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Voorwoord: 
 

Alle lof zij Allah, we prijzen Hem en vragen Zijn Hulp en we zoeken 
bescherming bij Allah tegen het slechte van onszelf en tegen het kwade 
van onze handelingen. Degene die wordt geleidt door Allah kan niet 
afdwalen en degene die Hij laat afdwalen kan niet geleidt worden. 
 
Ik getuig dat er geen God is dan Allah, Hij is Een, zonder partner met Hem 
en ik getuig dat Mohammed(vrede zij met hem) Zijn dienaar en 
boodschapper is. 
 
 

ذين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاته والَ تموتن إِالَّ وأَنتم مسلمونَيا أَيها الَّ  
 
“O gij die gelooft, vreest Allah zoals het behoort en sterft niet, tenzij gij Moslim zijt”.(Ali 
‘Imraan vers 102) 

 

 

ذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّ
 اءلُونَ بِهسي تالَّذ قُواْ اللّهاتاء ونِسرياً واالً كَثا رِجمهنثَّ مبا وهجوز
 واَألرحام إِنَّ اللّه كَانَ علَيكُم رقيباً
 
“O, gij mensen, vreest uw Heer, Die u van één enkele ziel schiep en daaruit haar gezellin 
schiep en uit hen beiden mannen en vrouwen verspreidde en vreest Allah in Wiens naam 
gij een beroep op elkander doet en (weest plichtsgetrouw) betreffende de familiebanden. 
Voorwaar, Allah is Bewaker over u”.( An-Nissaa vers 1) 
 

 

 يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَوالً سديداً
 فَاز فَقَد ولَهسرو اللَّه عطن يمو كُموبذُن لَكُم رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصي
 فَوزاً عظيماً



 
“O, gij die gelooft! Vreest Allah en spreekt de waarheid”.  

“Hij zal uw werken goed voor u maken en u uw zonden vergeven. En wie Allah en Zijn 
boodschapper gehoorzaamt, heeft zeker een grote overwinning behaald”.(Al-Ahzaab vers 
70-71) 

Waarlijk de beste toespraak is de toespraak van Allah, de beste leiding is 
Mohammed’s(vrede zij met hem) leiding, en de slechtste zaken(over het 
geloof) zijn die, die(door de mensen) ingevoerd zijn, want iedere 
ingevoerde zaak is een bid’ah(verboden vernieuwing) en iedere bid’ah is 
een daad van misleiding die(wie er ook maar mee begon) in het Vuur zal 
verblijven. 

Vervolgens. 

Als we een onderwerp moeten kiezen in de Islam, waar de hedendaagse 
moslims weinig over weten dan is het wel Tovenarij(Sihr), 
Bezetenheid(Mass) en het Boze Oog(Al-‘Ain en Al-Hasad). 

Dit is te wijten aan de influisteringen van de Shaytaan, want immers 1 van 
zijn grootste wapens is het feit dat hij wil dat mensen niet van zijn bestaan 
afweten, maar een groot deel van dit probleem is ook aan de mens zelf te 
wijten, de moslims zijn teveel bezig met de wereld en niet met hun geloof. 
Ze praktiseren hun geloof nauwelijks en naast het gebed en het vasten zijn 
ze nauwelijks bezig met het vergaren van kennis. 

Het probleem komt naar voren als mensen opeens vreemde ziektes en 
gevoelens krijgen, als dochters niet meer willen trouwen, en mannen 
spontaan krankzinnig worden enz.                                                            
Dan gaan deze onwetende mensen hulp zoeken en ze worden wanhopig en 
hopeloos, en dan komen ze vaak terecht bij de slechtste soort mensen op 
deze aarde, ze komen bij de menselijke Shayateen die de problemen van 
deze mensen verergeren en hen meetrekken in Shirk en Kufr. 

Vaak zeggen deze mensen dat ze niks anders aankunnen, de plaatselijke 
imam in de moskee heeft nauwelijks kennis over dit onderwerp, en de 
mensen worden verder gestuurd. 

 Ook zijn er weing raaqis(mensen die Roqyah doen) die alles volgens de 
Koraan en Sunnah doen en geen verboden zaken verrichten. En daarom 



heb ik besloten om met de Wil van ALLAH een handleiding te gaan 
schrijven over dit onderwerp, en met deze handleiding wil ik Insha 
ALLAH een aantallen doelen bereiken.                                                                                                                                                            
Het doel van dit werk is dat de mensen leren om bijzichzelf Roqyah te 
verrichten en bij hun eigen gezinsleden, zodat de roep om  de tovenaars 
met de wil van Allah zal verdwijnen. Het is niet het doel van deze 
handleiding dat mensen na het lezen ervan raaqi gaan worden en andere 
mensen gaan behandelen. 

De kennis die in deze handleiding zit is genoeg voor mensen die zichzelf of 
directe famillie leden willen helpen, maar volstaat niet als een gids voor 
raaqis, daarvoor is meer kennis vereist zowel theoretisch als kennis die 
opgedaan moet worden in de praktijk. 

Het doel is ook dat de mensen hun vijand, namelijk Iblies(moge ALLAH 
hem vervloeken) en zijn volgelingen leert kennen, want om iemand te 
bestrijden dien je eerst je vijand te kennen. 

Maar het belangrijkste doel van deze handleiding is dat de mensen zich 
bewust worden van het kwaad wat hen bedreigt, en toevlucht zoeken bij 
Allah, door meer daden van aanbidden te verrichten, vergeving te vragen, 
berouw te tonen en zich niet door de wereld te laten verteren. 

Het gaat er dus om, om de mensen het kwaad te laten zien van het NIET  
goed praktiseren van het geloof, want men kan oftewel Allah aanbidden of 
het verlies tegemoedt gaan. 

Voor jullie staat dus dit werk klaar moge Allah het nuttig voor mijzelf en 
iedereen maken.                                                                                         
Het heeft enige tijd gekost om dit in elkaar te zetten onder andere door de 
waswaas(influisteringen) die ik erdoor kreeg, maar alle Lof zij Allah, de 
Heer der Werelden die zijn dienaren altijd bijstaat hoe zwak ze ook zijn. 
Wal Hamdullilah! 

Tot slot wil ik vragen iedereen deze handleiding zoveel mogelijk te 
verspreidden onder onze broeders en zusters, moge Allah dit werk van mij 
accepteren en het nuttig maken voor mij en mijn gezisleden in het Graf en 
op de Dag des Oordeels.  

En moge ALLAH mijn ouders zegenen die mij de juiste opvoeding hebben 
gegeven en mijn vrouw die veel geduld met mij heeft gehad, en moge 



Allah mijn nageslacht tot een nageslacht maken dat HEM zal dienen met 
alles wat ze bezitten, zowel hun bezit als zichzelf. 

Het is niet toegestaan deze handleiding voor commerciële doeleinden te 
gebruiken, of iets aan te passen of weg te laten zonder toestemming van de 
auteur en de Rechter die hierover waakt is ALLAH de Rechter der rechters.                                                                                                      
Deze handleiding is geschreven om gratis omwille van ALLAH onder onze 
broeders en zusters verspreid te worden, doe dit dan ook en deel mee in de 
ajr(beloning). 

Ik ben slechts een zwakke dienaar van Allah, alles wat in de handleiding is 
verwerkt komt van betrouwbare boeken en lezingen van geleerden en 
specialisten op dit gebied en alles is volgens de Koraan en de authentieke 
Sunnah van onze geliefde Boodschapper Mohammed(vrede zij met hem) 
en naar voorbeeld van onze Vrome Voorgangers, de Salafu Saleeh.        
Ook zit er wat praktijk ervaring in verwerkt van mijzelf, ik vraag dus 
iedereen die fouten tegenkomt mij hiervan op de hoogte te stellen(met 
inachtneming van de juiste Achlaaq en niet in het openbaar).                      
Al het goede komt van Allah, en al het slechte van mij en de Shaytaan, 
moge Allah mij vergeven en hem vervloeken. 

Voor vragen, opmerkingen en dergelijke die met dit onderwerp te maken 
hebben kan iedereen zich richten naar het volgende email adres: 

 

roqyah@live.nl 

 

Abu Abderrahman ibn Ahmed 

 

 

 

 
 
 
 



1. De bewijzen voor het bestaan van de Djinn 
 

1.1 Definitie van de Djinn 
 

Wanneer we het hebben over de Djinn, hebben we het over een schepsel 
dat Allah geschapen heeft en dat net als de mens Allah moet aanbidden. 
 
In de Koraan in Surah Al-Dhaariat vers 56 staat: 
 

وندبعيإِلَّا ل الْإِنسو الْجِن لَقْتا خمو 
 “En ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen. “ 

Hoewel de Djinn net als ons geschapen is om Allah te aanbidden, zijn er 
verder vele verschillen tussen ons en hen, zo leven zij in een andere 
wereld, die zich in onze wereld bevindt, deze wereld is voor onze ogen 
onzichtbaar en ook de Djinn zelf zijn voor ons niet te zijn.                      
Wij kunnen alleen een Djinn zien die een andere gedaante(dier, mens, 
object) aanneemt, maar daar zullen we later op terugkomen.  

Verder hebben de Djinn bepaalde krachten gekregen zoals, lange afstanden 
afleggen in zeer korte tijd, er zijn er bij die kunnen vliegen, er zijn erbij die 
zeer grote kracht bezitten, maar wat duidelijk moet zijn voor iedereen is dat 
dit alles met de wil van Allah gebeurt en dat de Djinn niet het 
ongeziene(Al-Ghayb) kunnen zien en weten zoals vele beweren.               
Zij zijn net als ons onwetend over het ongeziene, zoals het Uur, wanneer 
iemand doodgaat enz, deze macht en kennis ligt alleen bij Allah. 

In de Koraan in Surah Al-A’raaf vers 7 staat: 

مهنورثُ الَ تيح نم قَبِيلُهو وه اكُمري هإِن 
“Waarlijk, hij ziet u, hij en zijn stam, vanwaar gij hen niet ziet.” 

Het is dus al duidelijk dat de Djinn schepselen zijn van Allah, en dat ze van 
ons verschillen, dit verschil komt nog meer naar voren als we gaan kijken 
waaruit de Djinn zijn geschapen, het moge duidelijk zijn dat Allah de 
Verhevene de mens uit aarde heeft geschapen, de Djinn is uit iets anders 
geschapen, namelijk uit een rookloze vlam van vuur. 



In de Koraan Surah Al-Rahmaan vers 15 staat: 
 

 وخلَق الْجانَّ من مارِجٍ من نارٍ
 
“En Hij schiep de djinn uit een rookloze  vlam van Vuur.” 
 

Verder is het zo dat de Djinn hier al eerder op de aarde leefden dan wij, zij 
zijn hier 2000 jaar eerder gekomen dan onze voorvader Adam(vrede zij 
met hem). 
 
In de Koraan Surah Al-Hidjr vers 26 en 27 staat: 
 

وننسإٍ ممح نالٍ ملْصن صانَ ما اِإلنسلَقْنخ لَقَدو 
 والْجآنَّ خلَقْناه من قَبلُ من نارِ السمومِ
“Waarlijk Wij schiepen de mens uit droge, klinkende klei, uit zwarte modder in vorm 
gewrocht”. 

“En  Wij hadden voorheen de djinn uit vlammend vuur geschapen”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\\ 



1.2 De soorten Djinn 
 

 
Het woordje Djinn heeft verschillende betekenissen in het arabisch, maar 
de betekenis die het meeste klopt is verborgen of verhullen. 
 
Al-Jawhari zegt: Al-Djaan is de vader van de Djinn, het meervoud is 
Djeenaan. 
In Al-Qamoos Al-Muheet staat: Djannahu Al-Layl betekent, de nacht heeft 
hem bedekt.  
Alles wat van jou verborgen is, is Djunna ‘Anka. 
Djinn Al-Layl betekent de duisternis van de nacht. 
In Lisaanul ‘Arab staat: Janana betekent het verbergen of verhullen van 
iets. 
 
De Djinn is dus een schepsel dat verborgen is voor ons, wij kunnen het niet 
zien, de foetus, betekent ook Al-Janeen, omdat het verborgen is voor het 
oog in de baarmoeder van zijn moeder. 
 
Ibn ‘Abd Al-Barr heeft gezegd: Volgens de geleerden van de Arabische 
Taal zijn er verschillende categorieen benamingen van de Djinn: 
 

1- Wanneer ze over de Djinn in het algemeen praten, dan gebruiken ze 
het woord Djinni. 

2- Als de Djinn van degenen zijn die samen met de mensen wonen in 
hun huizen, worden ze ‘ Aamir genoemd, waarvan het meervoud ‘ 
Ummaar is. 

3- Als het een Djinn is die zich bezighoudt met kinderen, noemen ze die 
Arwaah(geesten) 

4- Als de Djinn slecht is dan noemen ze hem een Shaytaan(duivel). 
5- Als hij erger dan dat is, dan noemen ze hem een Maarid(demoon). 
6-  Als hij erger dan dat is en zeer sterk is dan noemen ze hem een          

‘ Ifriet, waarvan het meervoud ‘ Afaareet is. 
 
 
Dit zijn dus de benamingen van de verschillende soorten Djinn afhankelijk 
van hun kracht en activiteiten, we kunnen samenvatten dat al deze 
bovengenoemde namen in 3 soorten Djinn te verdelen zijn. 
 
 



Abu Tha’laba Al-Khushani zei: De Boodschapper van Allah(vrede zij met 
hem) zei:  
 
“De Djinn bestaan uit 3 types; Een type dat vleugels heeft, en zij vliegen 
door de lucht, een type dat de gedaante heeft van slangen en honden, en 
een type dat stopt voor een rust pauze en dan weer zijn reis 
vervolgt.”(Overgeleverd door al-Tahaawi in Mushkil al-Athaar 4/95 en 
saheeh verklaard door Albaani in al-Mishkaat 2/1206 nr. 4148) 
 
 

1.3 Moslims en ongelovigen onder de Djinn 
 
 
Ik had al eerder aangegeven dat de Djinn voor hetzelfde als de mens zijn 
geschapen, namelijk het aanbidden van Allah de Verhevene en daarom 
bestaan er onder de Djinn moslims en ongelovigen.                         
Wanneer we praten over moslim Djinn, noemen we ze gewoon Djinn, zij 
zijn namelijk onze broeders in het geloof en het is dus niet gepast om hen 
Shaytaan, Maarid of ‘Ifriet te noemen, omdat dit specifieke namen betreft 
voor de ongelovige Djinn. 
 
In de Koraan in Surah Al-Djinn vers 14-15 staat: 

 وأَنا منا الْمسلمونَ ومنا الْقَاسطُونَ فَمن أَسلَم فَأُولَئك تحروا رشداً
 وأَما الْقَاسطُونَ فَكَانوا لجهنم حطَباً
 
“En er zijn onder ons Moslims en er zijn onder ons die van de rechte weg zijn afgeweken. 
En zij die zich onderwerpen - hebben de rechte weg gezocht”. 
 
“En zij die van de rechte weg afwijken, zullen brandstof der hel zijn.'" 
 
 

Ibn Mas’ood(moge Allah tevreden met hem zijn) overlevert dat de 
Profeet(vrede zij met hem) zei:  
 
“Iemand van de Djinn(moslim)  riep mij, en ik ben met hem meegegaan en 
reciteerde de Koraan voor hen. Hij(de Djinn) nam ons mee en liet ons de 
afdrukken van de plaatsen zien waar zij zijn geweest en de sporen van hun 
vuren.  



Ze vroegen hem(de Profeet) naar eten en hij zei; Jullie kunnen elke bot 
eten als vlees waarover de naam van Allah is uitgesproken en die in jullie 
bezit komt, en alle uitwerpselen als voedsel voor jullie dieren”. 
De Profeet(vrede zij met hem) zei: Dus gebruik deze dingen (de botten en 
uitwerpselen) niet om jullie zelf te reinigen(na het toileteren), want het is 
het voedsel en middelen voor jullie broeders(de moslim Djinn)”. (Muslim 
nr 450) 
 
Uit deze overlevering kunnen we dus het bewijs vinden dat de moslim 
Djinn onze broeders zijn en dat zij net als wij gewoon eten en zelfs dieren 
hebben die ook voor hen bepaalde zaken doen. 
 
Hoewel de moslim Djinn onze broeders zijn in het geloof, is het niet 
toegestaan voor ons om hun hulp in te roepen en dergelijke, omdat dit op 
den duur tot Shirk kan leiden zoals bij de tovenaars, we zullen het hier 
Insha Allah later wat uitgebreider over hebben in het hoofdstuk van de 
meest gestelde vragen. Wat wel toegestaan is om de Djinn uit te nodigen 
naar de Islam, dit dient wel door iemand gedaan te worden die standvastig 
is in zijn geloof en een degelijk niveau van kennis bezit, er zijn vele 
verhalen van de selef waarin zij les gaven aan de Djinn. 
 
In de Koraan in Surah Al- Djinn vers 6 staat: 
 

قاًوهر موهادفَز الْجِن نالٍ موذُونَ بِرِجعالْإِنسِ ي نالٌ مكَانَ رِج هأَن  
 
“Voorzeker, waren er enige mensen die toevlucht bij sommige djinn zochten, waardoor zij 
hun zonden vermeerderden”. 
 
Het moet nu duidelijk zijn dat de Djinn bestaan, behalve de moslims 
erkennen vele volkeren het bestaan van de Djinn, er zijn talloze verzen in 
de Koraan en zelfs een heel Surah wat hun naam draagt en vele 
overleveringen van de Profeet(vrede zij met hem) over hen. 
Degenen die de Djinn ontkennen nadat het bewijs tot hen gekomen is 
plegen een daad van ongeloof, want wie ook maar niet in 1 vers gelooft 
van Allah heeft daarmee ongeloof gepleegt, moge Allah ons daarvan 
beschermen. Je zult dus alleen zien dat niemand het bestaan van de Djinn 
ontkent behalve iemand die arrogant en hoogmoedig is. 
 
 



2. De strijd is begonnen!! 
 

In de Koraan in Surah Al-A’raaf vers 11 t/m 18 staat: 
 
 

ولَقَد خلَقْناكُم ثُم صورناكُم ثُم قُلْنا للْمآلئكَة اسجدواْ آلدم فَسجدواْ إِالَّ 
كُن مي لَم يسلإِبيناجِدالس ن  

 
“Wij schiepen u, daarna vormden Wij u; toen zeiden Wij tot de engelen: "Onderwerpt u 
aan Adam" en zij onderwierpen zich, behalve Iblies; hij behoorde niet tot degenen die zich 
onderwierpen”. 
 

إِذْ أَم دجسأَالَّ ت كعنا مارٍ قَالَ من ننِي ملَقْتخ هنم رياْ خقَالَ أَن كتر
 وخلَقْته من طنيٍ
 
(Allah) zeide: "Wat belette u, u te onderwerpen, toen Ik u (dat) gebood?" Hij antwoordde: 
"Ik ben beter dan hij. Gij hebt mij uit vuur en hem uit klei geschapen”. 
 
 

هبِطْ منها فَما يكُونُ لَك أَن تتكَبر فيها فَاخرج إِنك من الصاغرِينقَالَ فَا   
 
(Allah) zeide: "Verwijder u van hier - het is niet aan u, hier hoogmoedig te zijn. Ga heen, 
gij behoort stellig tot degenen, die vernederd zullen worden." 
 

  أَنظرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَقَالَ
  
Hij zeide: "Geef mij uitstel tot aan de Dag waarop zij zullen worden opgewekt." 
 

املُنظَرِين نم كقَالَ إِن 
 
(Allah) zeide: "U is uitstel verleend. 
 



الْم اطَكرص منَّ لَهدنِي َألقْعتيا أَغْوقَالَ فَبِميمقتس  
 
Hij antwoordde: "Welnu, daar gij mij liet dwalen zal ik hen voorzeker in de weg gaan zitten 
op Uw rechte pad." 
 

