Awwal 64
AH, kreeg de slechte Yazid ook zijn straf in Hams
www.dawateislami.net
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(Syrië) op de leeftijd van 39. De slechte Yazid
onderdrukte de bevolking van Makkah en Madinah
en hij vermoorde op brute wijze de gezegende
1
familieleden van de Heilige Profeet 2  ٖ  ,    ) /
 0  ,

inclusief Imam Husain   3  /
 5 .
 4
De geurige bloemen van de tuin van de Geliefde Profeet
2  ٖ  ,    ) /
0 1
werden vertrapt. Zijn satanische


heerschappij
duurde
slechts
drie
jaar
en zeven maanden. Er kunnen belangrijke lessen
genomen worden uit zijn dood!
َ َ ۡ ُّ َ
َ ُ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
َۡ *
 * م َّمد1ا
صل
الب ِ ۡيب
صلوا

Kan iemand zijn zoon op basis van een droom
slachten?
Het is belangrijk om te onthouden dat het aan
niemand is toegestaan om zijn eigen of andermans
www.dawateislami.net
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kind of een ander mens alleen op basis van een
droom of een stem uit het ongeziene te slachten. Als
iemand dat zou doen dan zou hij een extreme
zondaar zijn en de straf van het hellevuur verdienen.
Sayyiduna Ibrahim %& '      bereidde zich voor om
zijn zoon te slachten op basis van een droom omdat
hij %& '      een Profeet is en de droom van een
Profeet gebaseerd is op een goddelijke openbaring.
In werkelijkheid was dit een beproeving voor hen.
Sayyiduna Jibrail %& '      bracht een Ram uit het
Paradijs dat werd geslacht door Sayyiduna Ibrahim
%& '
     

in opdracht van Allah      , in plaats van zijn
geliefde zoon. Dit unieke offer van Sayyiduna Ibrahim
en Sayyiduna Isma’il %& '  6    zal blijven leven tot de
Dag des Oordeels. Moslims zullen elk jaar bepaalde
soorten dieren blijven offeren ter gelegenheid van Eidul-Adha (het Offerfeest).
www.dawateislami.net
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Betekenis van ( اِﺳ ٰﻤ ِﻌﯿﻞIsma’il)

Sayyiduna Ibrahim %& '      had voor een lange tijd
geen kinderen gekregen. Hij %& '      was gezegend
met Sayyiduna Isma’il %& '      op een leeftijd van 99
jaar1. Terwij hij %& '      dua (smeekbede) deed om
gezegend te worden met een zoon zei Sayyiduna
ۡ َ ۡ ۡ
ۡ ۡ
Ibrahim %& '      : ‘’ا ِس َمع يا ا ِيل. Het woord ‘’ا ِس َمع
ۡ
betekent 'luister' terwijl het woord ‘ ’ا ِيلde naam van
ۡ َ ۡ ۡ
de Almachtige in de Hebreeuwse taal is. ‘’ا ِس َمع يا ا ِيل
betekent dus: O Almachtige! Luister naar me. Toen
hij %& '      werd geboren, werd hij ‘Isma’il’ geheten
ter nagedachtenis aan deze dua. (Tafsir Na’imi, deel 1,
blz. 688)

َ ُ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1ا
صل

1

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

Tafseer Qurtubi, deel 5, blz. 265
www.dawateislami.net

18

Unieke Zoon

Tien Parels over de Voortreffelijkheid van
Sayyiduna Ibrahim %& '     
1.

Na onze Geliefde en Gezegende Profeet
1
2  ٖ  ,    ) /
      de
 0  , is Sayyiduna Ibrahim %& '
hoogste in status.

2.

Sayyiduna Ibrahim %& '      is de vader van alle

Profeten.
3.

Het is volgens elke goddelijk geopenbaarde
religie verplicht om hem te volgen en te
gehoorzamen.

4.

Volgelingen van elke religie respecteren hem.

5.

Een ‘Offer’ wordt gedaan ter nagedachtenis aan
hem.

6.

De Hajj rituelen worden uitgevoerd ter
nagedachtenis aan hem.
www.dawateislami.net
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7.

Hij %& '      is de eerste die de Heilige Ka’bah
heeft gebouwd in de vorm van een huis.

8.

