Bismillsahir RaltmaanirRahiem...

Kernmerkenvan ( magiër,helderziende
enheksen)
Bestebroeder,bestezusterin de islaam:dit zijn sommigetekenenen kenmerkendie alsje die allen
of sommigeervanvindt in iemanddie beweertte kunnengenezen,op je hoedemoet zijn en heelerg
voorzichtigmoet zijn:
l.

Somsvraagtde leugenaarsommigebezittingenvan de ziekeen hij vraagtwat de naamis van de
ziekepersoonen wat de naamis van zijn moeder.(en niet de naamvan zijn vader).

2. Sommigeneiseneenbepaaldsoortofïerdiermet bepaaldespecifiekeeigenschappen,
deze
offerdierwordt vervolgensgeslachtzonderde naamvan Allaah te noemen.Het kan zijn dat hij
(de heler)vervolgenshet bloedvan het dier op de ziekegaatsmeren.
3. Sommigezogenaamde
helerssprekentekstenuit die niet te verstaanzijn en gaat dit op de zieke
blazen,somsgemixt met wat Qoraanverzen.
4.

Somsgebiedtde helerde ziekeom eenexacteperiodeafstandte nemenvan de restvan de
mensen,en zich af te zonderenin een donkerekamerdie " Al-Hadjbah"wordt genoemd.(Let
hier op dat voor de zieke,als het eenman is, de salaahmet de djamaa'ahin de moskee
onmogelijkwordt gemaakt.)

5.

Somswordt aande zieke gevraagdom eenpaardagengeenwater aante raken. (Waardoor
hijlzij geenwoedoe doet en dus vervolgensgeensalaahdoet!)

6. Van de belangrijkstetekenenen duidelijkstekenmerkenvan zo'n leugenaaris zijn uiterlijk. Je
ziet hem met eenaf geschorenof afgekniptebaard.Zijn klerenzijn te lang en niet volgensde
soennah,langesnor, langenagels,rooh. Het behandelenvan vrouwen doet hij op een manier
dat hij alleenis met haar,of gedeeltenvan haarlichaamziet die bedektmoet blijven voor hem.
Vrouwen aanraken,afivezig zijn bij alle salawaat(gebeden)van salawaatoeldjamaa'ah
(:gezamelijkegebedenin de moskee)of sommigevan die salawaatin de moskee,en nog meer
van zulke overtredingenvan de sharie'ah(:islamitischewetten)begaathij.
7. Men ziet om de helersheenhulpjesen rechterhandjes,die hem verheiligenen zijn werkenen
dadenen de resultatenervan met erg overdrevenbewonderingbeschrijvenen hoog er tegenaan
kijken. Deze hulpjes noemenhem met: SFIEIHKof ASSAYYID (:de heer) of
MAWLAANAA.
8. Van hun werkenis: het bewerendat zij het onbekende
weten(:'ilmoel Qaib),door de handte
lezenof een koÍïie kopje of het terugbrengenvan de gestolen/verlorengoederen.Zie extrauitleg
over Al-Qaib aanhet eind van dit artikel.
9. Sommigenvan hen gevenaande ziekeeenhidjaab(=bescherming)
uit eenstukje
bestaande
papierwaarop vierkantjes,lettersen cijfers zijn getekend,wat de zieke blj zich op een
onzichtbaargedeeltevan zijn lichaammoetdragen.

10.Somsgeeft de heleraan de ziekeiets wat hij/zij moetbegravenin de grond of bij hemihaarthuis
of bij iemandanders!.(door dit laatstete doen,wordt de eigenaarof bewonervan dat huis een
derdepartij van de sihr. Meestal is hij/zij degenedie de effectenvan de magie voelt, in de vorm
van vreselijkehaatnaariemandof iets,ofjuist liefdenaariemandof iets.F,nzo brengtde
magiemanschadeaananderenen verstoorthij hun levenzonderdat de geplaagdeniets snappen
'van dezerare ongepasteeffecten.Meestalwordt dat wel opgemerktdoor de omstanders
(vrienden,familie).
l 1 Sommigenvan hen gevende ziekepapierenrolletjes,die de ziekemoet verbrandenom zo
zichzelf van wierook te voorzien, of het als wierook gebruikenvoor zijn huis. En dat voor een
's
's
bepaaldeperiode ochtensen avonds.