ثُم آلتينهم من بينِ أَيديهِم ومن خلْفهِم وعن أَيمانِهِم وعن شمآئلهِم والَ 
اكش مهأَكْثَر جِدترِين  

 
"Dan zal ik mij gewis vóór hen en achter hen en van hun rechter en van hun linker zijde 
tonen en Gij zult de meesten hunner niet dankbaar vinden." 
 
 

 نكُمم منهألنَّ جَألم مهنم كبِعن توراً لَّمحدوماً مذْؤا مهنم جرقَالَ اخ
نيعمأَج 
 
(Allah) zeide: "Ga heen, veracht en verworpen. Wie hunner u ook zal volgen, Ik zal 
voorzeker de hel met u allen vullen." 
 
 

En hiermee was de strijd begonnen, de strijd tussen Iblies(vader van de 
Djinn) en zijn volgelingen tegen de kinderen van Adam(vrede zij met 
hem), Iblies(moge ALLAH hem vervloeken) heeft Allah een belofte 
gedaan, en het is zeker dat hij deze belofte gaat nakomen, namelijk dat hij 
alles op alles zal zetten om te zorgen dat hij niet alleen de Hel in gaat. 
Het is jammer om te zien dat velen van ons niet aan onze belofte kunnen 
houden, namelijk de belofte dat wij niemand naast Allah de Verhevene 
aanbidden en dat wij alles in staat stellen om Zijn tevredenheid en genade 
te behalen. 
 
Welnu is het de tijd gekomen dat we meer ingaan op het onderwerp van 
deze handleiding, de introductie is ten einde, we zullen ons nu gaan richten 
op het kwaad dat hier op deze wereld is, en we zullen dit kwaad proberen 
te onthullen en we zullen met de wil van Allah erin slagen dit kwaad te 
overmeesteren en te bestrijden. 
 



De eerste 1000 jaar na Adam(vrede zij met hem), heerste er Tawheed op de 
aarde, alle mensen aanbaden niemand behalve Allah. Maar toen begon 
Iblies(moge ALLAH hem vervloeken) na te denken, hij begon na te 
denken over zijn belofte en de haat en wraak die hij tegen Adam(vrede zij 
met hem) had woedde in hem op. 
 
Hij dacht met een vervloekte gedachte en kwam tot de oplossing dat zijn 
eigen volgelingen van onder de Djinn niet genoeg waren om zijn taak te 
vervullen, zijn taak die tot de Dag des Oordeels zal duren. 
Er moesten helpers gevonden worden van binnen het menselijk ras, hij had 
volgelingen nodig onder de zonen van Adam(vrede zij met hem), immers 
zij konden bepaalde dingen doen die hij niet kon. 
 
En dus begon hij met rekruteren en onderwees deze mensen in het slechte, 
hij onderwees hen in valsheid, hij onderwees hen in Shirk en Kufr en 
beloofde hen daarvoor roem, rijkdom en grote krachten, maar in 
werkelijkheid heeft hij ze geleid naar de vernietiging van henzelf, hij heeft 
ze geleid naar de Hel!! 
 
Maar wie zijn de helpers van Iblies(moge Allah hem vervloeken) dan, wie 
zijn deze ondankbare schepselen die denken het op te kunnen nemen tegen 
Allah en zijn oprechte dienaren.  
Het zijn niemand anders dan de tovenaars en soortgelijken van hen, die 
beweren kennis te hebben van het ongeziene, sommigen van hen beweren 
zelfs de Awliyaa(vrienden) van Allah te zijn, maar in feite zijn zij de 
Awliyaa van Shaytaan en zullen ze samen met hem ten ondergaan. 
 
In de Koraan in Surah Al-Baqarah vers 102 staat:  
 

 نلَـكانُ وملَيس ا كَفَرمانَ وملَيس لْكلَى مع نياطيلُواْ الشتا تواْ معباتو
الشياطني كَفَرواْ يعلِّمونَ الناس السحر وما أُنزِلَ علَى الْملَكَينِ بِبابِلَ 

ح دأَح نم انلِّمعا يمو وتارمو وتاره كْفُرةٌ فَالَ تنتف نحا نمقُوالَ إِنى يت
 نم بِه ينآرم بِضا همو جِهوزِء ورالْم نيب قُونَ بِهفَرا يا ممهنونَ ملَّمعتفَي

لع لَقَدو مهنفَعالَ يو مهرضا يونَ ملَّمعتيو اللّه إِالَّ بِإِذْن دنِ أَحواْ لَمم



اشتراه ما لَه في اآلخرة من خالَقٍ ولَبِئْس ما شرواْ بِه أَنفُسهم لَو كَانواْ 
 يعلَمونَ
 
“En zij volgen dezelfde weg, die de duivels volgden tegen de regering van Salomo - en 
Salomo was niet ongelovig, maar ongelovig waren de duivels en zij leerden de mensen 
Sihr(tovenarij,bedrog,illusie). En (zij handelen naar) hetgeen aan de twee engelen, Haroet 
en Maroet te Babylon was geopenbaard. Maar deze beiden leerden niemand, voordat zij 
hadden gezegd: "Wij zijn slechts een beproeving; weest daarom niet ongelovig". Zo leren 
zij (de mensen) van hen datgene waarmede zij een geschil maken tussen een man en zijn 
vrouw, maar zij schaden er niemand mede, tenzij door Allah's bevel; maar dezen leren wat 
hen schaadt en geen goed doet, hoewel zij weten, dat hij, die in deze zaken handelt geen 
voordeel heeft in het Hiernamaals; slecht is hetgene waarvoor zij hun ziel hebben verkocht; 
hadden zij het slechts ingezien!” 
 
Uit bovenstaande vers hebben de geleerden 5 leerpunten gehaald voor 
ons, 5 belangrijke punten die we insha Allah zullen bespreken: 
 

1-  De Leer van zwarte magie oftewel Sihr, is iets wat men kan leren, de 
tovenaars hebben zelfs talloze boeken geschreven waaruit hun 
volgelingen kunnen leren en de Shayateen helpen de tovenaars hun 
kennis verder uit te breiden in deze leer. 

2- Het is dus een leer die men kan leren, maar er is een speciale 
voorwaarde verbonden aan het leren van Sihr, men moet namelijk 
eerst ongeloof(kufr) plegen voordat hij wordt toegelaten om Sihr te 
leren, de tovenaar dient dus eerst daden van ongeloof te plegen 
alvorens verder gegaan kan worden met deze leer, dit punt zal later 
uitgebreider aan de orde komen. 

3- Deze leer die men kan bemachtigen is waardeloos, want het is een 
schadelijke leer, wanneer iemand dit leert, is hij gedoemd voor 
eeuwig in de hel te verblijven(behalve als er berouw wordt getoond 
en het geaccepteerd wordt door Allah) 

4- Uit bovenstaande vers komt duidelijk waarmee Iblies(moge ALLAH 
hem vervloeken) de tovenaars lokt, namelijk voor roem en rijkdom, 
zij verkopen hiervoor hun ziel. 

5- De meest belangrijkste les die wij uit deze vers kunnen halen is dat 
de Sihr alleen kan werken met de wil van Allah. 

 
 
 



3. Wat is Sihr? 
 

De geleerden van Ahlu Sunnah wal Djamaa’ah, hebben de definities voor 
Sihr uitgelegd voor ons, ik zal een paar van die meningen opnoemen: 
 
Over de taalkundige betekenis van Sihr zeggen de geleerden: 
 
Al-Layth zegt, Een daad die men doet zodat hij dichter tot Shaytaan komt 
en deze daad wordt verricht met de hulp van Shaytaan. 
 
Al-Azhar zegt, Tovenarij vindt zijn basis in het verduisteren/verhullen van 
de werkelijkheid van iets in iets anders.(Tadhib Al-Lugha) 
 
Ibn Mansur zegt, De tovenaar laat het valse echt lijken en laat mensen 
geloven in iets dat niet de werkelijkheid is, de werkelijkheid heeft hij dus 
betoverd, met andere woorden heeft hij de werkelijkheid verduisterd.(Lisan 
Al-‘Arab) 
 
Shamir overlevert van ibn ‘Aisha dat hij heeft gezegd: De Arabieren 
hebben tovenarij, Sihr genoemd omdat het de gezondheid wegneemt en een 
ziekte in de plaats geeft. 
 
Ibn Faris heeft gezegd, sommigen hebben gezegd dat de taak is om het 
valse echt te laten lijken. 
 
 

3.1 Sihr als betekenis in het geloof 
 
Fakr Ad-Deen Al-Razi zegt: Sihr in de context van het geloof betekent 
alles waarvan de oorzaak geheim is en wat zich buiten de werkelijkheid 
afspeelt, waarbij het gaat om bedrog en oplichterij.(Al-Misbah Al-Munir) 
 
Ibn Qudama Al-Maqdisi zegt: Het gaat over knopen, toverspreuken die 
met gesproken of geschreven woorden zijn of daden die effect hebben op 
het lichaam, het hart of het verstand van de betoverde persoon, zonder hem 
zelfs aan te raken.  
Dit is echt en er bestaat zelfs tovenarij die de dood of een ziekte 
veroorzaakt, die een man weerhoudt gemeenschap met zijn vrouw te 
hebben, of die de man van zijn vrouw doet scheiden. Het kan ook haat 



tussen 2 personen veroorzaken of juist 2 personen van elkaar doen 
houden,(Al-Mughni). 
 
Als we alle meningen hebben bestudeerd, kunnen we in het kort zeggen dat 
de betekenis van Sihr is: 
 
Een contract tussen de sahir(tovenaar) en de Shaytaan, en soms gebeurt dit 
ook letterlijk op papier waarbij zelfs getuigen aanwezig zijn, waarbij de 
tovenaar bepaalde daden van Kufr(ongeloof) Shirk(Polytheisme), Grote 
zonden en afschuwlijkheden moet doen en waar inruil daarvoor de 
Shaytaan bepaalde zaken voor de tovenaar gaat doen en hem in een 
bepaalde mate gaat gehoorzamen. 
 
Sihr is echt en geen fabeltje, het is een donkere en afschuwelijke praktijk, 
waarbij levens van mensen kapot worden gemaakt doormiddel van 
spreuken, knopen, tovermiddeltjes, toverbriefjes enz.  
 
 

3.2 Bewijs van Sihr in de Koraan en Sunnah 
 

Er zijn vele mensen die niet geloven dat Sihr bestaat en denken dat 
tovenarij alleen in films voorkomt, enerzijds komt dit door onwetendheid 
in het geloof en anderzijds door influisteringen van de Shaytaan die juist 
wil dat mensen niet over zijn duistere praktijken te weten komen. 
 
Er zijn zelfs mensen, vooral in Marokkaanse kringen die denken dat zolang 
ze niet over Sihr en Shayateen praten dat er dan niks met hen gebeurt, wel 
gaan een deel van deze mensen naar tovenaars toe, dus de logica hier is ver 
te zoeken. 
Natuurlijk moeten wij ons niet bezig houden met Sihr en Shayateen, maar 
wij moeten ons bezighouden met wat het geloof ons over deze zaken 
vertelt, hoe we ons tegen deze zaken kunnen beschermen en hoe we ons 
kunnen genezen als we ermee getroffen zijn. Simpelweg denken dat als 
men er niet aan denkt en over praat dat er dan niks gebeurt is helaas niet 
genoeg. 
 
 
 
 
 
 



3.3 Bewijzen uit de Koraan 
 

 

ع نياطيلُواْ الشتا تواْ معباتو نلَـكانُ وملَيس ا كَفَرمانَ وملَيس لْكلَى م
الشياطني كَفَرواْ يعلِّمونَ الناس السحر وما أُنزِلَ علَى الْملَكَينِ بِبابِلَ 

 تكْفُر هاروت وماروت وما يعلِّمان من أَحد حتى يقُوالَ إِنما نحن فتنةٌ فَالَ
 نم بِه ينآرم بِضا همو جِهوزِء ورالْم نيب قُونَ بِهفَرا يا ممهنونَ ملَّمعتفَي
أَحد إِالَّ بِإِذْن اللّه ويتعلَّمونَ ما يضرهم والَ ينفَعهم ولَقَد علمواْ لَمنِ 

ري اآلخف ا لَهم اهرتواْ اشكَان لَو مهأَنفُس اْ بِهورا شم لَبِئْسالَقٍ وخ نم ة
 يعلَمونَ
 
“En zij volgen dezelfde weg, die de duivels volgden tegen de regering van Salomo - en 
Salomo was niet ongelovig, maar ongelovig waren de duivels en zij leerden de mensen 
Sihr(tovenarij,bedrog,illusie). En (zij handelen naar) hetgeen aan de twee engelen, Haroet 
en Maroet te Babylon was geopenbaard. Maar deze beiden leerden niemand, voordat zij 
hadden gezegd: "Wij zijn slechts een beproeving; weest daarom niet ongelovig". Zo leren 
zij (de mensen) van hen datgene waarmede zij een geschil maken tussen een man en zijn 
vrouw, maar zij schaden er niemand mede, tenzij door Allah's bevel; maar dezen leren wat 
hen schaadt en geen goed doet, hoewel zij weten, dat hij, die in deze zaken handelt geen 
voordeel heeft in het Hiernamaals; slecht is hetgene waarvoor zij hun ziel hebben verkocht; 
hadden zij het slechts ingezien!”(surah Al-Baqarah 102) 
 
 

راحالس حفْلالَ يـذَا وه رحأَس اءكُما جلَم قلْحى أَتقُولُونَ لوسونَقَالَ م  
 
Mozes zeide: "Zegt gij dit van de waarheid nadat zij tot u is gekomen? Is dit tovenarij? 
Maar tovenaars slagen nooit." 
 
 
 



فَلَما جاء السحرةُ قَالَ لَهم موسى أَلْقُواْ ما أَنتم ملْقُونَ فَلَما أَلْقَواْ قَالَ 
سحر إِنَّ اللّه سيبطلُه إِنَّ اللّه الَ يصلح عملَ موسى ما جِئْتم بِه ال

 الْمفِْسدين ويحق اللّه الْحق بِكَلماته ولَو كَرِه الْمجرِمونَ
“En toen de tovenaars kwamen, zeide Mozes tot hen: "Werpt hetgeen gij wildet werpen. 

En toen zij wierpen zeide Mozes: "Wat gij hebt gebracht is slechts bedrog. Voorzeker, Allah 
zal het teniet doen. Voorwaar, Allah laat het werk der kwaadstichters niet gedijen."  

En Allah bevestigt de waarheid door Zijn woorden, zelfs al zijn de schuldigen afkerig. 
“(surah Yoenas vers 80-82) 

 

3.4 Bewijzen uit de Sunnah 
 

‘Aisha(moge Allah weltevreden met haar zijn) overleverde:  
 
“Een man genaamd Lubaid ibn al-A’sam(jood) van de Bani Zurayq  deed 
Sihr bij de Boodschapper van Allah(vrede zij met hem), totdat Allah zijn 
Boodschapper(vrede zij met hem) zich voorstelde iets gedaan te hebben 
wat hij niet had gedaan(gemeenschap met zijn vrouwen).  
Op een dag, terwijl hij met mij was, riep hij Allah aan, gedurende een 
lange periode en zei hij toen, “O Aisha! 
Wist je dat Allah mij geinformeerd heeft over datgene wat ik aan Hem 
vroeg? 
Twee mannen(2 engelen) kwamen naar mij toe, eentje zat bij mijn hoofd 
en de andere bij mijn voeten. 1 van hen zei tegen zijn metgezel, waaraan 
lijdt deze man(de Profeet)? Hij is betoverd(Matbub of Mashur).  
De eerste vroeg weer, wie deed het? De andere zei, Lubaid ibn Al-A’sam. 
De eerste vroeg weer, wat heeft hij gebruikt(materiaal)? De andere zei, een 
kam en het haar(van de baard) dat eraan vastzat en de wortels van een 
mannelijke dadelboom.  
De eerste vroeg weer, waar is het? De andere zei, in de put van Dharwaan! 
 
Dus Allah zijn Boodschapper(vrede zij met hem), samen met een paar van 
zijn metgezellen gingen daarnaartoe(de put) en kwamen terug zeggende, O 
‘Aisha, het kleur van het water was net als dat van henna. En de wortels 
van de dadelboom leken net op de hoofden van Shayateen. 



Ik vroeg, O Boodschapper van Allah(vrede zij met hem), waarom laat u het 
niet zien(aan de mensen)? Hij zei, omdat Allah mij reeds genezen heeft, en 
ik zou het kwaad(fitnah) niet bij de mensen willen verspreiden. Toen gaf 
hij het bevel om de put vol te storten met aarde.” (Bukhari en Muslim) 
 
WAARSCHUWING!!! 
 
Bovenstaande hadith is saheeh bevonden door de geleerden van 
hadith, maar deze hadith doet niks aan de perfectie en feilheid van de 
Boodschapper van Allah(vrede zij met hem), zoals door sommige 
innoveerders en vijanden van de Islam wordt beweerd, de geleerden 
van Ahlu Sunnah wa’l Djama’a zowel van vroeger als van nu, hebben 
duidelijk en met bewijs bewezen dat de Sihr waaraan de Profeet(vrede 
zij met hem) leed alleen effect had betreffende of hij wel of niet 
gemeenschap had met zijn vrouwen.  
Het deed niks ten aanzien van andere zaken zoals Openbaringen van 
Allah en dergelijke zoals ook bewezen is in de Seerah(Biografie) van 
de Profeet(vrede zij met hem). 
 
Abu Hureira(moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde:  
De Profeet(vrede zij met hem) zei:  
 
“Vermijd de 7 vernietigende zondes(Al-Sab’at Al-Mawbiqaat), de mensen 
vroegen, Wat zijn ze?  
De Profeet(vrede zij met hem) zei:  
 
Shirk(afgoderij), Sihr(tovenarij) , het doden van een persoon zonder shar’i 
reden, Ribaa(rente), Het consumeren van het vermogen van wezen, 
Vluchten van het slagveld(tijdens Jihad), Het beschuldigen van een 
onschuldige kuise vrouw van Zinaa(overspel).(Al-Bukhari en Muslim) 
 
In bovenstaande hadith zien we dus duidelijk dat de Profeet(vrede zij met 
hem) Sihr oftewel tovenarij als 1 van de grootste zondes aangeeft, het is 
een vernietigende zonde, een zonde waarvoor men een plaats in de hel 
krijgt. 
 
 
 
 



4. Het contract tussen de tovenaar (Sahir) en 
Shaytaan 

 
Nu de betekenis van Sihr duidelijk is en er genoeg bewijzen te vinden zijn 
zowel in de Koran als de Sunnah gaan we verder met het uitleggen over 
hoe de tovenaars(moge Allah hen vervloeken en vernederen) werken. 
 
We beginnen bij het begin, namelijk het contract tussen de tovenaar en de 
Shaytaan, het was al duidelijk dat er afspraken gemaakt worden tussen de 
tovenaar en de Shaytaan en dat deze afspraken soms zelfs op papier 
worden vastgelegd. 
De tovenaar heeft Sihr geleerd oftewel van een andere tovenaar of uit de 
vele boeken die er bestaan over Sihr, hierin staat precies uitgelegd hoe hij 
een contract/samenwerking kan beginnen met de Shayateen. 
 
De tovenaar roept 1 van de koningen of koninginnen van de Shayateen op 
doormiddel van duivelsspreuken waarin hij ongeloof en shirk pleegt en de 
tovenaar prijst hen en hemelt hen op, ook doet hij daarbij verschillende 
daden van ongeloof en dergelijke zaken, we zullen dit straks verder 
bespreken.  
Daarna zal er een koning of koningin van de Shayateen of een Shaytaan 
met een hoge positie verschijnen aan de tovenaar, dit kan in een gedaante 
zijn van een dier, een voorwerp, of de tovenaar hoort alleen een stem. 
Daarna worden de afspraken gemaakt, de tovenaar belooft de Shaytaan 
daden van ongeloof en shirk te plegen in ruil voor hulp van de Shaytaan 
om bepaalde slechte daden voor hem te doen. 
De Shaytaan geeft in ruil daarvoor een aantal van zijn onderdanen van 
onder de Djinn de opdracht om de tovenaar te gehoorzamen, dit is de 
zogenaamde “ Gadim Al-Sihr” oftewel de werker van de tovenaar. 
 