De mensen begonnen zijn begonnen
aanbiddingen te verrichten en sajdah te doen in
de buurt van de steen waar hij
%& '
      op stond tijdens de bouw van de
Heilige Ka’bah. [Deze steen wordt Maqam-eIbrahim genoemd.]

9.

Op de Dag des Oordeels, zal hij %& '      de
eerste zijn die uitstekende kleding wordt
geschonken. Onmiddellijk na hem zal onze
Geliefde en Gezegende Profeet 2  ٖ  ,    ) / 0 1
worden gezegend met die uitstekende kleding.

10. Hij %& '      en zijn gerespecteerde vrouw,

4
Sayyidatuna Sarah 3  /
 5 , voeden de

overleden moslim kinderen op in Barzakh
www.dawateislami.net
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(d.w.z. de periode tussen de dood en de Dag des
Oordeels). (Tafsir Na’imi, deel 1, blz. 682)

Leeuwen likken voeten
Twee hongerige leeuwen kwamen naar Sayyiduna
Ibrahim
Allah

%& '
      ,

     ).

(op het bevel van de Almachtige

Ze begonnen zijn voeten te likken en

deden sajdah ondanks het feit dat ze hongerig
waren. (Az-Zuhd lil-Imam Ahmad Bin Hanbal, blz. 114)
Rode tarwe kwam uit de zakken zand
Op een dag kon Sayyiduna Ibrahim %& '      geen
graan vinden. Onderweg vond hij %& '      rood zand
en vulde zijn zakken hiermee. Nadat hij
%& '
      thuis kwam, vroegen zijn familieleden: ‘Wat
is het?’ Hij %& '      antwoordde: ‘Het is rode tarwe.’
De zakken werden geopend en in deze zat echt rode
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tarwe. Toen deze tarwe werd gezaaid, werden de
gewassen vol van tarwe (Musannaf Ibn Abi Shaybah, deel
7, blz. 228). Dit is een Mu'jizah (d.w.z. profetisch
wonder) van Sayyiduna Ibrahim %& '      .

Sayyiduna Ibrahim %& '      is de beginner van
veel dingen
Sayyiduna Ibrahim
zaken:

%& '
     

was de eerste in veel

1.

Hij %& '      was de eerste in de wereld wiens
haar wit werd.

2.

Sayyiduna Ibrahim %& '      gebruikte als eerste
henna en katam als kleurstof voor witte haren.
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[Katam is een soort kleurstof gemaakt van de
Indigo plant 1.]
3.

Hij %& '      was de eerste die een genaaide
pyjama droeg.

4.

Hij %& '      was de eerste die een preek gaf op
de Mimbar [een verhoogde preekstoel].

5.

Hij %& '     was de eerste die op Jihad ging.

6.

Hij %& '      was de eerste die de traditie van
gastvrijheid praktiseerde.

7.

Hij %& '      was de eerste die mensen omhelsde
tijdens ontmoeten.

1

In urdu wordt het ‘Nil’ genoemd.
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8.

Hij %& '      was de eerste die Sarid kookte.
(Sneetjes brood in soep wordt Sarid genoemd).
(Mirqat, deel 8, blz. 264)

َ ُ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1ا
صل
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TOFFEES
EN

SNOEPJES

www.dawateislami.net

25

Unieke Zoon

Toffees en zoetzure snoepjes
De meeste kinderen zijn dol op het eten van toffees,
snoep, chocolade, sneeuwkegels en andere kleurrijke
zoete dingen, maar ze zijn er waarschijnlijk niet van
op de hoogte dat deze dingen hun tanden, keel,
borst, maag en darmen etc. kunnen schaden omdat
ze ongezond zijn en onzorgvuldig worden gegeten.
Hier worden er een aantal medische onderzoeken
gepresenteerd over snoepjes en dergelijke voor het
voordeel van de moslims.

Afbreken van tanden
Menselijke tanden bevatten van nature harde witte
buiten laag die de tanden beschermt en glazuur
wordt genoemd. Het eten van ongezonde dingen
trekt bacteriën aan in de mond die schadelijk zijn
www.dawateislami.net
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voor deze laag, waardoor de tanden ook beginnen af
te breken.

Oorzaak van mondblaren en keelpijn
Nadat de kinderen toffees enz. hebben gegeten, maken
ze vaak hun tanden niet schoon. Het gevolg hiervan is
dat er een dikke laag van suiker gevormd wordt over
de tanden, waardoor bacteriën worden geproduceerd
en dit veroorzaakt blaren in de mond en keelinfecties.