12 SommigenschrijvenstukjesQoraanverzenop papiermet de safraan(:soort geleof roodachtige
kruiden)of geschrevenmet iets anders.Om de Qoraanverzenheenstaanlettersen woordendie
niet te lezen zrjn, mensennoemendit papiertje"Al-'Aziemah" of "Al-Mahw of Al-Mahaayat'
omdat dit gedumptwordt in water die zich in eenbekerbevindt, het water wordt vervolgens
door de ziekegedronkenvoor eenpaardagen.

Als men goed kijkt naar puntenvan 9 tot en met 12 zal ontdektworden dat Qoraanverzenvolgens
hen: of gedragen,begraven,verbrandt(als wierook) of gedronkenmoètenworden. Al deze
handelingenzijn niet toegestaan
noch in het boekvan Allaah s.w. nocháe soenahvan de
boodschapper
van Allaah s.a.w.enzrln sahaábah
(:met gezellen)en de salafas-saalih(de geleerden
van de gezegendeeerstedriejaar na de hidjrahvan onzeboodschapper).

'Waarschuwing:
Een oprechtewaarschuwingover het volgen,aÍhankelijkzljnvan en gelovenin de volgendezaken:

L
2.
3.
4.
5.

Horoscopen
in krantenen magazines;
Magieshows;
Handlezen,
Koffie kopjelezen;
Lijnen trekkenin het zand;

Al dezezakenhebbente makenmet mensen
diebeweren
datze Al-Qaibwetente achterhalen!!
WaaralleenAllaahs.\r/.en niemandnaasthemdekennisoverheeft.
Allaahs.w.zegtin de heiligeQoraan:
# Zeg, oh Mohammedr: sniemand en niets in de hemelen of op aarde,
kent het onwaarneembare
behalve Allaah s.w.' En zÍj weten niet
(21):65
Annaml
wanneer zij worden opgewekf, # Soerat:
De boodschapper
vanAllaahzegt:
n diegene dÍe naar een helderzÍende
(of iemand die verloren díngen en
personen beweert te kunnen vinden) gaat, en hij gelooft hem in wat hii
zegt, dan is diegenen ongelovig in wat mij is geopenbaard.'
ftadiethsahieh)
Dusalsje naarzo'n mantoegaatenje vraagthemomje handte lezenterwijlje overtuigtbentdat
hij detoekomstkanvoorspellenof hetonwaarneembare
kanweten,danbenje kaafirgewordenin
dusdeheledien
datgene
wat aanonzeboodschapper
is geopenbaard,
dusdeQoraanende soennah
lvÍoskeeBadr
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de heleislaam.Logisch,want wie dat doetis eenmushrikgeworden!.Wantje hebt eeneigenschap
van Allaah aan eenmenstoegekend.Het is hetzelfdealsje zegt dat imaamMohammedmensenuit
de dood kan roepen!Doden opwekkenis alleenhet werk en de eigenschap
van Allaah enkelen
alleen.Ken je dezeeigenschapaaneenandertoe,wiedan oolg dan hebje twee of meergoden,dus
benje mushrik,mogeAllaah ons beschermen
voor kufr en shirk.