Deze werkers haten de tovenaar omdat zij hem moeten gehoorzamen, maar 
zijn bang om hem niet gehoorzamen vanwege hun leider van de Shayateen. 
Hierdoor is er dus een vijandigheid tussen deze werkers van de tovenaar en 
de tovenaar, de Shayateen laten hem en zijn famillie niet met rust en 
bezorgen hem veel ellende, en dit is niets nieuws dan wat Allah de 
Verhevene aan ons verteld heeft, namelijk dat het een schadelijke leer is. 
 
 
Er zijn vele methodes die tovenaars gebruiken om een Shaytaan op te 
roepen en met hem een contract af te sluiten of om hem om iets te vragen. 



Niet alle methodes zijn bekend, ik zal er een aantal plaatsen die wel bekend 
zijn. 
 
1. Tareeqat Al-Iksaam oftewel de methode van de Eed: 
 
De Tovenaar betreed een donkere kamer terwijl hij in een staat van grote 
onreinheid is(djunub) of kleren aan heeft die zijn besmeurd met onreine 
zaken(bijv. menstruatie bloed) daarna steekt hij een vuur aan, daarop 
plaatst hij wierook waarover hij niet de naam van Allah heeft uitgesproken. 
Voor elke situatie heeft de tovenaar een ander soort wierook, voor 
scheiding bijvoorveeld een stinkende soort en om liefde te creeren een 
aangenaam ruikende soort.  
Daarna spreekt hij bepaalde duivelse spreuken uit vol met Shirk en Kufr, 
waarin hij een eed zweert aan de Shaytaan en hem om hulp vraagt, na dit 
kan de Shaytaan aan hem verschijnen in de vorm van een dier, voorwerp of 
hij hoort gewoon een stem. Hierna zal de tovenaar vragen wat hij wil. 
 
2. Tareeqat Al-Dhabah oftewel de Methode van het offeren: 
 
De tovenaar neemt een dier, een vogel, of kip of elk ander dier. Het dier is 
meestal zwart, dat is een kleur waar de Djinn van houdt.  
De tovenaar slacht het dier zonder de naam van Allah uit te spreken en 
spreekt in plaats daarvan de naam van een van de Shayateen erover, de 
tovenaar kan in sommige gevallen de persoon die naar hem komt insmeren 
met dit bloed, daarna gooit hij het geslachte dier in een afgelegen plek wat 
een tehuis is van de Djinn, hij keert terug naar huis en zegt duivelsspreuken 
en verzen vol met kufr en shirk op, daarna vertelt hij de Shayateen wat hij 
wil. 
 
3: Tareeqat Al-Suflee-ah oftewel de Methode van ontheiliging / 
vernedering: 
 
Deze methode is populair bij de tovenaars, en hierdoor krijgt de tovenaar 
vele Shayateen onder zijn gezag. 
Deze methode is verschrikkelijk, en moge de vloek van Allah op de 
tovenaars zijn, ik kan niet geloven dat mensen nog naar tovenaars gaan,  
vooral als ze horen van deze methode. 
 
 



De tovenaar, plaatst het Boek van Allah onder zijn voeten, en gebruikt het 
als zijn schoenen en gaat zo het toilet binnen terwijl hij duivelspreuken en 
verzen van Shirk en Kufr zegt. 
Als hij klaar is dan beveelt hij de Shayateen wat ze moeten doen.  
Ook verricht de Sahir de meest verschrikkelijke zaken, en voor alle mensen 
die nog denken naar een Sahir te willen gaan lees goed, het ergste is het 
Boek van ALLAH te vernederen, maar de sahir doet ook andere zaken 
zoals het hebben van gemeenschap met 1 van zijn mahram vrouwen, zoals 
zijn moeder, zus enz, of homosexuele gemeenschap. 
O ALLAH vernietig dit soort gespuis en bescherm ons tegen hun daden! 
De Shayateen doen meteen wat de tovenaar wil, omdat dit een geweldige 
grote Kufr is, ze zien de tovenaar bijna als familielid. 
 
4: Tareeqat Al-Najaasah oftewel de Methode van onreinheid: 
 
Bij deze methode maakt de tovenaar moge Allah hem vervloeken, de 
verzen van de Koran belachelijk door ze op te schrijven met 
menstruatiebloed, ontlasting enz. Terwijl hij dit doet zegt hij wederom 
verzen van Shirk en Kufr. De Shayateen verschijnen aan de tovenaar en 
doen wat hij zegt. 
 
5: Tareeqat Al-Tanqees oftewel de Methode van omdraaiing: 
 
Bij deze methode schrijft de tovenaar Koranverzen op maar draait hij ze 
om, dus hij begint bij het eind van een woord/zin en gaat zo naar het begin, 
daarna reciteert hij duivelsspreuken vol met Shikr en Kufr zodat de 
Shaytaan aan hem verschijnt. 
 
6: Tareeqat Al-Tanjeem oftewel de Methode van Astrologie / 
Observatie 
 
Bij deze methode observeert de tovenaar de hemel totdat hij een bepaalde 
ster ziet die hem beschreven is in de boeken van tovenarij. Wanneer hij 
deze ster ziet, reciteert hij spreuken vol met Shirk en Kufr en doet hij 
bepaalde bewegingen waarvan hij denkt de ster aan te roepen, in feite 
aanbidt hij de ster. 
De Shayateen zien hierin een kans om deze tovenaar verder in ongeloof te 
drukken door datgene wat hij vraagt aan hem te geven. 
De tovenaar denkt werkelijk dat de ster het hem gegeven heeft en is zich er 
niet van bewust dat hij net Shirk heeft gepleegd en de Shayateen hem in 
werkelijkheid bedrogen hebben. 



Hij is zich er niet van bewust dat het de Shayateen zijn die datgene wat hij 
vroeg voor hem hebben gedaan. 
Deze tovenaars verklaren ook dat hun magie alleen werkt als de ster er is 
en aangezien sommige sterren maar 1 keer per jaar te zien zijn, wachten 
deze idioten dus elk jaar op deze ster zodat ze weer Shirk en Kufr gaan 
plegen. 
Vele van zulk soort tovenaars zijn de zogenaamde helderzienden en 
astrologen die je zelfs nu op tv ziet, waarbij mensen hen kunnen bellen en 
voor advies en hulp kunnen vragen, deze zielige tovenaars denken 
werkelijk geholpen te worden door sommige sterren en planeten en weten 
niet dat Iblies(moge ALLAH hem vervloeken) en zijn hulpjes hen voor de 
gek houden. 
 
7:Al-Talaa’eeb bi Sawar wal Ayat oftewel de methode van figuren en 
tekens: 
 
Bij deze methode gebruikt de tovenaar een jonge jongen die in een staat 
van kleine onreinheid is, op de linkerhand van de jongen tekent de tovenaar 
een vierkant, om de 4 kanten van het vierkant schrijft de tovenaar allerlei 
spreuken van Shirk en Kufr. 
In het midden van het vierkant dat zich op de hand van de jongen bevindt 
legt de tovenaar bepaalde zaken, zoals blauwe meel en olie of blauwe inkt 
en olie.  
Dit soort zaken zijn allemaal dingen die de tovenaar heeft geleerd van de 
boeken van Sihr, en waarvan de Shayateen houden. 
De tovenaar pakt een rechthoekig stuk papier en schrijft daarop spreuken 
die uit alllerlei symbolen en letters bestaan en plaats dit papier op het 
gezicht van de jongen en pakt zijn hele hoofd nog eens in met een dik stuk 
stof. 
De jongen moet de hele tijd naar zijn palm kijken, maar ziet niks omdat hij 
helemaal ingepakt is.  
De tovenaar gaat door met het reciteren van duivelspreuken en opeens 
hoort hij van de jongen dat hij wat ziet bewegen in zijn palm, de tovenaar 
vraagt wat zie je? De jongen antwoord een man, en nu moet de jongen de 
vragen van de tovenaar aan de man stellen die hij in zijn palm ziet. 
 
Deze methode gebruikt de tovenaar bijvoorbeeld om bepaalde zaken te 
vinden voor mensen die ze kwijt zijn geraakt of voor vermiste personen, of 
om uit te vissen waar de Sihr is van iemand die geraakt is door Sihr. 
 



We zien hier weer een voorbeeld van de ultieme slechtheid van de tovenaar 
die een onschuldig klein kind misbruikt voor zijn duivelse praktijken. 
 
8: Tareeqat Al-Athar oftewel de Methode van persoonlijke 
eigendommen: 
 
Bij deze methode vraagt de tovenaar een kledingstuk van de patient waarop 
de geur van zijn zweet nog zit. 
De tovenaar pakt het kleding stuk bij de rand en meet met zijn vingers een 
bepaalde afstand en pakt het kledingstuk daar weer vast.  
Hij reciteert zogenaamd kleine hoofdstukken van de Koraan zoals, Al-
Takathur en gaat verder met het reciteren van duivelspreuken tussendoor, 
wanneer de Shaytaan aan hem verschijnt(de patient ziet dit niet) beveelt de 
tovenaar de Shaytaan om als de patient door Sihr is geraakt het afgemeten 
kledingstuk langer te maken, als het door een Djinn komt het korter te 
maken en als het iets medisch is gewoon zo te laten. Daarna meet hij het 
kleding stuk weer en als het langer is dan zegt hij tegen de patient dat er 
Sihr op hem gedaan is, als het korter is dan is er een Djinn in hem en als 
het gelijk blijft vertelt hij de patient naar een dokter te gaan. 
 
Deze methode wordt ook veel toegepast door de berbers in Marokko 
helaas, vaak door famillieleden zelf die zogenaamd de schrik van kinderen 
weghalen door een knoop in een zakdoek te zetten en deze omhoog en 
omlaag te laten bewegen door de Djinn. 
De mensen moeten hiermee ophouden en Allah vrezen en zich weghouden 
van mensen die dit soort praktijken doen zelfs al zijn ze famillie!! 
 
Bij deze methode zien we de valsheid van de tovenaar die de mensen 
probeert te misleiden dat hij een echte raaqi(iemand die Roqyah doet) door 
Koraan te reciteren, terwijl in werkelijkheid hij een vieze tovenaar is. Ook 
zullen de mensen niks aan het advies hebben om dat de Shayateen meestal 
liegen, dus als een persoon niks heeft zeggen ze misschien dat hij wel wat 
heeft en andersom ook. 
 
9: Tareeqat Al-Mandal oftewel de Methode van ontdekking/bewijs: 
 
Bij deze methode gaat de sahir duivelsspreuken reciteren en dua doen aan 
de Shayateen om zodoende antwoorden op bepaalde vragen van hem te 
krijgen. 
Zo kan hij vragen over iets dat gestolen is, waar het zich bevindt en wie het 
gestolen heeft, en waar een Sihr is die gedaan is door een andere tovenaar 



en wie de aanvrager is. De Shayateen staan bekend als leugenaars en zullen 
dus meer liegen dan de waarheid spreken. 
 
Dit zijn de bekende methodes bij de geleerden van het oproepen van de 
Shaytaan, natuurlijk zijn er nog vele die onbekend zijn, vele 
verschrikkelijke methodes vol met Kufr, Shirk en afschuwlijke zaken. 
 
Het moge duidelijk zijn voor de mensen dat het absoluut verboden is om 
op bezoek te gaan naar een tovenaar of om zijn hulp en advies in te roepen, 
hoe wanhopig iemand ook mag zijn, Allah en zijn Boodschapper(vrede zij 
met hem), hebben alle ingangen naar een tovenaar verboden verklaard, er 
is een hadith in omloop bij de mensen dat de Profeet(vrede zij met hem) 
zou hebben gezegd bestrijd Sihr met Sihr(Nusrah) en leer Sihr, dit is een 
grove leugen en degene die hier mee doorgaat moet weten dat de 
Profeet(vrede zij met hem) voor degene die over hem liegt een plaats in de 
Hel heeft beloofd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



5. Het gevaar van het bezoeken van een 
tovenaar(sahir) 

 
Na alles wat we tot nu toe hebben besproken over  tovenaars, zijn er nog 
steeds mensen die het bezoeken van tovenaars rechtvaardigen en die 
werkelijk denken dat deze tovenaars de mensen kunnen helpen. 
 
Deze mensen realiseren helaas niet het gevaar van het bezoeken van een 
tovenaar, deze tovenaars zijn ongelovigen en de straf voor hen onder 
islamitisch recht is onthoofding met het zwaard, zelfs na zijn berouw 
volgens sommige fuqaha. 
 
De mensen die ze bezoeken zijn nog slechter af dan ze waren, ze plegen 
namelijk Shirk, een zonde die wanneer er geen berouw voor wordt 
getoond, gegarandeert een plaats geeft in het Hellevuur. 
 
In de Saheehayn staat vermeld onder gezag van Abu Hureira dat de 
Profeet(vrede zij met hem) zei: 
 
“Vermijd de 7 vernietigende zondes(die een persoon in hel doen 
belanden)” 
 
De metgezellen, vroegen O, Boodschapper van Allah, wat zijn deze(de 7 
zondes): 
 
De Profeet(vrede zij met hem) zei: 
 
Shirk, Sihr, Het doden van een ziel die Allah verboden heeft, behalve 
volgens regels van de Shar’ia, Ribaa(Rente), Het consumeren van het 
vermogen van wezen, Wegrennen van het slagveld(Jihad), en het 
beschuldigen(van Zinaa) van onschuldige kuise vrouwen. 
 
Mensen realiseren zich het gevaar van het bezoeken van een tovenaar niet, 
behalve dat men er met meer Sihr en meer Bezetenheid eruit kan komen, 
zijn ze vergeten dat ze kufr en shirk hebben gepleegd waarvoor ze voor 
EEUWIG in de Hel belanden als ze sterven zonder berouw. 
Ook voor de mensen die de tovenaars bezoeken en die vragen om Sihr bij 
iemand anders te laten doen realiseren zich niet hoeveel pijn en schade ze 
andere mensen aandoen, hele gezinnen worden kapot gemaakt, bedrijven 



failliet gemaakt, weet dat deze mensen zullen boeten op de Dag des 
Oordeels en zullen betalen met hun eeuwige leven in de Hel!!! 
 
In Saheeh Muslim staat een overlevering dat de Profeet(vrede zij met hem) 
zei: “Degene die naar een waarzegger gaat en hem over iets vraagt(zonder 
in hem te geloven), zijn gebed zal voor 40 dagen niet geaccepteerd 
worden” 
 
We zien dus de ernst van de situatie in bovenstaand hadith, dit gaat over 
iemand die er NIET in gelooft en toch zal deze persoon 40 dagen lang geen 
beloning krijgen voor zijn gebed, stel je voor dat deze persoon in de 40 
dagen sterft!!  Wat een slecht einde is het zeker.  
Ook moet duidelijk zijn dat met een sahir(tovenaar) niet alleen iemand 
wordt bedoeld die toverspreukjes maakt, maar iedereen die met de Djinn 
samenwerkt, dus waarzeggers, handpalmlezeres, zogenaamde astrologie en 
horoscooplezers, goochelaars, illusionisten enz enz. 
 
Abu Hureira(moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde dat de 
Profeet(vrede zij met hem) zei: “ Degene die een waarzegger bezoekt en 
gelooft wat hij zegt, heeft ongeloof(kufr) gepleegd in datgene wat is 
geopenbaard(Koran) aan Mohammed(vrede zij met hem)(Abu Dawood). 
 
We zien dus dat als je een tovenaar bezoekt en niet in hem gelooft je gebed 
voor 40 dagen niet geaccepteerd wordt, geloof je wel in wat hij zegt en 
doet, dan heb je Kufr Akbar gepleegd en ben je een Kafier, zonder oprecht 
berouw zal deze persoon voor eeuwig in de Hel verblijven. 
 
De geleerden hebben maar 1 situatie toegestaan om een sahir te bezoeken 
en dat is om hem te ontmaskeren bij de mensen, zodat zij weten dat dit een 
tovenaar is, maar dit kan alleen gedaan worden door iemand die sterk in 
zijn geloof staat en kennis heeft over dit onderwerp en een grote Imaan 
heeft zodat hij niet ten val kan worden gebracht door de 
fitan(beproevingen) van de tovenaar en Shayateen, zoals Shaych Ibn 
‘Uthaymeen(moge ALLAH hem genadig zijn in zijn fatawa heeft gezegd. 
 
 
 
 
 
 



6. Hoe herken ik een tovenaar(sahir)? 
 

Om te zorgen dat men niet naar een tovenaar gaat is het handig om wat 
herkennigspunten te hebben waaraan men een tovenaar of soortgelijke kan 
herkennen. 
 
- Er wordt naar je naam en de naam van je moeder gevraagd(soms alleen 
naar de naam van je moeder). 
De reden dat de tovenaar naar de naam van je moeder vraagt, terwijl het 
logischer is om naar de naam van je vader te vragen(achternaam) is, omdat 
Iblies moge Allah hem vervloeken, alle kinderen van Adam(vrede zij met 
hem) beschouwt  als kinderen van overspel, hij erkent zogenaamd niet dat 
ze een vader hebben maar dus wel een moeder want iedereen wordt 
gebaard door zijn moeder, vandaar het vragen naar de naam van de moeder 
zodat de Djinn info kan halen. 
 
- De tovenaar vraagt om kledingstukken van de patient, zoals handdoek, t-
shirt enz, liefst wat nog niet gewassen is. 

 
- De tovenaar vraagt van je om een bepaald dier(meestal zwart) te gaan 
slachten zonder de naam van Allah erover uit te spreken, en soms smeert 
hij de patient in met dit bloed. 

 
- Het schrijven van spreuken, figuren en symbolen en amuletten waarvan 
de betekenis alleen bij de Shayateen en de sahir bekend is. Een voorbeeld 
daarvan zie je hier beneden.  
Op het eerste gezicht ziet men ook soms Allah staan en de naam van onze 
Boodschapper(vrede zij met hem), maar laat je niet bedriegen deze 
afbeelding staat vol met shirk en kufr en ophemeling van de Shayateen, 
vaak worden zulke papiertjes gegeven aan mensen om om hun nek te 
dragen of om bij de deur of raam te plaatsen voor bescherming. En ook als 
Sihr zelf gebruikt, waarop teksten en spreuken staan die alleen de tovenaar 
begrijpt. 

 



 
 
 

- Het maken van een amulet voor de patient die hij om zijn nek of andere 
ledematen moet dragen of onder zijn kussen moet plaatsen.  
Deze amuletten zijn meestal vierkant of driehoekig en gemaakt van leer of 
ijzer, in de amuletten bevinden zich smeekbedes voor de duivel en 
symbolen die Shirk en Kufr symboliseren. Twee voorbeelden zien we 
hieronder: 

 

 
 

 
- Het blazen op of het geven van een stuk touw met knopen, zoals Allah 
ons ook laat weten in Surah Al-Falaq. 

 



 
 
 

- De tovenaar geeft bepaalde dingen aan de patient die hij moet begraven 
onder de grond. Hieronder zien we een voorbeeld daarvan, een dode 
hagedis moest begraven worden, in zijn bek/maag Sihr die bedoeld was 
voor een persoon. 
 

 

 
 
 

- De tovenaar geeft de patient wierook gemaakt van onreinheden en   
andere vieze zaken en teksten om te verbranden en de rook in te                                                 
ademen. 
Dit moet gebeuren bij de zonsopkomst(shurooq) en in het midden van de 
dag(qayloolah) en als we deze 2 periodes bekijken zien we dat we voor 
beide al een waarschuwing hebben gehad van de Profeet(vrede zij met), 
zoals in een overlevering van Bukhari en Muslim waarin hij ons 
waarschuwt niet te bidden tijdens het opkomen van de zon omdat deze 
tussen de hoorns van Shaytaan opkomt. 