Gevolgen van ongezonde zoetzure snoepjes
De toffees en zoetzure snoepjes die verkocht
worden, zijn vaak ongezond en onhygiënisch.
Volgens een nieuwsbericht worden de snoepjes en
toffees uit ongezonde grondstoffen geproduceerd in
kleinschalige fabrieken, die schadelijke gevolgen
hebben voor de gezondheid van kinderen. Deze
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fabrieken gebruiken glucose, sacharine en andere
materialen van zeer slechte kwaliteit voor het maken
van snoep en toffees. Dat veroorzaakt in
toenemende mate tandziektes onder de kinderen.
(Van Daily Dunya)

Cake, koekjes, ijs etc. veroorzaken diabetes
De chemische stoffen die als zoetstof gebruikt
worden in koekjes, ijsjes en frisdranken zijn een
oorzaak van diabetes over de hele wereld. Volgens
het onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van
Oxford (Engeland), veroorzaken de chemische
stoffen die gebruikt worden door voedselbedrijven
om hun producten te zoeten diabetes (een ziekte
waarbij te veel suiker in de urine voorkomt). Het
chemische element ‘Hi-Fructose’ (een soort suiker)
verhoogt het risico op diabetes.
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In het onderzoek werd de chemische analyse van
koekjes, gebakjes en sappen uit 42 verschillende
landen uitgevoerd. Volgens het onderzoek is het
percentage van de ziekte in de landen waarin zoete
voedingsmiddelen te veel worden gebruikt acht
procent hoger! Van deze landen staa Amerika
bovenaan de lijst, waar elke persoon bijna 25 kg aan
zoete voedingsmiddelen jaarlijks gebruikt, terwijl
Engeland de minste hoeveelheid verbruikt. ieder
individu consumeert daar min of meer een half kilo
aan zoete voedingsmiddelen op jaarlijkse basis.
(Dunya Nieuws Online)

Risico op 17 soorten ziektes
Chocolade bevat naast andere ingrediënten ook
cafeïne. Pure chocolade bevat vier keer meer cafeïne
dan melkchocolade! Cafeïne neemt de pijn,
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vermoeidheid, enz., tijdelijk weg maar het te veel
gebruiken is schadelijk voor de gezondheid.
Degenen die op een regelmatige basis cafeïne
binnenkrijgen, zijn gevoelig voor de volgende
gezondheidsproblemen:
vermoeidheidsklachten,
prikkelbaarheid, veelvuldig urineren, te veel
uitscheiding van calcium via urine en uitwerpselen,
spijsverteringsstoornis, zwelling van de dikke darm,
aambeien, verhoogde en onregelmatige hartslag,
hoge bloeddruk, maagzuur, maagzweer, verstoring
in slaapritme (d.w.z. overmaat of gebrek aan slaap,
vroegtijdig slapen, slapeloosheid, wakker worden
door lichte prikkels enz.), hoofdpijn, depressie,
teleurstelling, lever- en nierziekten, enz. Naast
chocolade bevatten frisdranken, koffie, thee en
pijnstillers ook cafeïne. (Uit het medische boek 'Qatil
Ghiżayain')
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Wat zouden kinderen moeten eten?
Geef, in plaats van schadelijke zoetzure snoepjes en
toffee, groenten en droge vruchten aan uw kinderen.
Dit in een juiste hoeveelheid volgens hun leeftijd of
met raadpleging van de arts. U kunt ook profiteren
van deze gunsten van Allah      . Hier zijn een
aantal voordelen van de droge vruchten.

Amandel
1.

Alle amandelen zijn cholesterolvrij.

2.

Bittere of Iraanse amandelen voorkomen kanker.

3.

Het eten van de amandelen uit de zaden van
droge abrikozen geneest wonden.

4.

Amandelen bevatten calcium, wat een essentiële
voedingsstof is voor de botten.
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5.

Het eten van amandelen verwijdert zuurheid en
vermindert het risico op hart- en vaatziekten.

6.

Amandelen verminderen het risico op kanker
en staar (ooglens troebelheid).

7.

Amandel vermindert de hoeveelheid LDL
cholesterol (slechte cholesterol).

8.

Amandelen helpt tot een normale ontlasting en
voorkomt constipatie.

9.