í^
Allaah s.w. zegt in de heiligeQoraan:

& En Wij zenden (dat) van de Qoraan neer wat genezÍng en
barmhartigheid voor de gelovÍgen is. En het vermeerdert voor de
onrechtvaardigen slechts verlies. # Soerat:
(17):82
At-Israa

En onzeboodschapper
s.a.w.vanAllaahs.w.zegt:
sVooneker, AIIaah s.w. geeft geen genezing
ín iets wat haraam is,'
En hij s.a.w.zei:
s JUIIÍe moeten
Abu-Daawoed.

medícijnen

gebruíken,

(van welke ziekte
(Al-Boekhaari)

dan ook)

maar níet in iets wat haraam is'

De hierbovenstaandehadiethis eenwet diealtijdtoegepast
moetworden.Als de grootsteartstegen
je zegldatjou genezing
is om bierof alcoholte drinkenaf varkensvlees
te eten,danmoetje tegen
hemzeggendatAllaahs.w.geengenezingtegenziekÍesheeftgeplaatst
in ietswat Hij s.w.voor zijn
dienarenheeftverboden(haraamis).
Hetzelfdegeldtook voor dezefaqiehof sheikhof mawlaanaa
djin
die bewerendatzij dezeplagende
of actievesihrof bozeoogkunnenhelenalsje eengeitmetbepaalde
eigenschappen
slachtzonder
denaamvanAllaahte noemen.
dingenmoetdoendietegende islaamzijn.
Of dereedsgenoemde

Je
l. Zorgendat de tawhied(de eenheidvan Allaah)tot diep in je bestaanis doorgedrongen.
uiterstebestdoenom de soennahvan de boodschapper
s.a.w.te volgen.En ver blijven van elk
soortshirk en bid'ah.
2. Je bestdoenom sterkverbondente zijn met Allaah s.w. en het op latenbloeienvan de ziel
door: Qoraanreciteren,de betekenisdiep in je latendringenook al is het alleenal met de
vertalingvan de betekenisvan de Qoraan(dusalleenlezenhelpt niet zoveelalsje de betekenis

niet begrijpt!).Je houdenaande beginprincipesvan de islaam(arkaanoel-islaam
en arkaanoeliemaan).
Altijd bezig zijn met dhikr Allaah d.m.v.het reciterenvan de overgeleverde
smeekbeden
en
doe'aa's,met de volle overtuigingdat dezedoe'aa'sde besteen sterkstewapenszijn.
@hilcroel- Laah : herinneren aan AIIaah: aandenking van Allaah : bezig zijn met Állaah
s.w. heeft geen bepaalde tijden om te doen.Als je de soennahvan de boodschapperin praktijk
gaat brengen (zijn voetstappenvolgt) dan zul je ontdekkendat je eigenltjk alle momentenin je
dag bezig bent met AIIaah). Voorbeelden van dezedhikr is.
(hetversvan het voetenbankje):
dit is het
a) Het lezenvan Aayatoel-koersi
waardevolstevers in de heiligeQoraan.Het wordt gelezenna het verrichtenvan
elke verplichtesalaahen voor het slapengaan.
(Qoel hoewal-laahoe
b) Het lezenvan soeratoel-Ikhlaas
Ahad....) en de twee
moe'awidtatain(:de twee beschermers)
dat zijn: Qoel A'oedoe birabbilfalaq...
en Qoel A'oedoebirabbin-naas...na
iedereverplichtesalaahéén keer.En na
salaatoel-Fadjren salaatoel-Maqribdrie keer.

c) "Bisnillctahil-ludtie loayadurru nla'u isnihie shoi-oenJtl-ardi
walauJis-samaa.I4/ahoewas-sanie'
oel-'alient A' oedoebi
kulimaatil-laahit-taahmaat
nin sherri meekhalq." Driekeerna
salaatil-Fadj
r en salaatil-Maqrib.
d) Zorgen dat je ten alle tijden woedoehebt,de hele dag door en voor het naarbed
gaan.(De djin komt niet dichtbijiemanddie woedoeheeft.).Goedoplettendatje
alle salawaatop tijd doet en de nawaafilverricht (de niet verplichte salawaat).
e) Allaah beschermingvragenvoor het binnentredenvan de WC met.

" Allaahoemmainnie a'oedoebikominalkhoebtltiwal lrhabaa-ítlt."
( O Allah, ik zoektoevluchtbi U tegenal het slechteenzUdie slecht
doen.)