En de 2de is een hadith die staat in Tabarani en is Hasan, waarin de 
Profeet(vrede zij met hem) ons aanbeveelt na het Dhor(midden van de dag) 
een dutje te doen want de Shaytaan doet dat niet.  
De patient moet dit dus doen in deze 2 periodes omdat dit de periodes zijn 
wanneer de Shayateen zich verspreiden en hierdoor worden de Shayateen 
dus geeërd. 
Er is ook nog een 3de periode en dat is de periode van zonsondergang tot de 
rode gloed weg is, de Profeet(vrede zij met hem) heeft ons in deze hadith 
die in Bukhari staat aanbevolen onze kinderen binnen te halen in deze tijd, 
en de deuren en ramen te sluiten en de lichten te doven. 

  
Zoals de metgezellen al zeiden, er is niks zelfs het klappen van een vogel 
met zijn vleugels of de Profeet(vrede zij met hem) heeft er ons wat over 
geleerd. SubhannAllah!! 

 
- De tovenaar geeft de patient, een fles/kom water waarin zich papieren 
bevinden vol met shirk en duivelsspreuken en symbolen die alleen zij 
begrijpen, en vervolgens moet de patient hiervan drinken en zich ermee 
wassen op een verlaten plek, zoals een ruine of begraafplaats.  
Let op, men moet deze methode niet verwarren met de methode die 
toegestaan is, zoals het reciteren van Koraan over water waarna men dit 
moet drinken en zich ermee wassen, en het schrijven van Koraan met 
saffraan op een blaadje wat daarna in water wordt gedompeld en men er 
dan van drinkt en wast, dit is toegestaan en werd zelfs door de Sahaba 
toegepast. 

 
- Het lezen van de palm, het lezen van een kopje, schrijven in zand, 
horoscopen enz enz. 

 
- Het smelten en overgieten van lood in een pan waarna zogenaamd 
bepaalde dingen duidelijk worden. Of het koken van iets in een pn waarna 
er allemaal voorwerpen uitkomen, ook wordt er vaak bij mensen die gaan 
trouwen metaal voor hun voeten gedaan, meestal gemalen tot poeder. 

 

 



- Het geven van een ring waarop rare symbolen gegraveerd zijn, of waarin 
zich briefjes van Sihr bevinden. 

 

 
 
 

- Hij geeft aan de patient blauwe kralen die hij om zijn nek, of thuis of in 
zijn auto moet houden, vaak worden ook de zogenaamde handjes van 
fatima(Khumajs) gegeven die een persoon bescherming moeten bieden 
deze komen uit de joodse leer genaamd de Kabbala en dit is niks dan een 
Sihr sekte, of de bekende ogen die vaak door turken worden gebruikt, deze 
dingen zijn pure shirk en het is ongelofelijk dat zulke voorwerpen zelfs 
door moslims bij bruiloften als bedankjes worden weggegeven. 
 

 

 
 
 
 

- Hij geeft bepaalde kledingstukken aan de patient die deze op bepaalde 
dagen moet aan doen, deze kledingstukken zitten vol met Shirk en Kufr en 
duivelsspreuken. 
 

 

 
 



- De tovenaar geeft rare dingen mee aan de patient zoals, eieren waarop 
vreemde teksten staan, of sloten met teksten enz. 

 

 
 
 

- De tovenaar vraagt onmogelijke dingen aan de patient om te halen, zoals 
een muis die nog maagd is, of een muis die wees is, de patient zo 
wanhopig en verblind dat hij is zal zeggen dat hij dat niet kan, de tovenaar 
biedt dan aan in ruil voor een grote som geld het voor hem te halen. 

 
- De tovenaar geeft de patient water wat hij buiten onder de sterren moet 
zetten en er dan van drinken, dit is het zogenaamde Al-Ma-ul Munajjim, 
het water van de sterrenkijker. 

 
- De tovenaar doet zich voor als raaqi en reciteert Koraan, tussendoor hoor 
je hem onduidelijke zaken mormelen en vraagt soms of hij even naar een 
andere kamer kan gaan, daar wacht de Shaytaan hem op met info. 
Vergeet niet dat Roqyah altijd hard wordt gezegd en alleen met Koraan en 
de toegestane smeekbedes, er wordt niks gemormeld of zacht gezegd, hoor 
je dat wel dan wegwezen, het is een sahir. 

 
- Hij vraagt de patient een stuk touw om een boom te knopen die de 
tovenaar heeft uitgezocht. 

 
- Hij geeft de patient een schema, wat hij moet doen zoals 700 x surah Al-
Fatiha reciteren en 300 keer een bepaalde dhikr doen, op het eerste gezicht 
lijkt er niks raars, behalve dat dit speciale combinaties zijn waarvan de 
Shayateen juist houden, meestal gaat het hier niet om een sahir maar om 
een kwakzalver die bid’ah toevoegt aan de Roqyah. 

 
- Hij vraagt de patient een aantal dagen geen zonlicht in zijn huis te laten 
en ook om geen Koran te lezen en daden van aanbidding te doen en om 
veel muziek te luisteren. 



7. Sihr en zijn vormen 
 

Nu we bewezen hebben dat Sihr bestaat en we de handelswijze van de 
tovenaars hebben laten zien, is het nu de beurt om wat dieper in te gaan 
over het onderwerp Sihr.  
De betekenis was al uitgelegd, maar er is meer dan dat.  
Sihr kan verschillende zaken veroorzaken, men kan er aan dood gaan, ziek 
worden, krankzinnig worden en Djinn kunnen met behulp van Sihr een 
menselijk lichaam binnentreden. Sihr kan ook veroorzaken dat een man en 
vrouw uitelkaar gaan enz.  
Het komt ook voor dat door Sihr bepaalde ledematen verlamd raken, zoals 
benen, armen, enz. 
Verder komt het vaak voor bij vrouwen dat Sihr, miskramen veroorzaakt, 
het niet kunnen hebben van gemeenschap, zeer onregelmatige 
menstruatieperiodes enz. 
 
We zullen zo zien dat Sihr er in verschillende vormen en elke vorm voor 
bepaalde doeleindes wordt gebruikt.  
De geleerden hebben verschillende verdelingen gemaakt van Sihr, zo 
hebben bepaalde geleerden het verdeeld in 8 soorten en andere hebben 
weer een ander soort verdeling gemaakt, over het algemeen kan je zeggen 
dat er 1 echte soort Sihr is en dat is Sihr Al-Hakeeki(werkelijke sihr) en die 
kan je in 4 hoofdcategorieen verdelen: 
 
1. Al-Sihr Al-Hawa-ie, oftewel alle Sihr die de tovenaar klaar maakt en 
die hij daarna in de lucht laat, door bijvoorbeeld aan vogels vast te maken, 
of vastmaakt in een boom, de Sihr wordt versterkt elke keer als de windt 
eroverheen blaast. 
 
2. Al-Sihr Al-Maa-ie, oftewel alle Sihr die de tovenaar klaar maakt en die 
hij daarna in de zee, rivier, meer of waterput gooit. 
 
3. Al-Sihr Al-Naarie, oftewel alle Sihr die de tovenaar klaar maakt en 
daarna verbrand of verhit bij vuur, ovens of vuurhaarden. 
 
4. Al-Sihr Al-Turaab , oftwel alle Sihr die de tovenaar klaar maakt en 
begraaft in zand of aarde zoals langs wegen, of bijvoorbeeld in de tuin. 
 
 



Dit zijn de hoofdcategorieen van Sihr, van deze categorieen krijgt men 
weer de volgende subcategorieen Sihr, hiermee wordt duidelijk hoe een 
bepaalde Sihr wordt gebruikt. 
 
1. Al-Sihr Al-Ma’kul w’al Masrub , oftewel alle soort Sihr die een 
persoon in zijn eten of drinken krijgt, deze Sihr gaat dus het lichaam van 
een persoon binnen, door dit gaan er meestal een paar Djinn mee het 
lichaam in om deze Sihr te beschermen.  
Ze zijn als het ware vastgekoppeld aan deze Sihr en houden deze Sihr vast 
met draden, dit gebruiken de Djinn soms ook om te eten, het lastige 
hiervan is dat vaak de Djinn het lichaam niet kunnen verlaten zolang de 
Sihr zich nog in het lichaam bevindt. 
De symptomen van deze Sihr is dat een persoon vaak plotselinge buikpijn 
voelt, vooral bij het beluisteren van de Koraan en het drinken van Roqyah 
water(water waarop Koraan is gereciteerd). Ook voelt het vaak alsof er 
zich een soort bal in de maag bevindt en die beweegt ook soms.  
De persoon krijgt ook veel last van haaruitval en wallen. 
Een ander punt van deze Sihr is, hoewel hij is ingenomen via eten of 
drinken en je dus vanzelfsprekend zou denken dat de Sihr dus alleen in de 
maag zit, dat niet zo is.  
De Djinn verspreiden de Sihr voor de zekerheid over het hele lichaam, een 
deel blijft wel in de maag, maar de rest kan zich overal in het lichaam 
bevinden, daarom is het handig om naast veel Roqyahwater te 
drinken(zodat men de Sihr in de maag overgeeft) ook Hijaamah(bloed 
verwijderen via koppen) te doen, omdat zo de Sihr die in het lichaam is 
verspreid alsnog via deze manier uit het lichaam te krijgen. 
Deze soort Sihr komt er dus vooral uit door overgeven, ontlasting of 
Hijaamah, bij het overgeven kan het zijn dat de Sihr in gedeeltes eruit komt 
vaak komen er eerst wit/geelachtige substanties of slierten, daarna kan de 
kleur verschillen van roze/rood, geel of zwart.  
Ook kan de Sihr getransformeerd zijn in de raarste dingen zoals ijzerdraad, 
touw, papier, kakkerlakken, stenen, glas enz. 
Wanneer men Sihr heeft overgegeven giet men hierover nog wat 
Roqyawater en giet het ergens op aarde waar weinig mensen langskomen. 
De Sihr dient dus niet in het toilet weggegooid te worden. Indien er 
blaadjes van papier wordt overgegeven waarop geschreven is, dient dit 
onschadelijk gemaakt te worden, de manier vindt men verderop in de 
handleiding.  
 
 
 



Hieronder een voorbeeld van Sihr die overgegeven is tijdens een 
behandeling bij een patient, de patient heeft dit op een lege maag 
overgegeven met de wil van ALLAH na het drinken van 2,5 liter 
Roqyahwater, je kan goed zien dat de kleur rood/roze is later heeft deze 
persoon nog geel, wit en zwart overgegeven. 
 

 
 
 
2. Al-Sihr Al-Masmum, oftewel bepaalde geuren die de sahir 
bijvoorbeeld in wierook gebruikt en parfum, wie dit dan te ruiken krijgt 
kan met de wil van Allah geraakt worden door deze Sihr, de Sihr bevindt 
zich dan ook rondom de neus, 1 van de symptomen van deze Sihr is dat de 
neus zonder reden gaat bloeden of dat er bloed uit de oren komt en ook 
ervaart men ademhalingsproblemen. 
Het is aangeraden om naast Roqyah ook Al-Qist Al-Hindi te gebruiken en 
om Hijaamah te doen bij plekken rondom de neus, meer hierover volgt 
Insha Allah nog. 
 
3. Al-Sihr Al-Mak’ud , oftewel Sihr die gemaakt wordt door de tovenaar 
door in stukjes draad of touw knopen te maken en met zijn vieze adem 
erover heen te blazen( zie tafseer Surah Al-Falaq). Deze soort Sihr kan 
buiten verstopt zitten, maar kan zelfs ook in het lichaam van de mens zijn. 
 
4. Al-Sihr Al-Athar , oftewel Sihr die door de tovenaar gemaakt wordt, 
door iets van de persoon op wie de Sihr moet komen te pakken, zoals haar, 
nagels, kleding, foto, bloed enz. 
 
5. Al-Sihr Al-Manthur , oftewel Sihr die tot poeder gemaakt wordt en 
waarover de tovenaar blaast met zijn vieze adem en die wordt gestrooid in 
huizen en ingangen van kamers. 



 
6. Al-Sihr Al-Marssus, oftewel vloeibare Sihr die wordt 
gespoten/gesproeid op bijvoorbeeld kleding, of ingangen van kamers of 
wordt gegoten langs een weg waarvan de sahir weet dat het slachtoffer hier 
langs zal komen. Indien een persoon denkt te weten over welke plaats de 
Sihr is uitgegoten, dan dient hij over dezelfde plaats Roqyahwater te 
gooien, met de wil van Allah zal de betovering dan verboken worden. 
 
7. Al-Sihr Al-Talasim, oftewel Sihr doormiddel van namen,woorden, 
symbolen, getallen en figuren, waarvan de betekenis alleen duidelijk is bij 
de sahir, een afbeelding hiervan is al boven getoond. Deze soort Sihr heb 
ik vaak gezien bij Marokkanen, en het rare ervan is dat ik dit zelfs door 
enkele zogenaamde imams heb zien schrijven, moge Allah ons behoeden 
voor het bidden achter zulke mensen. Indien iemand dus in het bezit is van 
zulke Sihr dan dient de volgende methode te worden gebruikt om de Sihr 
onschadelijk te maken. 
 
 
Men dient eerst wat Roqyawater in een kom te schenken, daarna zoekt men 
toevlucht bij Allah tegen de vervloekte Shaytaan en pakt de Sihr, eventueel 
reciteer je surah Al-Falaq terwijl je de Sihr uitpakt. 
Doe dan de Sihr in het Roqywater en zorg dat alle tekens en dergelijke 
goed in het water worden opgelost, je gaat er eventueel met je vingers in 
het water opwrijven, je zorgt dus dat alles van de Sihr in het water komt, 
als je iets van ijzer hebt, probeer je het een beetje stuk te slaan met een 
hamer zodat het water ook binnenkomt. 
 
Daarna laat je het papier en bijvoorbeeld als er iets van leer zit even 
drogen, en verbrand alles daarna. Indien er wat metaal tussen zit wat niet 
verbrand kan worden, sla je het stuk en begraaf je het op een plaats waar 
geen mensen langskomen.  
Met de wil van Allah is de betovering nu verbroken. In principe is dit de 
manier om elke gevonden Sihr te verbreken, men moet niet zoals vele 
fabeltjes beweren de Sihr in het toilet gooien, erop plassen of terug aan de 
sahir geven, dit maakt de Sihr juist alleen maar sterker. 
 
8. Al-Sihr Al-Marsud , oftewel Sihr die zo gemaakt is dat je beinvloed 
wordt door het zien van de maan, sterren en vooral wanneer er 
bijvoorbeeld een zonsverduistering is, of wanneer door de maan het 
zeespiegel niveau verandert.  



Ook kan deze Sihr versterkt worden door het waaien van de wind tegen 
deze Sihr, de Sihr zit dan in een boom of vast aan de poot van een vogel of 
sterker wordt door stroming van het water enz, mensen met deze soort Sihr 
zullen ineens zwaardere aanvallen krijgen op willekeurige momenten, dit 
gebeurt omdat een voorwaarde van de Sihr actief is geworden, zoals de 
volle maan, bepaalde sterren die in een lijn staan enz. 
 
9. Al-Sihr Al-Madfun , oftewel Sihr die begraven ligt onder de grond, 
meestal in een graf, dit soort Sihr is zeer krachtig en dient het liefst door 
een ervare raaqi behandeld te worden. Een advies aan broeders en zusters 
is dat zij goed moeten kijken wie eventuele dode famillieleden wast en 
begraaft, omdat vaak tovenaars mensen benaderen die doden wassen om 
Sihr bij de dode in het graf te doen. 
 
Symptomen van deze Sihr zijn bijvoorbeeld heel vaak hoofdpijn, maar op 
het moment dat men Koraan luistert en vooral verzen die over Sihr gaan, 
dan gaat de hoofdpijn weg, dit is tegengesteld aan de meeste andere Sihr, 
daar krijg je juist hoofdpijn als je Koraan luistert, de reden dat de hoofdpijn 
weggaat is omdat de Sihr zich niet bij de persoon bevindt, maar aan de 
buitenkant, namelijk ergens onder de grond, de hoofdpijn is ook een soort 
tintelende hoofdpijn. De persoon droomt vaak van hoge plaatsen te vallen, 
dromen over dode mensen enz. 
 
Verder heeft de persoon moeite met concentratie, heeft moeite met zaken 
waarvan hij houdt, geen zin om te werken, studeren enz, en de persoon 
kijkt met een waas uit zijn ogen en knippert veel. 
 
Van bovenstaande verdeling gaan we terug naar het uiteindelijke resultaat 
van bepaalde Sihr, hiermee wordt duidelijk wat de tovenaar of degene die 
naar de tovenaar is gestapt eigenlijk wil dat er gaat gebeuren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Let op!!! 
 
Hieronder zullen voor elke soort Sihr symptomen worden geplaatst. 
Wanneer men deze symptomen bij zichzelf vindt betekent het niet 
meteen dat iemand geraakt is met Sihr en/of bezeten is door een Djinn. 
Wanneer iemand 100% zeker wil weten of er wat aan de hand is, dient 
men gewoon een aantal keer Roqyah te doen, dan zal Allah laten zien 
of er wat is of niet. 
Ook zal er aan het eind de algemene symptomen beschreven worden, 
indien men meer dan 3 van de symptomen vertoont dan is het zeer 
aannemelijk dat men geraakt is door Sihr, Bezetenheid of het Boze 
Oog. 
 
 
1. Al-Sihr Al-Tafreeq, oftewel de betovering die ervoor moet zorgen dat 
bepaalde mensen uitelkaar gaan. Deze betovering kan dus slaan op een 
man en zijn vrouw, een moeder en dochter/zoon, maar zelfs tussen 2 
vrienden, bijna alle combinaties zijn mogelijk en deze Sihr heeft al vele 
gezinnen uit elkaar gerukt.  
Deze soort Sihr wordt vaak door Sihr Al-Ma’Kul wa’l Masrub gedaan of 
door door Sihr Marsus, maar in feite zijn andere mogelijkheden ook 
mogelijk zoals met foto’s en kledingstukken(Sihr Al-Athar). 
 
De Symptomen: 
 
- Plotslinge stemmingsveranderingen, opeens ga je een persoon zomaar 
haten en kan je die persoon niet uitstaan zonder reden. 
- Veel ruzie maken, en vaak om hele kleine zaken of zaken die er eigenlijk 
niet eens zijn. 
- Een afkeer om met de andere persoon te zitten, en je voelt je heel goed 
zodra deze persoon weggaat. 
- Geen excuses aanvaarden van de tegenpartij 
- Bij de Sihr tussen een man en zijn vrouw bijvoorbeeld, ziet de man er 
afschuwelijk uit voor de vrouw of andersom. 
 
2. Al- Sihr Al-Mahaba(Al-Tiwalah), oftewel de betovering van de liefde 
een persoon man of vrouw gaat naar de Sahir en vraagt hem om een 
betovering de doen op een andere persoon zodat die van hem gaat houden 
en hem gaat gehoorzamen in alles. 



De tovenaar vraagt om een kledingstuk  dat nog niet gewassen is of een 
foto van de persoon, als dat niet mogelijk is wordt er alleen naar de naam 
van de moeder gevraagd van de persoon waarop de Sihr moet komen. 
 
De Profeet(vrede zij met hem) heeft gezegd: “Waarlijk, ar-Roeqaa, 
amuletten en at-tiwalah (liefdesspreuk/drank) zijn Shirk!!(Ahmad) 
 
De roeqaa waar hierboven over gesproken wordt is niet de Roqyah volgens 
de Koran en Sunnah, maar de roeqaa met behulp van de duivels die de 
tovenaars doen.  
 