Het eten van amandelen vermindert ook het
risico op obesitas.

10. Amandelen zijn gunstig voor het haar en de
huid en zorgt voor een gezonde teint.
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11. Een regelmatige massage met amandelolie
voorkomt een droge huid, mee-eters, rimpels en
moedervlekken.
12. Amandelen voorkomen haaruitval.
13. Amandelen verwijderen roos en voorkomen dat
het haar wit wordt.
14. Amandelen
zijn
gezichtsvermogen.

gunstig

voor

het

15. Plaats elke avond zeven stukken van amandelen
en eenentwintig rozijnen (kleine of grote) in
water en eet ze met melk in de ochtend en kauw
deze goed. Dit blijkt een uitstekend en doeltreffend
recept te zijn voor het verlichten van hoofdpijn en
versterking van het geheugen   
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16. Het samen eten van amandelen samen met
vijgen geneest ziekten van de maag.

Pistache
Pistaches versterken het hart en de hersenen. Ze
voorkomen overgewicht en verstoringen van nieren.
Naast de versterking van de hersenen en het
geheugen, dienen ze ook als een effectief medicijn
tegen hoest. (Kitab-ul-Mufridat, blz. 156)

Cashew
Cashewnoten
voorzien
het
lichaam
van
voedingsstoffen en zorgen voor de versterking van
de hersenen en het lichaam. Het eten van
cashewnoten met honing in de ochtend op een lege
maag geneest vergeetachtigheid. Een patiënt van
lepra was genezen vanwege het veelvuldig eten van
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cashewnoten. (ibid, blz. 336)

Pijnboompit
Pijnboompitten verwijderen slijm en versterken het
lichaam. Ze stimuleren de eetlust en zorgen voor de
versterking van het hart en de spieren. Honing met
geschilde en gemalen pijnboompitten zijn een
effectief medicijn tegen hoest met slijm. (ibid, blz. 211)

Pinda
Pinda’s bevatten veel voedingsstoffen. Pinda’s zijn
gelijk aan cashewnoten en walnoten in de voordelen
die ze brengen. Pinda-olie is een goede vervanger
voor olijfolie. (ibid, blz. 476)
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Gekristalliseerd suikerklonten*
Kristalsuiker verbetert het gezichtsvermogen. Het
drinken van gekristalliseerd suiker gemengd met
lauw water als siroop maakt de stem zuiverder. Het
gebruik ervan als oogdruppels geneest 'wazigheid'
van de ogen. (ibid, blz. 461)

Kokosnoot
Het elke dag eten van 11 gram kokosnoot met suiker
op een lege maag in de ochtend verbetert het
gezichtsvermogen, verzacht de buik en stimuleert de
eetlust. Het gebruik van kokosnootolie op het hoofd
zorgt voor haargroei en is gunstig voor de hersenen.

*

Gekristalliseerde suiker heet ‘Misri’ in Urdu.
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Gedroogde dadels
Gedroogde dadels zorgen voor schoner bloed,
stimuleren eetlust en zorgen voor goede
lichaamsvetten. Ze versterken ook de rug en de
nieren. (Kitab-ul-Mufridat, blz. 222)

Walnoot
Walnoten verlichten indigestie (een opgeblazen
gevoel in de buik). Geroosterde walnoten zijn
effectief tegen winterhoest. Het aanbrengen van
gekauwde walnoten op een ringworm verwijdert het
litteken. (ibid, blz. 68)

Bessen en rozijnen
In een Hadis is vermeld: ‘Eet rozijnen, het is een
goede maaltijd, het versterkt de spieren, vermindert
boosheid, het geeft de mond een fijne geur en
www.dawateislami.net
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verwijdert slijm.1’ In een andere Hadis is vermeld
dat bessen nemen verdriet weg. (At-Tibb-un-Nabawi li
Abi Nu’aym, blz. 379, Hadis 319)

Wanneer kleine en grote druiven gedroogd worden
dan veranderen die in krenten en rozijnen. Rozijnen
bevatten goede vetten voor het lichaam en de zaden
ervan verbeteren de maagwerking. Het eten van
rozijnen met de sappige zaden van een granaatappel
verbeteren de spijsvertering. Het sappige gedeelte
van rozijnen is zeer gunstig voor de longen.
Rozijnen zijn een voedingsstof en ook een medicijn.
Men kan ze met of zonder de schil eten in de juiste
hoeveelheid.
Een beroemde Hadis deskundige, Sayyiduna Imam
  8 9
Zuhri ) /
  5 heeft gezegd: ‘Degene die graag Hadis
wilt memorisren moet (een juiste hoeveelheid van)
1