Roeqyah(: jezelf of iemandandershelenvolgensde sharie'ahen volgensde soennah.)
om onszelfof anderente genezen
Allaah s.v/.en zijn boodschapper
s.a.w.hebbenonstoegestaan
door middel van Roeqyahmet de volgendevoorwaarden:
doe'aa's(=smeekgebeden)die te vinden
l) De Roeqyahmoet verrichtworden met de overleverde
zijn in de Qoraanof de betrouwbaresoennah.
2) De Roeqyahmoet verricht wordenin Arabischtaal met eenduidelijk te verstanestem.
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3 ) Dat je met overtuiginggelooft dat de Roeqyahop zich geenvoor- of tegenspoedkan brengen
zonderde machten de wil van Allaah.Dus als Allaah het niet wil dan zal de besteRoeqyahvan
de bestemoslim met het schoonstehart niet heloenl.

l) # Laa ilaaha illaa anta, soebhaanaka

Ínníe kuntu minadtaalimien.

&

(21):87
ioeratAl-Anbiyaa
"Er
is geenGod dan U, Heilig Bent U. voorwaar,ik behoordetot de onrechtvaardigen."
-betekenis:

2) & Rahbi innie massaniyad-durru

wa anta arhamoer-raahimíen

.&

"Oh, mijn Heer.Voorzeker,
betekenis:
ik lijd aanziekteenU bentdemeestbarmhartige,
de meeste
"
genadevolle
3) "Allaahoerabban-naas,
idhabil-bas,
ishfianta-shaafi,
laashifaaillaashifaa-oek,
laa
shifaa-an
yuqaadiru
saqamaa."
" Oh,mijn Heer,deHeer mensen,
Betekenis:
laatdeziekteverdwijnen,
genees
der
me,IJ bentde
genezer.
Er is geengenezing
behalvedievanU. Eengenezing
diesterkeris dandeziekte."
4) " Bismillaahioerqiek,min koellishai-inyudhiek,wa minkoellinafsinaw 'aini haasid,
Allaahoeyoeshfiek,
bismillaahioerqiek."
Betekenis:-"In
de naamvanAllaahdoeik Roeqyah
opje, vanal datgene
waarjij aanlijdt entegen
elkekwadezielof elk boosoogvaneenafgunstige,
mogeAllaahje genezen.
In denaamvan
jou."
Allaahdoeik Roeqyah
op
N, B.
Al-Qaibis alleswat achterdetweebeperkingen
dieAllaahde mensheid
heeftopgelegd:
l) De olnatsheperking:datje nietin tweeplekkentegelijkkuntzijn, en dusdaardoorniet
kuntwetenwatje broerAli, die in Marokkowoont,doetop het momentdatje in de
moskeezit. Dit allemaalzonderdebekende
zichtbare
middelen
zoals:telefoon.e-mail
eru.
2\ De tíid henerkins:datje onmogelijkkuntwetenwat er in detoekomstgaatgebeuren.
je kuntnietvoorspellen
Eenminuutnade minuutwaarinje nu leeftis ook eentoekomst,
hoedieminuutzal zrjn,enwat er in dekomende
minutenallemaalgaatplaatsvinden!.
vandie
De tijd voorje geboorte
is ookQaib,hetis immersonmogelijkdatje ooggetuige
je
gewoonnogniet!Daarbijkomtook detijd waarinje
tijd bentgeweest,
want bestond
je slaapt.
eenbabywasof wanneer
Als eenmoslimdit goedbegrijpt,danbegrijpthij ook datalleenAllaah"'aalimoelQaib"is.
(deKennervanhetongeziene).
De EnigeDie devolmaakte
kennisbezitis Allaah,eneen
volmaakte
kennisgeeftgeenbeperkingen.
Daaromkunnenwe niemanddezevolmaakte
eigenschap
toekennen,
nochaaneenprofeetnocheenengel(behalve
wat ztj vanAllaahvia
werkt.
dewahy( openbaring)
doorkriigen),laatstaaneenSaahirdie metde shayaatien
plekken
in verschillende
Wantalleenmetdehulpvandedjin kanhij tegelijk(zogenaamd)

z\in.
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