Want de Profeet(vrede zij met hem) heeft over Roqyah het volgende 
gezegd: 
 
“Er is niets mis met ar-Roeqaa, zolang deze geen Shirk bevatten.”(Muslim) 
 
Symptomen:  
 
- De persoon waarop de Sihr komt, verlangt heel erg naar de persoon die de 
Sihr heeft gevraagd aan de tovenaar 
- Vaak doen zelfs getrouwde vrouwen deze Sihr bij hun man, zodat hij een 
soort zombie wordt en hen gehoorzaamt in alles wat ze zeggen en dit gaat 
tenkoste van bijvoorbeeld de moeder van de man.  
Dus abnormale gehoorzaamheid aan de persoon die de Sihr heeft gevraagd. 
- Het komt voor dat onwetende vrouwen naar een tovenaar gaan omdat het 
lijkt dat hun man niet van hun houdt, ze vragen om deze Sihr en opeens 
houdt de man van hen, alleen is het niet de man die van de vrouw houdt, 
maar een Djinn die het lichaam in is gegaan van de man. 
 
Een variant op deze Sihr die bij mannen wordt toegepast is wordt Al-Sihr 
Al-Tahjeez genoemd, de man kan degene die de Sihr heeft aangevraagd 
niet weerstaan en wil altijd maar gemeenschap met haar hebben en 
verlangd alleen naar haar. 
 
3. Al-Sihr Al-Tagjeel, oftewel de Sihr waarbij men zaken anders ziet dan 
in werkelijkheid is, of men ziet dingen die er helemaal niet eens zijn. 
 
In de Koraan in Surah Taa-Haa vers 65 en 66 staat: 
 



قَىقَالُوا يا موسى إِما أَن تلْقي وإِما أَن نكُونَ أَولَ من أَلْ  
 قَالَ بلْ أَلْقُوا فَإِذَا حبالُهم وعصيهم يخيلُ إِلَيه من سحرِهم أَنها تسعى
Zij zeiden: "O Mozes, werpt gij, of zullen wij de eersten zijn om te werpen?"  

Hij zeide: "Neen, werpt gij." Dan ziet, het scheen hem wegens hun toverkunst toe, dat hun 
koorden en staven zich voortbewogen.  

In bovenstaande verzen zien we dus dat Moussa(vrede zij met hem) in zijn 
duel met de tovenaars van Fir’awn(de farao) moge de vloek van Allah op 
hem zijn, de touwen die zij gooiden zag als slangen, zijn ogen werden dus 
betoverd en hij zag iets anders dan er werkelijk was. 

Let op wanneer iemand deze betovering doet betekent het niet altijd dat 
een persoon er dan door bezeten raakt, de Sihr kan ook werken van 
buitenaf  en dit word dan Sihr Al-Garizi genoemd(betovering die van 
buiten werkt). 

Symptomen:   

- Dingen zien bewegen die stilstaan     
 -        Grote dingen klein zien of kleine dingen groot zien  
 - Dingen zien die er niet eens zijn      
 - Zaken zien die opeens veranderen zoals bij hierboven een touw    
  die verandert in een slang.                                          

4. Al-Sihr Al-Djoenoen, oftewel een Sihr waarbij 1 of meerdere Djinn 
plaats neemt in de hersenen van een persoon, vooral in het deel dat het 
verstand regelt, dit kan er toe leiden dat deze persoon gek wordt en zichzelf 
gaat verwaarlozen en slechte dingen gaat doen, en deze Sihr kan zelfs een 
persoon doden, dit is dus een gevaarlijke soort Sihr waarvoor meestal ook 
een sterke Djinn wordt gebruikt. 
 
Symptomen: 
 
- Persoon komt op plekken en hij weet niet hoe hij er is gekomen, de 
persoon krijgt een soort black-out, dit gebeurt vooral in de nacht en deze 
persoon krijgt in de nacht een drang om naar buiten te gaan. 
- Wanneer deze Sihr lang in een persoon zit zal de persoon zeer rare dingen 
zeggen en lijkt het net of hij krankzinnig is geworden. 



- Veel hallucinaties, van vooral personen die hij kent. 
- Aantrekking om zaken te verrichten waardoor deze persoon zichzelf 
verwaarloost zoals drugs, alcohol enz. 
- De persoon kan zeer agressief gedrag vertonen. 
 
5. Al-Sihr Al-Marad,  oftewel een betovering waarbij een persoon ziek 
wordt of verlamd of doof of blind word enz. 
De tovenaar geeft opdracht aan de Djinn op plaats te nemen in de hersenen 
die een bepaalde zintuig of ledemaat controleren en zo de ziekte te doen 
ontstaan. 
 De klachten zijn hetzelfde als bij ziektes met een medische oorzaak, alleen 
als men naar de dokter gaat voor deze klachten zal de dokter niks kunnen 
vinden. Ook ervaart de persoon meer pijn in zijn lichaam tijdens het 
luisteren van de Koraan, maar dit is alleen in het begin, wanneer deze 
persoon doorgaat met Roqyah zullen de klachten steeds minder worden 
totdat ze met de wil van Allah verdwijnen.  
Zo komt het voor dat mensen jarenlang verlamd zijn en opeens na Roqyah 
weer kunnen lopen, of jarenlang niet kunnen praten of zien en na Roqyah 
dit wel weer kan.  
Men moet dus veel Roqyah luisteren en de delen waar pijn is op het 
lichaam goed insmeren met olijfolie of zwarte zaad olie waarop Koraan is 
gereciteerd.  
Ook is het dat vele ziektes die de westerse wereld gewoon als medische 
ziektes aanduidt niks anders dan Sihr, Bezetenheid of het Boze Oog, een 
voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld epilepsie, schyzofrenie en vele anderen, 
slechts een klein deel hiervan zal medisch zijn de rest komt door de Djinn. 
 
Sihr Al-Marad kan vaak dezelfde symptomen veroorzaken die ook het 
Boze Oog of Jaloezie veroorzaken, toch zit er een verschil in, bij het Boze 
Oog en Al-Hasad gaan de mensen meestal nachtmerries krijgen over 
insecten en dergelijke, ook kan er pigment verandering optreden in het 
gezicht zoals opeens dat het gezicht er gelig uitziet of zwarte vlekken 
vertoont. 
 
Symptomen: 
 
- Pijn en klachten die lijken op ziektes van medische oorzaak, maar 
waarvoor artsen geen bewijs voor kunnen vinden. 
- Verlamde lichaamsdelen of gehele verlamming zonder medische 
oorzaken. 
 



6. Al-Sihr Al-Goemoel, oftewel een betovering die in veel opzichten lijkt 
op Al-Sihr Al-Djoenoen, waarbij de Djinn ook plaats neemt in de hersenen 
waardoor de persoon gek kan worden of zelfs dood kan gaan. Ook is het 
kenmerkend dat deze persoon heel lui is altijd verslapt en weinig praat met 
mensen.  
Deze Sihr is gevaarlijk omdat de persoon altijd alleen wil zijn en dus de 
Djamaa’ ah(groep) van de moslims verlaat en dus als prooi voor de 
Shaytaan blijft. 
 
 
Symptomen:  
 
-Luiheid 
-Houdt niet van drukke plaatsen en veel mensen 
-Houdt van eenzaamheid 
-Geen concentratie 
-Heel vaak hoofdpijn 
 
7. Al-Sihr Al-Hawateef, oftewel zoals het woord al zegt het lijkt erop dat 
je altijd gebeld wordt in je hoofd, je hoort dus altijd stemmen en vooral van 
bekenden maar soms ook onbekenden. Dit is niet te vergelijken met 
waswaas(influisteringen), maar dit is sterker en deze persoon denkt dat hij 
geroepen wordt en wordt zeer onzeker gemaakt en begint hierdoor veel te 
twijfelen aan zijn familie en vrienden. Ook krijgt deze persoon veel 
nachtmerries van dieren en het vallen van hoge plaatsen waarna hij meestal 
wakker schrikt. 
Deze Sihr kan gevaarlijk zijn en een persoon gek maken of zelfs doden, 
ook kan deze Sihr uiteindelijk overspringen en veranderen in Al-Sihr Al-
Djoenoen of Al-Goemoel. 
 
- Hoort veel stemmen die lijken alsof ze hem roepen. 
- Kan niet op 1 plek blijven zitten. 
- Te snelle zaadlozing bij gemeenschap of moeite met gemeenschap. 
- Twijfel, en deze twijfel zal op den duur komen met alle zaken waar deze 
persoon mee bezig is. 
- Een soort van autisme, waarbij de persoon denkt dat hij in een andere 
dimensie/wereld is. 
- Chronische hoofdpijn en veel pijn in de onderrug bij de ruggegraat. 
- Verschrikkelijke nachtmerries waarin hij de stemmen hoort die hem 
roepen. 



- Praat soms zeer verward en zijn gedragingen zijn ook zo, en dit wordt 
naar mate meer. 
- Veel last van hoogmoed, denkt het altijd beter te weten. 

8. Al-Sihr Al-‘oekoem, oftewel de betovering van onvruchtbaarheid, deze 
verschilt met de medische onvruchtbaarheid dat wanneer men een arts 
bezoekt, de arts geen reden ziet voor de onvruchtbaarheid.  

Bij deze betovering neemt de Djinn meestal plaats bij de baarmoeder van 
de vrouw en houdt zich bezig met de eierstokken of bij het geslachtsdeel 
van de man, het is dus ook nodig dat een vrouw zich altijd inwendig reinigt 
met een watje met bijvoorbeeld musk of rozewater na het toiletteren en 
vooral na haar periode en ook zichzelf vaak te wassen met Roqyahwater 
waarin Sidr zit. Ook komt het vaak voor dat door deze betoveringen de 
vrouw heel vaak een miskraam krijgt. 

‘ Aisha(moge Allah tevreden met haar zijn) overleverde dat Asma(moge 
Allah tevreden met haar zijn) de Profeet(vrede zij met hem) vroeg over 
ghusl(grote wassing) na haar menstruatie. Hij zei:  
 
“ Neem het water en bladeren van de lotusboom(sidr) en reinig je zelf er 
grondig mee, giet daarna het water over het hoofd en wrijft het goed in 
zodat het de wortels bereikt. Giet daarna het water over jezelf, neem een 
stuk doek/lap(in ons geval watten) met musk en reinig jezelf ermee.”  
Asma zei, Hoe moet ze zichzelf reinigen?  
Hij zei, SubhanAllah! Reinig jezelf ermee.  
‘ Aisha zei, (alsof het haar toegefluisterd was) volg het spoor van het 
bloed. (Bukhari en Muslim)  
 
 
Allah zegt in Surah Al-Sjoera vers 49 en 50: 
 

 بهياثاً واُء إِنشي نمل بهاُء يشا يم لُقخضِ يالْأَرو اتاومالس لْكم لَّهل
اُء الذُّكُورشن يمل 
 

يرقَد يملع هيماً إِنقاُء عشن يلُ معجياثاً وإِناناً وذُكْر مهجوزي أَو 
Aan Allah behoort het koninkrijk der hemelen en der aarde. Hij schept wat Hij wil. Hij 
schenkt vrouwelijke en mannelijke kinderen aan wie Hij wil.  



Of Hij mengt ze, mannelijk en vrouwelijk en Hij maakt onvruchtbaar wie Hij wil. 
Voorwaar, Hij is Alwetend, Almachtig.  

Symptomen:  

- Onvruchtbaarheid zonder medische reden. 
- Zeer onregelmatige menstruatie. 
- Pijn bij de onderrug. 
- Druk op de borst die benauwdheid veroorzaakt, vooral net voor de avond 
of in de nacht. 
- Veel miskramen. 
 
  9. Al-Sihr Ta’teel Al-Zawaaj, oftewel de betovering die ervoor zorgt dat 
de man of vrouw niet wil of kan trouwen, deze betovering wordt meestal 
door een slecht en jaloers persoon aangevraagd bij de tovenaar. 
De tovenaar stuurt een Djinn die de bijvoorbeeld de vrouw achterna moet 
zitten en in haar lichaam wil treden, als het lukt dan geeft hij haar altijd een 
slecht en benauwd gevoel als iemand om haar hand komt vragen. 
Lukt het niet dan werkt de Djinn van de buitenkant en werkt met illusie 
zowel bij de vrouw als de man door hen voor elkaar heel lelijk te laten 
lijken. 
 
Symptomen: 
 
- Druk op de borst die benauwdheid en pijn veroorzaakt vooral net voor de 
avond en in de nacht 
- De huwelijkskandidaat in een lelijke verschijning zien 
- Hoofdpijn die niet met medicijnen te verhelpen is 
- Heel slecht kunnen slapen 
- Pijn in de onderrug 
- Niet in staat zijn om te trouwen, terwijl er genoeg huwelijkskandidaten 
zijn geweest. 
 
10. Al-Rabt, de betovering van het knopen zodat de man en vrouw geen 
gemeenschap kunnen hebben met elkaar, deze is in 2 te delen. De 
betovering bij de man en de betovering bij de vrouw. 
 
De man:  
 
De tovenaar stuurt een Djinn naar de man toe en die neemt plaats in de 
hersenen, en vooral in het deel dat de sexuele prikkels regelt. 



De Djinn gaat er voor zorgen dat de man in sommige gevallen helemaal 
niet opgewonden wordt van zijn vrouw en dat hij dus ook niet in staat is 
om gemeenschap te hebben terwijl hij voorheen misschien het zelf 
aanbood aan zijn vrouw. 
 
Symptomen: 
 
- Geen erectie kunnen krijgen zonder medische oorzaak. 
- Erectie krijgen bij bijvoorbeeld het voorspel, maar bij de daad zelf       
opeens niet meer. 
 
De vrouw: 
 
Bij de vrouw is Rabt in 5 mogelijkheden te verdelen. 
 
1- Al-Rabt Al-Mana’ , oftewel de vrouw is niet in staat gemeenschap te 
hebben met haar man doordat haar dijen strak tegen elkaar aangehouden 
worden, hierop heeft de vrouw geen invloed en het is dus het werk van de 
Djinn. 
 
2- Al-Rabt Al-Tabalud , oftewel de Djinn zorgt ervoor dat de vrouw 
helemaal niks voelt qua sexuele prikkels en opwinding op het moment dat 
haar man gemeenschap met haar wil hebben, de vrouw is net alsof ze is 
verlamd en kan dus niet genieten van het gemeenschap met haar man. 
 
3- Al-Rabt Al-Nazeef, oftewel zodra de man zijn vrouw wil benaderen zal 
de vrouw intens gaan bloeden vanuit haar baarmoeder, er is ook een soort 
Sihr die hierop lijkt namelijk Al-Sihr Al-Istihaadah, het verschil tussen 
deze 2 is dat de 1ste alleen wanneer de man gemeenschap wil hebben met 
zijn vrouw gebeurd en de 2de soms heel de dag en zelfs dagen kan duren. 
 
4- Al-Rabt Al-Insidad , oftewel op het moment dat de man gemeenschap 
wil hebben met zijn vrouw en de vrouw benadert stuit hij op een stuk vlees 
waardoor hij de penetratie niet kan voltooien. 
 
5- Al-Rabt Al-Ta’weer , bij deze variant is het dat als een man trouwt met 
een maagd, de Djinn twijfel en fitna wil zaaien doordat het lijkt alsof de 
vrouw niet meer maagd is bij de gemeenschap, de man voelt bij de 
penetratie alsof de schaamstreek heel wijd aanvoelt waardoor de man gaat 
denken dat zijn vrouw niet maagd is, op het moment dat de Sihr verbroken 
wordt zal het lichaam van de vrouw weer normaal worden. 



Het is zo dat meestal Al-Sihr Al-Rabt samen met Al-Sihr Al-Tafreeq wordt 
gedaan zodat het meer effect zal hebben.  
Het is aanbevolen voor de vrouwen die met deze betovering worden 
geraakt om net als bij Al-Sihr Al-‘oekoem zichzelf inwendig te reinigen 
met een watje en musk of rozewater zoals eerder al is vermeld, ook het 
zichzelf wassen met Roqyahwater heeft bij veel mensen genezing bracht, 
verderop zit een uitgebreide behandeling voor deze Sihr. 
 
Dit zijn de meest voorkomende soorten Sihr, maar er zijn er veel meer, 
velen die wij niet eens kennen en alleen bekend zijn bij de tovenaar. 
De Shayateen en tovenaars vormen als het ware een centrum van Kufr, een 
opleidingscentrum van slechtheid, er gaat een hele grote organisatie schuil 
die door de vervloekte zelf namelijk Iblies wordt geregisseerd. 
De Shayateen die werken voor de tovenaars, de zogenaamde Gadim Al-
Sihr hebben elk hun eigen taak, zo zijn er zij die het lichaam van een mens 
ingaan, maar je hebt ook boodschappers en dergelijke, we zullen een aantal 
van hun kort benoemen, omdat deze info van pas kan komen op het 
moment dat iemand Roqyah doet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. De werkers van de tovernaar(Gadim Al-Sihr) 
 

De Standaard werker, oftewel de Gadim Al-Sihr: 
 
De sahir zoekt toenadering bij de ‘Afareet en Maarid van de 
Shayateen(Koningen en hoge leiders), door vele daden van ongeloof, 
Shirk, grote zonden enz te plegen. 
Hij ziet hen als zijn helden, in ruil daarvoor, krijgt de sahir vele kleine 
Djinn en Shayateen toegwezen met verschillende krachten, zij moeten de 
bevelen opvolgen van de sahir, zij zijn de Gadim Al-Sihr. 
 
Gadim Al-Sihr Al-Mursil: 
 
Als de Gadim Al-Sihr een Mursil oftewel een boodschapper is, dan betreft 
het hier een Djinn die het lichaam kan verlaten wanneer het hem te zwaar 
wordt, dit soort Djinn zijn van het type Tajier omdat hij uit je lichaam 
vliegt, bijv na het reciteren van Koraan, maar niet alle Tajier Djinn zijn 
Mursil of Gadim Al-Sihr, de meeste Tajier Djinn zijn meestal wel wat 
sterkere Djinn(‘Ifriet of Maarid), later volgt meer info over de Tajier. 
Wanneer de Mursil dus het lichaam verlaat gaan zij meestal terug naar de 
sahir en vertellen dat ze het niet meer aankunnen, deze sahir stuurt ze terug 
of geeft ze een nieuwe opdracht. 
 
Gadim Al-Sihr Al-Marbot: 
 
Al-Marbot is een Gadim Al-Sihr die gebonden is aan de Sihr in het 
lichaam en is het lichaam meestal binnen gekomen door Sihr die gegeten 
of gedronken is(Al-Sihr Al-Makul wa’l Masrub). 
Hij kan het lichaam niet verlaten zelfs al wil hij dat zelf, hij zit vast in het 
lichaam totdat Allah deze Sihr vernietigd, en de asbaab daarvoor zijn de 
Sihr overgeven, of de Sihr komt eruit door ontlasting of door Hijaamah, en 
Allah weet het beste. 
 
Gadim Al-Sihr Al-Taabi’:  
 
Weet dat met bijna elke gadim Al-Sihr, 1 of meerdere bewakers/volgers 
meegaan die vanuit de buitenkant als bewaking gelden voor een aantal 
zaken, zij gelden als boodschaper tussen de Gadim Al-sihr(Djinn die in het 
lichaam zit) en de sahir en vice versa, zij bedreigen de Gadim als deze eruit 
wil, zij adviseren hem en peppen hem op. 



Deze bewakers zijn meestal veel sterker, slimmer en wijzer dan de Gadim, 
zij helpen hem wanneer hij verzwakt door Roqyah en zichzelf niet meer 
kan helpen, door hem te eten te geven, en ook andere zaken enz, en Allah 
weet het beste. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Plekken waar de Sihr vaak verborgen zit 
 
 

Ik zal een aantal plekken opnoemen die uit de praktijk gebleken zijn waar 
de sahir opdracht geeft om de Sihr te verstoppen, deze plekken zijn een 
hulpmiddel en wanneer een persoon geraakt is door Sihr kan het geen 
kwaad om even een kijkje te nemen op deze plekken, zolang men zich 
maar houdt aan de wetten van ALLAH en niet in het extreme gaat. 
 