At-Tibb-un-Nabawi li Abi Nu’aym, blz. 719, Hadis 809
www.dawateislami.net

38

Unieke Zoon

rozijnen eten.’1 Men kan de rozijnen ook met de
zaden eten. In feite verbeteren de zaden van rozijnen
de maagwerking. Plaats de rozijnen voor een paar
uur in water, verwijder de schil en eet het sappige
gedeelte. Het sappige gedeelte van rozijnen is een
effectief geneesmiddel voor longproblemen en
chronische hoest. Het verlicht de pijn van de nieren
en de blaas en zorgt voor de versterking van de milt
en de lever. Daarnaast verzacht het de buik en
versterkt het de maag en verbetert de spijsvertering.

Rode rozijnen

Sayyiduna ‘Ali   3      4
 5 heeft gezegd: ‘Degene die
dagelijks 21 rode rozijnen eet, blijft beschermd tegen

ziektes.’ (At-Tibb-un-Nabawi li Abi Nu’aym, blz. 721, Hadis 813)

1

Al-Jāmi’-ul-Akhlāq Ar-Rāwī, blz. 304
www.dawateislami.net

39

Unieke Zoon

Vijg (droge vrucht)
In een Hadis is vermeld: ‘Eet vijgen want ze genezen
aambeien en jicht (d.w.z. pijn in de enkels en
tenen).’ (ibid, blz. 485, Hadis 467)
1.

Vijgen bevatten betere voedingsstoffen dan alle
andere vruchten.

2.

Vijgen genezen
gewrichtspijn.

3.

Er zijn unieke voordelen van het eten van vijgen
op een lege maag in de ochtend.

4.

Degenen die een opgeblazen gevoel hebben na
het eten, moeten drie stukken van vijgen eten
na elke maaltijd.

5.

Vijgen normaliseren en grote buik en helpen
tegen obesitas.
www.dawateislami.net
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6.

Vijgen genezen hoest en astma.

7.

Vijgen verbeteren de huidskleur.

8.

Vijgen verwijderen dorst. (Gharaylu ‘Ilaj, blz. 111)

Heerlijke poeder voor ogen
Neem in een gelijke hoeveelheid anijs, gekristalliseerde
suikerklonten en Iraanse amandelen. Stamp ze fijn,
meng ze en bewaar ze in een grote fles. Eet dagelijks
een theelepel ervan op een lege maag in de ochtend,
zonder water. Het kan geen kwaad als de hoeveelheid
een beetje meer dan een theelepel is. Op de lange
termijn zal dit het gezichtsvermogen verbeteren.
Ik zal een gebeurtenis delen over de voordelen
ervan. Er was een meisje dat last had van steeds
tranende ogen. Uiteindelijk werd een afspraak
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gemaakt bij een oogarts. Ik (Ilyas Qadri) heb diezelfde
heerlijke poeder aangeboden aan haar. Door de
genade van Allah      , was haar ziekte genezen door
dit poeder alleen één of twee keer te eten. De
medische behandeling was niet meer nodig.
Degenen die geen oogziekten hebben kunnen het
ook op regelmatige basis gebruiken. (Gharaylu ‘Ilaj, blz.
33)

22 Zul-Qa’da-til-Haram, 1435 AH
September 18, 2014
Geef dit boekje door aan een ander na het lezen

Verdien veelvuldig zegeningen door het verspreiden
van boekjes en Madani parels-flyers die uitgegeven
zijn door Maktaba-tul-Madinah. Deze kunnen
verspreid worden op trouwerijen, begrafenissen,
bijeenkomsten etc. Als u een winkel heeft, maakt u
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dan een gewoonte ervan 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 één Sunnah-Inspirerend
boek of Madani parel flyer naar elk huis in uw buurt.
U kunt hiervoor hulp in schakelen van kinderen of
een krantenbezorger. Kom in actie voor het
overbrengen van het bericht van Islam en verkrijg
hiervoor grote zegeningen. Bezoekt u ook de website
www.dawateislami.nl voor meer leerzame boekjes en
Nederlandse video’s.
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