- Sihr begraven in aarde en grafen (vooral in tuinen langs de rand en op 
begraafplaatsen) 
- Sihr begraven op een plek waar het warm is, dit is voor een bepaalde 
soort Sihr 
- Sihr begraven op een plek waar het koud is, ook dit is voor een bepaalde 
soort Sihr 
- Sihr(vloeibaar of poedervorm) die gespoten(Sihr Marsus) of gestrooid 
(Sihr Manthur)wordt voor de voordeur(drempel) van het slachtoffer, door 
Roqyah water op de plek te gieten vernietig je de Sihr met de wil van 
ALLAH. 
- Sihr die gehangen wordt aan de boom, of aan de poten van vogels 
- Sihr begraven op een plek waar wegen zich kruisen 
- Sihr begraven onder de drempels van deuren in het huis, meestal 
voordeur/tuindeur, maar kan in principe elke drempel zijn in het huis waar 
het slachtoffer over stapt. 
- Sihr die verstopt is in kussens bij het slachtoffer thuis 
- Sihr die in frisdrank, koffie of thee wordt gedaan en gedronken wordt 
door het slachtoffer. 
- Sihr die in het eten wordt gedaan waarvan het slachtoffer van heeft 
gegeten. 
- Sihr die verstopt wordt in stromend water, de sterkte van de Sihr is dan 
afhankelijk van de sterkte van de stroming. 
- Sihr die verbrand wordt met vuur. 
- Sihr die in de zee wordt gegooid. 
- Sihr die in een waterput wordt gegooid. 
- Sihr die toegepast wordt waarbij de Sihr werkt aan de hand van de stand 
van de sterren in het begin of eind van een maand, of de stand van de maan 
en andere hemelichamen. 
- Sihr die gegeven wordt door iemand wanneer deze je groet, deze Sihr is 
zeer ingewikkeld en komt niet vaak voor. 



De sahir dient hier heel veel Kufr en Shirk voor te doen, waarna bepaalde 
duivelsrituelen worden uitgevoerd. Hierna geeft hij opdracht aan een 
persoon(meestal opdrachtgever van de Sihr) om naar het slachtoffer te 
gaan(of te bellen) en deze met een bepaalde groet te groeten, wanneer 
ALLAH het toelaat kan deze persoon geraakt worden met Sihr, mensen 
dienen dus niet dit als reden te gebruiken om weg te rennnen van iedereen 
die hem/haar groet. 
- Sihr die als voer wordt gegeven aan een zwarte hond, de zwarte hond 
wordt hier met een reden gebruikt. 
 
Het is overgeleverd door Abdullah ibn Al-Saamit dat Abu Dharr zei: De 
Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) zei: 
 
“Als iemand van jullie gaat staan om te bidden laat hem dan een sutrah(iets 
voor je zetten van een bepaalde hoogte als een scherm) gebruiken, als hij 
iets heeft bijvoorbeeld zoals ter hoogte van de achterkant van een zadel 
voor zich. Als hij niet iets heeft(als sutrah) wat de hoogte heeft van de 
achterkant van een zadel voor zich, dan is zijn gebed ongeldig wanneer een 
ezel of een vrouw of een zwarte hond voor hem passeert.”  
Ik (Abdullah) vroeg, O Abu Dharr, wat is het verschil tussen een zwarte 
hond en een rode of gele hond?  
Hij zei, O zoon van mijn broeder, Ik vroeg de Boodschapper van 
ALLAH(vrede zij met hem) dezelfde vraag, en hij zei;  
“De zwarte hond is een Shaytaan.”(Muslim nr 510). 
 
- Sihr die aan een nieuw slot wordt gedaan, of aan een schaar. 
- Sihr geschreven op de zolen van schoenen van het slachtoffer. 
- Sihr geschreven op eieren en die wordt verbrand. 
- Sihr die verbrand wordt door een kaars. 
- Sihr die geschreven wordt op iets van het slachtoffer zoals kleding of 
foto’s en daarna wordt verbrand. 
- Sihr die verstopt wordt in de kleding van iemand die overleden is. 
- Sihr die geschreven wordt op het lichaam van een dode, zeer sterke Sihr! 
- Sihr die gegeven wordt door het kijken naar het slachtoffer, zelfde als met 
het groeten en meestal wordt dit door een Gadim Sihr gedaan. 
- Sihr die gereciteerd wordt over mosterdzaadjes en die in het huis van het 
slachtoffer wordt gegooid of andere plek. 
 
 
 
 



10. Bezetenheid en zijn verschillende vormen 
 

Nu we het onderwerp Sihr behandeld hebben zullen we verder gaan naar 
het volgende onderwerp, namelijk Bezetenheid, oftewel het bezit nemen 
van een menselijk lichaam door een Djinn. 
 
In het Arabisch wordt Bezetenheid Al-Mass genoemd, Al-Mass betekent 
letterlijk een aanraking, de persoon is als het ware door de Shaytaan 
aangeraakt het wordt ook wel Al-Sar’, hoewel bij Sar’ epilepsie wordt 
bedoeld die veroorzaakt is door de Djinn en waarbij de Djinn een volledige 
controle kan krijgen over de hersenen van de patient en de patient van 
binnenuit klappen geeft waardoor deze persoon valt en aanvallen krijgt. 
 
Bij Sihr hebben we al gezien dat de vervloekte tovenaars op verzoek van 
iemand, of misschien op eigen initiatief Sihr bij iemand toepassen 
waardoor deze persoon ziek, gek, dood of Bezeten kan raken van 1 of 
meerdere Djinn. 
Het is dus duidelijk dat de Djinn, de zogenaamde Gadim Al-Sihr(werker 
van de sahir), dus het bevel krijgen om een menselijk lichaam binnen te 
treden, ook hier is dan sprake van Al-Mass, maar dan door Sihr. 
 
Maar als we het over Al-Mass of Sar’ in het algemeen hebben dan spreken 
we over Djinn die op eigen houtje handelen, zij zijn dus onafhankelijk van 
de sahir.  
Na het binnentreden van het lichaam kunnen deze Djinn verschillende 
soorten Al-Mass veroorzaken die soms bijna identiek zijn aan Sihr, 
bijvoorbeeld we hebben Al-Sihr Al-Hawateef(Sihr van de stemmen), maar 
je hebt ook Al-Mass Al-Hawateef, het enige verschil is, bij de eerste komt 
het door een betovering(Sihr) en de 2de heeft een andere reden, die we zo 
gaan bespreken. 
 
Alvorens we verder gaan met dit zullen we Al-Mass(bezetenheid) bewijzen 
met de Koraan en de Sunnah. 
 
 
 
 
 
 
 



10.1 Bewijzen uit de Koraan 
 
 
Allah zegt in de Koraan in Surah Al-Baqarah vers 275: 
 

 نطَانُ ميالش طُهبختي يالَّذ قُوما يونَ إِالَّ كَمقُوما الَ يبأْكُلُونَ الري ينالَّذ
الْمس ذَلك بِأَنهم قَالُواْ إِنما الْبيع مثْلُ الربا وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا 

ربه فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَى اللّه ومن عاد فَمن جاءه موعظَةٌ من 
 فَأُولَـئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ
 
“Degenen, die rente verteren, zullen niet  verrijzen behalve  zoals iemand, die door Satan 
met krankzinnigheid is geslagen. Dat komt, omdat zij zeggen: "Handel is gelijk aan rente", 
terwijl Allah de heeft wettig en de rente onwettig heeft verklaard. Die daarom een 
vermaning van zijn Heer krijgt en er mee ophoudt, hem zal toebehoren, hetgeen hij vroeger 
heeft ontvangen en zijn zaak is bij Allah. En zij, die terugvallen, zij zijn de mensen van het 
Vuur, daarin zullen zij vertoeven.” 
 
 

Ibn Kathir zegt in zijn Tafseer over deze vers: “ Laa Yaakumun(zij zullen 
niet verrijzen) betekent het verrijzen uit hen graf op de Dag des Oordeels, 
behalve als iemand die Sar’(Al-Masru’) heeft en de Shaytaan zal hem 
slaan(net als iemand die bezeten is en een epileptische aanval 
krijgt)…(1/344) 
 
Imam Al-Qurtubi zegt in zijn Tafseer: “Er is bewijs in dit vers tegen de 
mensen die ontkennen dat epilepsie veroorzaakt wordt door de Djinn en 
beweren dat het enkel een lichamelijke oorzaak heeft, en dat de Shaytaan 
het menselijk lichaam niet kan binnentreden of krankzinnigheid kan 
veroorzaken”.(Tafseer Al-Qurtubi 3/355) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.2 Bewijzen uit de Sunnah 
 

Matar ibn AbderRahmaan Al-A’naq zei: “ Umm Al-Abaan bint Al-Wazee’ 
bin Zari ibn ‘Amir Al-‘Abdi overleverde van haar vader dat haar 
grootvader eens naar de Profeet(vrede zij met hem) ging met zijn zoon of 
de zoon van zijn zus die bezeten was door een Djinn. 
De grootvader zei: 
 “Toen we aankwamen bij de Boodschapper van ALLAH(vrede zij met 
hem in Medina, zei ik, O Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) ik 
heb met mij gebracht mijn zoon(of de zoon van mijn zus) die bezeten is 
door de duivel, zodat je een smeekbede(aan ALLAH) voor hem kan 
verrichten.”  
De Profeet(vrede zij met hem) zei:  
“ Breng hem naar mij, dus ik ging terug naar de groep waar ik hem had 
achtergelaten, maakte hem los en deed hem nieuwe kleren aan en bracht 
hem naar de Profeet(vrede zij met hem). 
Hij(vrede zij met hem) zei:  
“Breng hem hier zodat ik bij zijn rug kan, toen hij(vrede zij met hem) 
hem(de jongen) vast had, begon hij(vrede zij met hem) hem te slaan op zijn 
rug en te zeggen, Ga eruit O Vijand van ALLAH, Ga eruit O Vijand van 
ALLAH.  
Plotseling leek de jongen er beter uit te zien, hij had een blik die anders 
was dan de blik daarvoor, daarna liet de Profeet(vrede zij met hem) hem(de 
jongen) naast hem(vrede zij met hem) zitten, en deed een smeekbede voor 
hem. 
Na de smeekbede van de Profeet(vrede zij met hem) was niemand in de 
groep geliefder dan de jongen.(Overgeleverd door Tabarani) 
 
De volgende overlevering is van Ya’la ibn Murabbah(moge ALLAH 
tevreden met hem zijn) dat hij zei: 
 
“Ik heb 3 zaken gezien van de Profeet(vrede zij met hem) die niemand 
voor mij en niemand na mij heeft gezien, we waren vertrokken voor een 
reis en onderweg zagen wij een vrouw zitten op de grond met haar zoon. 
Ze zei:  
“O Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) dit is een jongen die 
geraakt is door een ziekte, dat hem en ons beide kwaad doet, hij wordt 
meerdere malen bezeten overdag.” 
Hij(vrede zij met hem) zei, “ breng hem naar mij.” 
Ze bracht hem bij de Profeet(vrede zij met hem) en ze zette hem tussen 
hem en zijn rijdier neer. 



Hij(vrede zij met hem) spuugde 3x diep in de mond van de jongen, 
zeggende; “Bismillah Ana ‘Abdullah, Iksha  Yaa ‘Aduwullah”, (In de 
naam van ALLAH, ik ben de dienaar van ALLAH, verdwijn O vijand van 
ALLAH) daarna gaf hij(vrede zij met hem) de jongen terug aan haar en 
zei: “We zien je terug op deze plek als we terug komen, en vertel me over 
zijn toestand.” 
 
Hij zei: We gingen weg en kwamen terug en vonden haar op de zelfde 
plaats met 3 lammeren. De Profeet(vrede zij met hem) zei: “Wat heeft je 
zoon gedaan”.  
Ze zei: “ Bij Degene die je met de Waarheid heeft gestuurd, we hebben 
niks vreemds van hem gezien tot nu. Je mag deze lammeren meenemen(als 
dank).” 
Hij(vrede zij met hem) beveelde 1 van zijn metgezellen er 1 te nemen en 
de rest aan haar terug te geven.”(Musnad van Ahmed en Al-Hakim in Al-
Mustadrak nr 2/617) 
 
Deze hadith is meteen ook een bewijs voor het ontvangen van een beloning 
voor het toepassen van Roqyah. 
 
Het is overgeleverd van ‘Ata ibn Abu Rabah dat Ibn ‘Abbas(moge 
ALLAH tevreden met hem zijn) tegen hem zei: 
 
“Zal ik jou 1 van de vrouwen van het Paradijs laten zien?  Ik zei, Ja 
Hij zei: Deze zwarte(getinte) vrouw kwam naar de Profeet(vrede zij met 
hem) en zei: “Soms heb ik last van aanvallen(van epilepsie) en hierdoor 
raakt mijn lichaam ontbloot(de vrouw valt op de grond door de aanvallen), 
vraag ALLAH mij te genezen.” 
De Profeet(vrede zij met hem) zei: “Als je wenst heb dan geduld en je zal 
het Paradijs betreden(vanwege het geduld), maar als je wenst zal ik 
ALLAH voor je aanroepen om je te genezen.”  
Ze zei: “Ik zal geduld hebben, maar ik raak ontbloot, dus vraag alstublieft 
ALLAH voor mij dat ik niet ontbloot raak, en dus riep hij(vrede zij met 
hem) ALLAH aan voor haar.”(Bukhari en Muslim) 
 
Ibn Hajr Al-‘Asqalani zegt in zijn Sharh van deze hadeeth in Al-
Fath(10/115) dat de vrouw bezeten was door een Djinn en dat die de 
aanvallen veroorzaakte. De vrouw genaamd Oum Zafar kreeg dus 
epileptische aanvallen(Sar’). 
De hadith die Ibn Hajr als bewees overleverde was een andere overlevering 
van Al-Bazzar ook door Ibn ‘Abbas overgeleverd met de toevoeging van 



de woorden, “Ik vrees dat het kwaad mijn lichaam ontbloot”, Ibn Hajar legt 
uit dat het kwaad hier niks anders dan de Shaytaan kan betekenen en dat ze 
leed aan Sar’. 
 
De bewijzen in de Sunnah zijn overvloedig maar dit zal voldoende zijn 
insha ALLAH. 
 
 

10.3 De niveau’s van Bezetenheid door de Djinn 
 

Al-Mass heb je in verschillende niveau’s je hebt mensen die nauwelijks 
wat merken van hun Bezetenheid en anderen die weer heel de dag last 
hebben, we kunnen het in de volgende niveau’s verdelen. 
 
- Volledige Bezetenheid van het gehele lichaam, en deze is in 2 soorten te 
verdelen. 
 
a: De volledige Bezetenheid die voor een lange of permanente duur is, het 
is bij dit soort Bezetenheid dat er een Djinn in het lichaam zit die eigenlijk 
gedurende de gehele dag actief is bij de patient, de Djinn praat ook vaak op  
de tong van de patient en deze Djinn zijn meestal van plan om ook niet 
meer weg te gaan totdat ALLAH de genezing brengt. De Djinn heeft vaak 
de beschikking over het gehele lichaam en veroorzaakt ook vaak blackouts 
en de patient valt ook vaak flauw. Dit soort gevallen zien we bij Sihr en 
erge gevallen van `Isq(Djinn ‘Aseeq). 
 
b: De volledige Bezetenheid die van een tijdelijke aard is, oftewel hier 
spreken we van een Djinn Tajier. Deze Djinn heeft dus beschikking over 
het gehele lichaam net als de variant hierboven, alleen is het dat deze Djinn 
bij een Roqyahsessie het lichaam uitvliegt en wanneer de sessie voorbij is 
weer het lichaam betreedt. 
 
- Volledige Bezetenheid van 1 bepaald lichaamsdeel, en het gaat hier om 
een Djinn die volledig bezit heeft genomen van 1 lichaamsdeel, 
bijvoorbeeld een been, arm, ogen of de tong. De patient kan dus spontaan 
verlamt raken, blind worden of opeens niet meer praten enz enz, en 
wanneer deze persoon dit medisch laat onderzoeken dan is er geen oorzaak 
van dit te vinden. Het kan ook voorkomen dat de Djinn van het ene naar 
het andere lichaamsdeel verhuist. 
 



- Bezetenheid vanuit de buitenkant(Mass Al-Garizi) en deze is in 2 te 
verdelen: 
 
a: Constante Bezetenheid vanuit de buitenkant, en bij deze soort zit er dus 
geen Djinn in het lichaam, maar buiten het lichaam en deze Djinn is dus 
constant bezig met de patient.  
Het zijn vaak gevallen van Sihr die met de wil van ALLAH niet het 
lichaam binnenkunnen en die dan via de buitenkant werken of een Djinn 
die wraak wil nemen op een mens vanwege iets wat de mens bij de Djinn 
heeft gedaan. 
Het is in sommige gevallen ook mogelijk dat het een ‘Aseeq betreft die 
verliefd is op deze persoon, maar niet de mogelijkheid heeft om het 
lichaam te betreden.  
Het probleem bij deze soort Bezetenheid, is dat net als bij de Tajier de 
Djinn vlucht als er Roqyah wordt gedaan, de patient zal dus bij 
behandelingen zich goed voelen en helemaal geen tekens van Bezetenheid 
vertonen, maar buiten de behandelingen is er veel last van waswaas, 
slechte dromen, en men kan ook dieren of schimmen zien die hem 
achtervolgen. 
 
b: Tijdelijke Bezetenheid vanuit de buitenkant, het is bij deze soort dat er 
ook een Djinn aan de buitenkant zit, maar deze Djinn zit er niet altijd. Het 
kan dus voorkomen dat een persoon zich dagen goed voelt en geen 
klachten heeft en dan opeens weer wel, de symptomen zijn verder net als 
de variant hierboven. 
 
- Bezetenheid van de buitenkant die ziektes veroorzaken, en deze is in de 
volgende vormen: 
 
a: Bezetenheid van de buitenkant die ziektes veroorzaken zonder medische 
tekenen daarvoor of oorzaken. En dit is een zeer moeilijk geval om te 
ontdekken, omdat de patient een aandoening krijgt en vervolgens naar de 
dokter gaat en zich volledig laat onderzoeken, en toch wordt er niks 
gevonden. En wanneer er Roqyah wordt gedaan, zal er ook geen reactie 
komen, omdat de Djinn het via de buitenkant veroorzaakt. 
 
b: Bezetenheid van de buitenkant die ziektes waaraan de persoon reeds lijdt 
verergeren, de Djinn zorgt ervoor dat een ziekte die deze persoon reeds 
heeft erger wordt. De patient ziet dat opeens de medicijnen die hij eerder 
gebruikte en met de wil van ALLAH nuttig waren voor zijn ziekte nu 
opeens geen effect meer hebben, en ook dit is door toedoen van de Djinn. 



 
- Bezetenheid van zeer korte duur(Al-Mass Al-Taief), hierbij gaat het om 
een Bezetenheid die dus zeer kort duurt, van een aantal seconden tot 
maximaal een paar minuten, voorbeelden hiervan zijn ook de 
Jathoom(boegebez), maar ook andere vormen kunnen hiertoe gerekend 
worden. 
 
 

10.4 Het binnentreden van het menselijk lichaam door de Djinn(Al-
Mass) en de reden waarom 

 
Het binnentreden van het menselijk lichaam doen de Djinn om 
verschillende redenen: 
 
 
1. Al-‘Adawa, oftewel vijandigheid, dit wordt ook wel Al-Mass Al-‘Adaw 
genoemd, dit betreft altijd een Shaytaan een ‘Ifriet of een Maarid en dus 
geen moslim Djinn.  
Deze Shaytaan gaat het lichaam van een mens binnen omdat hij de mens 
haat vanwege het feit dat het 1 van de zonen van Adam(vrede zij met hem) 
is. 
 
Allah zegt : 
 

 كُمضعبِطُواْ با اهقُلْنو يها فا كَانما ممهجرا فَأَخهنطَانُ عيا الشملَّهفَأَز
 لبعضٍ عدو ولَكُم في اَألرضِ مستقَر ومتاع إِلَى حنيٍ
 
“Doch door middel van de boom verleidde Satan hen beiden en dreef hen uit de staat 
waarin zij zich bevonden. En Wij zeiden: "Gaat heen - gij zijt elkander vijandig. Er zal op 
aarde een tijdelijke woonplaats en levensonderhoud voor u zijn."(Surah Al-Baqarah vers 
36) 
 
 

يدعو حزبه ليكُونوا من إِنَّ الشيطَانَ لَكُم عدو فَاتخذُوه عدواً إِنما 
 أَصحابِ السعريِ
 



“Voorwaar, Satan is een vijand van u, behandelt hem daarom als vijand. Hij roept zijn 
volgelingen slechts opdat zij bewoners van het brandende Vuur mogen worden.”(Surah 
Fatir vers 6) 
 
 
 
2.  Al-Intiqam, oftewel vanwege wraak, de mens heeft blijkbaar iets 
gedaan bij de Djinn, in de meeste gevallen onbedoeld omdat wij hen niet 
kunnen zien. Maar de Djinn denkt dat het expres gebeurd is en neemt 
wraak door het lichaam van de persoon binnen te treden.  
Ibn Taymiyya zegt het volgende hierover: 
 
“Het het kan gebeuren, en dit gebeurt vaak of in de meeste gevallen bij 
sommigen door de rivaliteit(zo denkt de Djinn erover) zoals dat sommige 
mensen hen kwaad doen of dat ze(de Djinn) denken dat zij(de mens) hen 
opzettelijk kwaad doet zoals door over hen te plassen, of door heet water 
over hen(de Djinn) te gooien of hen(de Djinn) te doden, en de mens weet 
niet dat hij dit(de Djinn kwaad doen) doet, en in de Djinn zit veel 
onwetendheid en onrecht, en zij(de Djinn) straffen hen(de mens) met meer 
dan dat ze verdienen... (Majmoo’Fatawa hoofdstuk 19, blz 24) 
 
De Djinn kan wraak nemen omdat 1 van de volgende zaken gebeurd is: 
 
- Men giet warm water in de gootsteen of douche zonder daarbij de naam 
van ALLAH te noemen, indien er zich daar een Djinn bevindt kan deze 
verbrand worden. 
 
- Het plassen in een hol of put, in veel van deze plaatsen leven de Djinn. 
 
- Het mishandelen van dieren, zoals een hond, kat of slang, het kan zijn dat 
1 van deze dieren een Djinn is in gedaante van een dier, zo zien we weer de 
waarschuwing van ALLAH dat Dhulm(onrecht) niet toegestaan is 
ongeacht tegen wie. 
 
- Het schreeuwen, huilen, zingen of Koraan reciteren in douche of toilet. 
 
- Het springen van een hoge plaats naar beneden zonder daarbij de naam 
van ALLAH te noemen, men kan zo op een Djinn landen en hem pijn doen 
of zelfs doden. 
 
- Het gooien van een steen of ander voorwerp zonder daarbij de naam van 
ALLAH te noemen. 



- Het lezen van de boeken van Sihr(tovenaars) en spelletjes spelen die met 
Sihr te maken hebben zoals het ouija-bord of het oproepen van 
zogenaamde geesten. 
 
- Het spuiten van anti-pesticide op insecten, vooral kakkerlakken zonder 
daarbij de naam van ALLAH te noemen. 
 
Vaak als een persoon bezeten wordt door een Djinn vanwege Intiqam kan 
het voorkomen dat er bepaalde lichaamsdelen verlamd raken, dit hoeft niet 
altijd zo te zijn. 
 
Op het moment dat de Djinn niet in staat is om op een persoon wraak te 
nemen omdat deze persoon zich beschermt heeft met de smeekbeden of 
door andere oorzaken, kan het gebeuren dat de Djinn dan wraak zal nemen 
doormiddel van het betreden van het lichaam van een naaste van die 
persoon, bijvoorbeeld zijn vrouw of kinderen, dit wordt Al-Intiqam ‘Air 
Mubasheer genoemd. 
Daarom is het belangrijk dat het hele gezin zich altijd houdt aan het zeggen 
van de smeekbedes van de ochtend en de avond, en dat de ouders hun 
kinderen beschermen met de smeekbedes wanneer zij nog te klein zijn om 
het zelf te doen. 
 
3. Al-Dhulm, en deze soort Bezetenheid gebeurt omdat de Djinn gewoon 
zin heeft om onrecht aan een mens te doen, net als er ook mensen bestaan 
die gewoon andere mensen zonder reden lastig willen vallen is dit ook het 
geval bij de Djinn zo. Alleen zit hierin ook een fout bij de mens, omdat 
Bezetenheid alleen kan lukken indien een persoon zich niet beschermt met 
het gedenken van ALLAH. 
 
4. Al-‘Isq, oftewel de Djinn betreedt het lichaam van een persoon vanwege 
het feit dat de Djinn verliefd wordt op deze persoon, een blinde 
begeerte/lust, en de Djinn wil vooral gemeenschap hebben met deze 
persoon. Omdat deze soort bezetenheid vaak voorkomt en ook een moeilijk 
geval is zullen we deze apart en uitgebreid bespreken. 
 
5. Al-Hawaa, oftewel de Djinn betreed het lichaam van een persoon die 
zich bezighoudt met het doen van slechte dingen(muziek luisteren, 
overspel, alcohol drugsgebruik enz.).  
De aard(hawaa) van deze mens is hetzelfde als van die Djinn, beide houden 
ze van slechte dingen en dus gaat deze Djinn het lichaam van deze persoon 
binnen om samen slechte zaken te doen. 



Het gaat hier dus om Shayateen van onder de Djinn en onder de mens die 
samen komen. 
 
Allah zegt in de Koran in Surah Al-An’aam vers 112: 
 

وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ نِبِي عدواً شياطني اِإلنسِ والْجِن يوحي بعضهم إِلَى 
 بعضٍ زخرف الْقَولِ غُروراً ولَو شاء ربك ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ
 
"Op dezelfde wijze hebben Wij een vijand voor elke profeet gemaakt, duivels van onder de 
mensen en de djinn. Zij fluisteren elkander vergulde woorden in om te bedriegen - en als 
uw Heer had gewild, zouden zij het niet hebben gedaan; laat hen daarom met rust met 
hetgeen zij verzinnen.” 
 
Ook deze bezetenheid komt vaak voor vanwege het vele verderf wat in 
deze tijd is. Het is dus een waarschuwing aan ieder die slechte dingen doet 
en zijn lichaam verwaarloost zoals zij die roken of alcohol drinken, maar 
ook aan de mensen die muziek luisteren, slecht gekleed zijn en noem maar 
op, alles wat haram is houdt de Shaytaan van en iemand die hier veel van 
doet zal een metgezel krijgen van onder de Shayateen in zijn lichaam. 
 
Allah heeft ons hiervoor reeds gewaarschuwd: 
 
Allah zegt in de Koraan surah Al-Zochroef vers 36: 
 

  يعش عن ذكْرِ الرحمنِ نقَيض لَه شيطَاناً فَهو لَه قَرِينومن
 
“En wie zich van de aanbidding van de Barmhartige afkeert, achter hem zetten Wij een 
satan, die zijn metgezel wordt.” 
 
Dus o zwakke dienaar verricht berouw en stop met het jezelf gedragen als 
een beest voordat een nog slechter wezen je lichaam binnentreed en men 
straks zo afdwaalt van het licht van ALLAH dat men alleen duisternis zal 
zien. En vooral de mensen die anderen aanroepen tot het plegen van 
zondes. 
 
 
 



Ibn AbdelBarr heeft gezegd: 
 
“Wanneer een Shaytaan Djinn een Shaytaan mens ziet zoekt hij hem op en 
neemt bezit van hem, en dan kunnen ze samen werken, want de Djinn 
houdt van de daden van deze mens. Samen gaan ze elkaar helpen om ver 
van Allah te zitten en anderen daarbij te trekken. Hun Hawaa is een.” 
 
Er zijn mensen die zinnaa hebben gedaan, maar we noemen ze geen 
Shaytaan Al-Ins, maar deze noemen we ‘Asie(zondaar), maar als hij naar 
zijn vrienden gaat en hen er ook voor uitnodigt en het mooi voor hun 
maakt, dit is nu een Shaytaan Al Ins.  
We bedoelen hier niet mee dat hij of zij een Kafier is, maar een opstandige 
dit is ook de letterlijke vertaling van Shaytaan, hij of zij is opstandig jegens 
ALLAH en nodigt anderen uit naar het slechte, hetzelfde wat de Shayateen 
van onder de Djinn doen. 
 
En dit soort personen zijn het prooi van Al-Mass Al-Hawa, omdat de aard 
en het doel van deze mensen hetzelfde is als die van bepaalde Shayateen. 
 
Symptomen van Mass al-Hawa: 
 
- Hij gedenkt Allah niet of nauwelijks(Sudood ‘an dhikrillah) 
- Het houden van zondes(Hubul Ma’sieja) en het houden van ernaar 
uitnodigen en hij heeft geen geduld om zondes te plegen en nodigt anderen 
ernaar uit. 
- Wanneer hij een zonde doet is hij in een goede bui en heel vrolijk 
- Hij haat kennis over de islam, lezingen enz. 
- Hij denkt over zondes, en denkt hoe hij ze moet begaan en plant ze zelfs 
voortuit. 
- Hij kan niet aan goede dingen denken. 
- Hij houdt ervan om met mensen om te gaan die ook zondes begaan en 
zijn hart heeft rust als hij bij hen is. 
- Hij twijfelt over Allah en Zijn Kracht en Vermogen. 
- Als deze persoon alleen is, is hij niet gelukkig en leeft een vernederend 
leven 
-  Hij heeft een angst van binnen die niet van buiten te zien. 
 
We hebben de redenen besproken waarom een Djinn het lichaam van een 
mens betreed, we gaan nu de verschillende vormen van Bezetenheid 
behandelen. Elke vorm zoals bij Bezetenheid door Sihr veroorzaakt 
bepaalde klachten bij de mens en heeft bepaalde symptomen. 



Het is heel goed mogelijk dat een persoon Bezeten is en dat het niet door 
Sihr komt, maar dat de symptomen en klachten bijna identiek zijn aan die 
van Sihr. Zo kan dus bijna elke vorm van Sihr ook gewoon door 
Bezetenheid komen of door het Boze Oog en Al-Hasad. Alleen door 
nauwkeurig onderzoek kan men een diagnose stellen van wat het precies is. 
 
1. Al-Mass Al-Wahami is in principe geen echte bezetenheid, het is meer 
gebasseerd op influisteringen van de qareen of Shayateen van buiten 
waarbij de waswaas zo sterk wordt dat een persoon symptomen krijgt van 
bezetenheid en dat zelfs bij een Roqyah behandeling deze persoon reageert 
als iemand die bezeten is.  
Dit komt voor bij mensen die vaak naar tovenaars, waarzeggers enz gaan 
omdat zij interesse hebben in de zogenaamde mystiek en het 
ongeziene(terwijl alleen ALLAH hier kennis over heeft), of zij bezoeken 
deze slechte mensen wegens een lichamelijke kwaal ook komt deze variant 
veel voor bij mensen die zich bezig houden met slechte en onzedige zaken. 
En omdat ze dus naar de tovenaars gaan maken de tovenaars deze mensen 
wijs dat ze bezeten zijn of geraakt zijn met Sihr.  
Omdat de plaatsen die zij bezoeken(tovenaars) plaatsen van Kufr en 
duisternis zijn, krijgen deze mensen dus veel last van waswaas, zeer sterke 
waswaas die een punt bereikt van sterke illusie dat zij bezeten zijn. 
 
2. Al-Mass Al-Garizi is een vorm van bezetenheid waarbij de Shaytaan de 
mens lastigvalt van buiten waardoor een persoon het moeilijk krijgt in zijn 
leven, dit valt niet onder waswaas. 
De Shaytaan raakt en valt deze persoon letterlijk lastig van buiten zijn 
lichaam, hierdoor krijgt de persoon zowel lichamelijk als geestelijke 
klachten, ook komt het voor dat de Shaytaan verschijnt aan deze persoon in 
de gedaant van bijvoorbeeld zijn vrouw om gemeenschap te hebben of in 
de gedaante van enge dingen om deze persoon bang te maken. Heel vaak 
betreft het hier een Djinn Tajier. 
 
Muslim heeft een hadith in zijn Saheeh staan die overgeleverd is door 
Hudaifah(moge ALLAH tevreden met hem zijn) die zei: 
 
“ Toen we aan het eten waren met de Profeet(vrede zij met hem), plaatsten 
we onze handen niet richting het bord voordat de Boodschapper van 
ALLAH(vrede zij met hem) zijn hand er als eerst plaatste.  
We waren een keer met hem aan het eten, toen er een jong meisje kwam 
aanzetten alsof zij werd geduwd.  



Ze wilde met haar hand richting het eten gaan, maar de Boodschaper van 
ALLAH(vrede zij met hem) hield haar hand vast. 
 Toen kwam er een bedoein aanzetten alsof hij werd geduwd, en hij hield 
zijn hand vast.  
En toen zei de Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem):  
“ De Shaytaan ziet voedsel als wettig(voor zichzelf) waarover de naam van 
ALLAH niet is uitgesproken. Hij bracht dit meisje zodat het voedsel 
toegestaan wordt voor hem(de Shaytaan) via haar, maar ik hield haar hand 
vast.  
Toen bracht hij deze bedoein zo dat het voedsel toegestaan wordt voor 
hem(de shaytaan) via hem(de bedoein), maar ik hield zijn hand vast.  
Bij Degene in wiens Hand mijn ziel is, zijn hand(van de Shaytaan) is in de 
mijne samen met haar hand(van het meisje).” 
 
We zien dus in deze hadith 2 duidelijke voorbeelden van Al-Mass Al-
Garizi, de Shaytaan zette deze 2 personen aan om zonder de naam van 
ALLAH te zeggen als wilden te gaan eten, want in de hadith zitten de 
woorden “Ka annaha Tadfa’” wat betekent het leek alsof zij geduwd werd, 
dus ze deed het niet met haar eigen wil, de geleerden hebben dus uit deze 
hadith het bewijs gehaald voor deze soort bezetenheid. 
 
 
3. Al- Al-Mass Al-Taaief, Allah de Verhevene zegt in Surah Al-A’raaf 
vers 200-201: 
 

ذْ بِاللّهعتغٌ فَاسزن طَانيالش نم كغَننزا يإِمو يملع يعمس هإِن  
  إِنَّ الَّذين اتقَواْ إِذَا مسهم طَائف من الشيطَان تذَكَّرواْ فَإِذَا هم مبصرونَ
 

“En als een boze ingeving van Satan u (tot het kwade) aanspoort, zoek dan uw toevlucht bij 
Allah; voorzeker, Hij is Alhorend, Alwetend. “ 

“Degenen die (God) vrezen, wanneer hen een boze neiging van Satan overvalt, gedenken 
Allah en ziet, zij zijn ziende.” 

Ibn Kathir(moge ALLAH genadig met hem zijn) zegt over het woordje 
Taiefoen:  
“En sommigen hebben het vertaald als woede, en sommige als bezetenheid 
door de Shaytaan…. 
 



Bij deze Bezetenheid gaat het om een vorm waarbij een Shaytaan het 
lichaam van een mens betreed wellicht alleen voor enkele seconden tot een 
paar minuten om deze persoon een boze ingeving te geven die kan 
resulteren in woede, moord enz. 
Dus al deze verschrikkelijke dingen terwijl de bezetenheid zelf maar heel 
kort duurt,  en men dient dus ALLAH te gedenken en toevlucht tot hem te 
zoeken om te genezen van deze soort. 
 
5. Al-Mass Al-‘Isq, we zouden deze apart bestuderen, Al’isq oftewel 
blinde lust is dus een reden voor Bezetenheid, maar in principe is het een 
vorm van bezetenheid opzich. 
Een Djinn van het type ‘Aseeq of in het geval van een vrouwelijke Djinnia 
‘Aseeqa  kan men vergelijken met een oversexte persoon, een mens die 
zijn lust los heeft gelaten en zijn sexuele behoefte is zo groot geworden dat 
hij op jacht gaat naar gemeenschap en mensen dus gaat aanvallen en hen 
ziet als zijn eigendom. 
Het hoofdpunt hierbij is gemeenschap, de Djinn is dus blind geworden van 
zijn lust en denkt alleen maar aan gemeenschap en ziet het lichaam van een 
mens op wie hij verliefd wordt als zijn eigendom. 
Dit soort Djinn zijn heel hardnekkig en bezorgen mensen veel problemen 
en deze variant is erbij zowel mannen als vrouwen, maar men ziet het toch 
meer bij de vrouwen.  
Deze Djinn is letterlijk in staat zijn slachtoffers van binnenuit te 
verkrachten en hen zelfs meerdere malen op een pijnlijke en onaangename 
manier klaar te laten komen. 
Deze Djinn geeft zijn slachtoffers ook veel neiging naar zinaa, dromen 
over gemeenschap en vieze gedachtes dwalen de hele dag door het hoofd. 
Dit soort Bezetenheid is waarlijk een grote beproeving, maar de 
slachtoffers hoeven zich geen zorgen te maken, zodra zij de strijd aangaan 
op de toegestane manier en zich wenden tot de Heer der Werelden zal er 
genezing en kracht komen. 
 
De belangrijkste reden waarom de ‘Aseeq het lichaam van een persoon 
betreed is gemeenschap hebben, en daarop zal de behandling zich dus op 
moeten concentreren. Het punt is dus dat het onmogelijk gemaakt moet 
worden voor deze Djinn om te genieten van het lichaam waarin hij of zij 
zit, het lichaam moet een gevangenis en plaats van marteling voor de Djinn 
worden, waar de Djinn zo snel mogelijk uit moet en anders sterft! 
 
De Djinn ‘Aseeq kan door verschillende redenen het lichaam betreden: 
 



1: Al-Mass, oftewel Bezetenheid onafhankelijk van iets of iemand, deze 
Djinn werkt dus niet voor een sahir en opereert zelfstandig. 
 
Ibn ‘Abdelbarr (moge ALLAH hem genadig zijn) zegt het volgende 
hierover: 
 
“De meest voorkomende redenen voor Mass Al-’Isq, en het komt het meest 
voor bij vrijgezellen, en dit is:  
Een persoon, man of vrouw, maar bij de vrouw komt het meer voor, gaat 
zichzelf naakt voor de spiegel bekijken, of maakt zich op en bewondert 
zichzelf maar dankt ALLAH daar niet voor, als er op dat zelfde moment 
een Djinn langskomt en hij ziet haar zo en vindt haar mooi dan kan hij 
bezit van haar nemen”. 
 
We zien dus dat dit een reden kan zijn waarom een djinn het lichaam 
betreedt met als reden ‘Isq(blinde lust). 
 
2: Al-Sihr, oftewel door betovering, het betreft hier dus een Gadim Al-
Sihr, een Djinn die dus werkt voor een sahir. Een Djinn ‘Aseeq doormiddel 
van Sihr kan op 2 manieren: 
 
A: Sihr, er wordt dus een betovering gedaan op een persoon, waardoor er 
een djinn in het lichaam gaat van deze persoon, en deze Djinn wordt 
verliefd of heeft een blinde en verslavende verlangen naar gemeenschap, 
meestal gaat het hier om de volgende betoveringen: 
- Sihr Tafreeq(betovering van de scheiding) 
- Sihr Ta’teel Al-Jawaz(betovering dat een persoon niet kan trouwen) 
- Sihr Al-Mahaba of Tiwala(betovering van de liefde) 
- Sihr Tahjeez 
- Rabt(betovering van het knopen) 
 
B: Het Boze Oog, de sahir geeft het bevel aan zijn werker, die bekend staat 
om zijn sexuele lust, om naar die en die persoon te gaan en hem een boos 
oog te geven en daardoor zijn lichaam te betreden, hier komt dus geen 
echte tovenarij te pas, maar deze Djinn zal wel op verzen van Sihr 
reageren, omdat hij een pact heeft met de sahir, en hij wordt gezien als een 
gadim Al-Sihr Al-Hasad 
 
3: Het Boze Oog, hier is het verschil met de Gadim Al-Sihr dat het hier een 
Djinn betreft die onafhankelijk is en dus niet voor een sahir werkt, de 
Djinn ziet een persoon die hij leuk vindt en verlangt naar deze persoon en 



laat zijn slechte ziel de overhand krijgen en geeft een boos oog en treed het 
lichaam binnen van deze persoon, of een mens bewondert een ander mens 
om zijn schoonheid of heeft afgunst tegen deze persoon en hierdoor raakt 
hij deze persoon met het Boze Oog of afgunst en gaat een djinn het 
lichaam in, die kan behoren tot het type ‘Aseeq. 
 
Ik zal in het kort laten zien, dat de meeste mensen bezeten raken door een 
‘Aseeq, omdat zij de Koraan en de Sunnah de rug hebben toegekeerd. 
 
Oorzaken van geraakt worden door een Djinn ‘Aseeq: 
 
- Jezelf bewonderen voor de spiegel, zonder ALLAH dankbaar te zijn(De 
Drofeet vrede zij met hem, heeft ons te kennen gegeven altijd ALLAH 
dankbaar te zijn voor de gunsten die wij hebben gehad) 
 
- Verwaand, half naakt, hoogmoedig opgemaakt naar buiten gaan of zich 
onder de mensen begeven en dit is vooral voor de vrouwen bedoeld. Heeft 
Allah en zijn boodschapper vrede zij met hem de vrouw niet bevolen haar 
schoonheden te bedekken en niet prijs te geven aan anderen behalve aan 
haar man? Toch zien wij in deze tijd dat zelfs de Kuffar soms beter gekleed 
zijn dan sommige zusters, Wallahi, soms lijkt het of ze naakt zijn en alleen 
een kleur hun lichaam bedekt! 
 
- Het zich begeven op het verbodene, verboden relaties aangaan, jongens 
die met meisjes praten en meisjes die met jongens praten, mixen van de 
geslachten enz, enz. Heeft ALLAH overspel niet haram verklaard en het 
betiteld als grote zonde, heeft de Profeet vrede zij met hem ons niet 
gewaarschuwd over de fitna van het mixen tussen de geslachten? En toch 
zien we jongens en meisjes met elkaar praten, lachen, en verder dan dit, 
terwijl zij bekend zijn met de geboden van ALLAH en zijn Boodschapper 
vrede zij met hem. 
 
Dit zijn een aantal oorzaken, er zijn er meer, voor degene die geraakt zijn 
door de ‘Aseeq en zich niet schuldig hebben gemaakt aan bovenstaande 
zaken, dan behoren jullie tot de geliefden van ALLAH die gewoon 
beproefd worden, zodat zij hun imaan kunnen verhogen, degene die 
zichzelf wel hieraan schuldig maken en of ze nou wel of (nog) niet geraakt 
zijn door de ‘Aseeq, toon berouw en gedraag je als een mens, niet als een 
beest! 
 
 



Tekenen van de ‘Aseeq: 
 
1. Veel slecht en geweldadige dromen. 
2. De peroon voelt alsof er iemand is in zijn bed maar hij ziet niks. 
3. De persoon voelt iets waardoor zijn begeerte groter wordt. 
4. De persoon voelt in zijn droom alsof er echte gemeenschap is geweest 
en wordt heel moe wakker. 
5. De persoon ruikt zomaar parfum. 
6. Gehijg horen in je oor als je op bed ligt terwijl er niemand is. 
7. Vaak het gevoel dat iemand aan je geslachtsdeel zit terwijl er niemand in 
de buurt is. 
8. Deze persoon heeft geen zin om te trouwen, en heeft veel smoesjes 
ervoor. 
9. Als het een getrouwd persoon is, dan heeft hij geen zin in 
geslachtsgemeenschap(dit kan ook bij andere soorten Al-Mass zijn en Sihr) 
met zijn partner, maar wel om zinaa te plegen of te masturberen. 
10. Als het een getrouwd persoon is, dan voelt het benauwd aan als er met 
de partner geslachtsgemeenschap is. 
11. Als er geslachtsgemeenschap is tussen de partners dan is dit alleen 
maar om de ander blij te maken, de persoon met de Djinn ‘Aseeq wil zelf 
eigenlijk niet. 
12. Als er tussen de partners geslachtgemeenschap is, en 1 van hen een 
Djinn ‘Aseeq heeft doet de partner mee met de gemeenschap, na de daad 
voelt deze persoon zich slecht en heel erg vermoeid en haat de daad en 
sommmigen vinden het zelfs zo erg alsof ze zinnaa hebben gedaan en gaan 
huilen. 
13. Na het dromen van geslachtsgemeenschap is de persoon heel moe. 
14. Dromen over het hebben van gemeenschap met bekenden zoals eigen 
vader, kinderen, broers enz. 
15. De persoon die getroffen is door de ‘Aseeq kan soms zomaar een haar 
vinden in zijn onderbroek die niet van hem is. 
16. De ‘Aseeq komt helaas ook voor bij jonge kinderen, deze worden 
bijvoorbeeld naakt wakker terwijl ze aangekleed zijn, ook klagen de 
kindjes altijd van pijn bij het geslachtsdeel zonder medische oorzaak, de 
kleintjes krijgen ook vaak gedaantes van de ‘Aseeq te zien, neem dus je 
kinderen serieus als ze met zulke zaken aankomen. 
 
 
 
 
 



Dromen over gemeenschap kunnen we verdelen in 2: 
 
1: Een persoon droomt dat er geslachtsgemeenschap is, dit is een normale 
droom en heeft 3 voorwaarden: 
 
- Dit gebeurt pas na de pubertijd(Baligh), en dit gebeurt zodat een mens 
zijn vocht(sperma enz) kwijt kan, dit is door Allah zo gemaakt. 
- De persoon droomt over het hebben van gemeenschap maar er is geen 
echt contact met de geslachtsdelen, alleen kijken naar elkaar of aanraken 
en doordit krijgt de persoon een zaadlozing(al-Many) en stopt de droom en 
dit duurt alles bijelkaar een paar sec. 
 - Er zit geen vermoeidheid bij als de persoon wakker is en dit soort 
dromen gebeuren incidenteel niet vaak dus 1 keer in de 3 maanden 
ongeveer. 
 
2: Een persoon droomt dat er geslachtsgemeenschap is, en dit komt door 
invloed van de Djinn. 
- Deze persoon denkt aan geslachtsgemeenschap op elk moment. 
- In deze droom is er echt geslachtsgemeenschap, dus de geslachtsdelen 
raken elkaar aan. 
- Deze droom duurt lang afhankelijk van de kracht van de persoon. 
- Als deze persoon wakkert wordt na de droom, dan is hij erg moe, net 
alsof hij in werkelijkheid geslachtsgemeenschap heeft gehad soms zweet 
deze persoon ook. 
- Deze droom komt vaak voor, soms 3 keer per week, soms elke dag en 
soms elke keer als hij slaapt al doet hij dit 3 keer per dag. 
- Bij deze droom krijgt de persoon vaak te zien dat hij gemeenschap heeft 
met mensen met wie het nooit zou mogen, zoals zijn moeder, vader, zusjes 
enz. 
 
Het hebben van gemeenschap tussen Djinn en de mens bestaat uit 4 cat: 
 
1. Al-Ihtilaam, Alles gebeurt alleen in een droom, en het is nodig dat deze 
persoon de ghusl verricht vanwege eventuele zaadlozing. 
 
2. Al-Istimtaa’, Hierbij geniet de Djinn van de mens zonder dat deze het 
door heeft, op een manier die alleen ALLAH weet, deze persoon hoeft 
geen ghusl te doen 
 
3. Al-Mu’asarat Al-Gafeejat, hierbij heeft de Djinn(van binnen) 
gemeenschap met de mens, en de mens weet dit maar kan dit niet stoppen. 



4. Al-Taskeel, hierbij neemt de Djinn een gedaante aan van een mens en 
gaat gemeenschap aan met een mens, dit is een zeer vergevorderd en heel 
gevaarlijk stadium. 
 
Het doel van de Djinn ‘Aseeq is dus om gemeenschap te hebben met een 
mens, hier volgen een aantal zaken die de mens kan doen en waarbij met 
de wil van ALLAH de mens dit kan voorkomen. 
 
1. De geslachtsdelen insmeren met zwarte of rode musk en als men dit niet 
heeft met rozewater of olijfolie. 
2. Het lichaam insmeren met een mixolie van olijfolie en habat sawda 
waarover roqya verzen zijn gereciteerd en hiermee dagelijks te smeren 
voor het slapen. 
3. Het beddengoed en slaapkleren insmeren met musk of lekkere geuren. 
4. Niet naakt slapen of doorzichtige kleren aan, goed gekleed slapen. 
5.  Het zeggen van Bismillah bij het aandoen van kleren, volgens hadith 
van de Profeet(vrede zij met hem). 
6. Het in acht houden van de smeekbedes van de ochtend en de avond en 
vooral de smeekbedes voor het slapengaan. 
7. Wegblijven van zondes en houden aan alle verplichtingen. 
8. Niet alleen slapen, zover dat mogelijk is. 
9.  Dua doen bij ALLAH dat Hij je beschermt en de Shayateen van je 
weghoudt. 
 
De behandeling van een Djinn ‘Aseeq wordt gedaan doormiddel van de 
toegestane Roqyah, men gebruikt de verzen van Dham Al-Fahisat die staan 
in Appendix 1 en verder de verzen van de oorzaak van de ‘Aseeq, dus of 
Sihr of Al-Mass of het Boze Oog en Al-Hasad. 
In het begin gebruikt men de intentie om de Djinn uit het lichaam te 
krijgen, men nodigt de Djinn ook veelvuldig uit naar de islam, ook al praat 
de Djinn niet, hij hoort je toch, ziet men dat na 3 dagen de Djinn er nog 
steeds is, dan verandert men zijn intentie in het vragen aan ALLAH om 
deze Djinn te doden en te verbranden. 
 
Hoe een Djinn ‘Aseeq te doden met de wil van ALLAH: 
 
1. Het reciteren of beluisten van Surah Al-Baqarah dagelijks, en zelf 
reciteren is beter. 
2. Ayat Al-Kursi op cd zetten een uur lang en tijdens het slapen naast je 
bed afspelen. 



3. Neem een emmer water en stop je vingers erin, het moet het liefst een 
grote emmer water zijn zodat het water een aantal dagen meegaat, en elke 
keer als je ziet dat het water op is maak je weer nieuwe.  
Je doet je vingers erin en je mond dicht bij het water en reciteer de 
volgende verzen eroverheen. Haal je handen pas eruit als je helemaal klaar 
bent met reciteren en hou tijdens het reciteren de intentie dat je wil dat 
ALLAH de Djinn verbrand. 
 
- 3 x  Bismillahi Alladhi La Yadhurru ma’a ismihi shaj-un fil-ardhi wala 
fis-sama-ie wa huwa assamie’ul aleem 
 
- 3 x A’oedoe billahi Al-Samee’ul ‘Aleem minna shaytaani raziem min 
hamzihi wa nafgihi wa naftih, wa min hamazati shaytaan, wa a’odoedoe 
bika rabi an-jahduroen. 
 
- 3 x A’oedoe billahi Al-‘Adeem wa biwazhihil Kareem wa Sultaanihil 
Kadeem minna Shaytaani Raziem Al-Mareed Al-La’een Al-‘Aaneed Al-
Tareed. 
 
- 3 x A’oedoe bi-kalimaatillaahi taammaati min sharri ma khalaq 
 
- 3 x A’oedoe bi-kalimaatillaahi taammaa min koellie shaytaanien wa 
haammaa wa mien koellie ‘aajnien laamma. 
 
- 7 x A’oedoe bi-kalimaatillaahi taammaa min ghadabihi wa ‘ikaabihi wa 
sarri ‘ibadihi. 
 
- 3 x Tahsinat bi dwil ‘izza wal djabroet wa i’tisamoenna bi rabil malakoet 
wa tawakalat ‘alal hay al-baaki alladi laa yaamut. 
 
- 1 x  'A'oedoe bikalimaatil-laahi-taammaatil-latee laa yujaawizuhunna 
barrun wa laa faajimn min sharri maa khalaqa, wa bara'a wa thara'a, wa 
min sharri maa yanzilu minas-samaa'i, wa min sharri maa ya'ruju feehaa, 
wa min sharri maa thara'a fil-'ardhi, wa min sharri ma yakhruju minhaa, wa 
min sharri fitanil-layli wannahaari, wa min sharri kulli taariqin 'illaa 
taariqan yatruqu bikhayrin yaa Rahmaan. 
 
- Surah Al-Kahf vers 29 
 
- Surah Al-Maidah vers 33 
 



- Surah Al-Anfaal vers 50 en 51 
 
- Surah Al-A’raaf vers 18 
 
- Surah Hud vers 117 ,118 en 119 
 
- Surah Al-Sajdat vers 11 t/m 14 en 18 t/m 22 
 
- Surah Saad vers 76 t/m 85 
 
 
4. Drink van dit water elke keer als je dorst hebt en 1 keer per dag was je 
met dit water en bij voorkeur net voor het slapengaan. 
 
5. Smeer alle openingen van je lichaam in met musk, bij voorkeur zwarte 
musk(mond,neus,oren,geslachtsdelen voor en achter, navel, teen en 
vingernagels,tepels, boven de wenkbrauwen, op de oogleden) 
 
6. Het beluisteren of reciteren van de volgende Suwar 1x in de ochtend en 
1x in de avond met de intentie de Djinn te verbranden. Je hoeft niet alles 
tegelijk, maar dit is wel het beste, bij tijdgebrek dient men het te verdelen 
in 3 dagen, en in deze 3 dagen dient men ze dus allemaal beluisterd te 
hebben, zo gaat men dan weer verder voor de volgende 3 dagen. 
 
-  Al-Nur, Al-Saffat, Al-Dukhaan, Yosof, Al-Rahmaan, laatste deel Al-
Hashr, Mulk, Djinn, Burooj, Tarik, Al-A’la, Al-Ghasiyat, Al-Zalzalah, Al-
Qari’at, Al-Humazah, Al-Kafiroon, Al-Ikhlaas, Al-Falaq, Al-Annas. 
 
7. Besmeer je beddegoed dagelijks met musk, en als het kan ook je pyama. 
 
8. Reciteer minimaal 1 keer per dag de volgende verzen of beluister 
minimaal 2 uur per dag de volgende link  nummer 6 daarvan. 
 
http://www.roqyahvoice.com/khalid.php 
 
- Surah Al-Baqarah 30: 
 
- Surah Al-Baqarah 168-169: 
 
- Surah Al-Baqarah 205: 
 



- Surah Al-Baqarah 219-222: 
 
- Surah Al-Baqarah 268: 
 
- Surah Al-Baqarah 275: 
 
- Surah Ali-‘Imraan 14: 
 
- Surah Ali-‘Imraan 119: 
 
- Surah Ali-‘Imraan 135: 
 
- Surah Ali-‘Imraan 197: 
 
- Surah Al-Nisaa 16: 
 
- Surah Al-Nisaa 22: 
 
- Surah Al-Nisaa 25: 
 
- Surah Al-Nisaa 77: 
 
- Surah Al-Nisaa 95: 
 
- Surah Al-Maidah 33: 
 
- Surah Al-Maidah 41: 
 
- Surah Al-An’aam 151: 
 
- Surah Al-A’raaf 27-28: 
 
- Surah Al-A’raaf 33: 
 
- Surah Al-A’raaf 46: 
 
- Surah Al-A’raaf 102: 
 
- Surah Yunus 70: 
 
- Surah Hud 43: 



- Surah Hud 64: 
 
- Surah Hud 78: 
 
- Surah Yusuf 23-34: 
 
- Surah Yusus 50-53: 
 
- Surah Al-Nahl 90: 
 
 
Let op, op het moment dat duidelijk is geworden dat de Djinn wellicht eruit 
is gegaan of gedood is, moet per direct begonnen worden aan het sluiten 
van het lichaam, zodat herbetreding door dezelfde Djinn(die eruit is 
gegaan) of soortgenoten(van de Djinn die dood is gegaan) weer gebeurt. 
Dit traject is geschikt voor iedereen, wanneer duidelijk of een Djinn uit het 
lichaam is gegaan of dood is gegaan, dus ook mensen met Sihr, Boze Oog 
en andere soorten Bezetenheid, het plan om het lichaam te dingen kan men 
vinden in Appendix 8. 
 
 
 

10.5 Djinn Tajier, feit of fictie! 
 

Abu Tha’laba Al-Khushani zei: De Boodschapper van Allah(vrede zij met 
hem) zei:  
“De Djinn bestaan uit 3 types; Een type dat vleugels heeft, en zij vliegen 
door de lucht, een type dat de gedaante heeft van slangen en honden, en 
een type dat stopt voor een rust pauze en dan weer zijn reis 
vervolgt.”(Overgeleverd door al-Tahaawi in Mushkil al-Athaar 4/95 en 
saheeh verklaard door Albaani in al-Mishkaat 2/1206 nr. 4148) 
 
We zien uit bovenstaande hadeeth dat er Djinn bestaan die kunnen vliegen, 
en het is dit soort type Djinn die Tajier wordt genoemd en de Bezetenheid 
wordt ook wel Al-Mass Al-‘Areed genoemd. 
De Tajier is een Djinn die meestal doormiddel van Al-Mass het lichaam 
betreed om verschillende redenen. 
Het probleem bij dit soort Djinn is dat zodra men van plan is Roqyah te 
gaan doen of een daad van aanbidding vliegt de Tajier het lichaam uit. 
Maar de Tajier komt later weer terug, hetzij na een dag, maand, jaar en 
soms komt het voor dat hij nooit meer terugkomt.  



De persoon zal zich dus tijdens de Roqyah heel goed voelen en denken dat 
er niks meer is, maar na de Roqyah zal de Tajier weer proberen het lichaam 
in te gaan en als het niet lukt dan zal de Tajier deze persoon vanuit de 
buitenkant lastigvallen. 
De meeste Tajier Djinn zitten ook niet in het lichaam, maar aan de 
buitenkant. 
 
Een persoon die een Tajier in zich heeft ervaart vaak de volgende 
symptomen: 
 
- Herhaalde dromen dat je kan vliegen of wezens of dieren ziet die vliegen, 
de persoon droomt vaak dat hij over begraafplaatsen vliegt of ziet veel 
vliegtuigen in zijn droom(wel heeft een persoon duidelijke symptomen van 
bezetenheid en de persoon is meestal bang voor deze dromen). 
- Abnormale hoogtevrees en angst om vliegtuigen in te stappen. 
- Stoom/harde zucht uit de mond of stroom uit armen en voeten, dit is 
wanneer de Tajier het lichaam in en uit gaat. 
- Iemand is plotseling weg met zijn gedachten zonder reden. 
 
Behandeling: 
 
- Zweetbandjes dopen in Roqyahwater en om de polsen en enkels doen, en 
de bandjes nat houden en beginnen aan Roqyah, als de Tajier in het 
lichaam zit wordt het moeilijk gemaakt voor hem om eruit te gaan en zal 
de Roqyah effect hebben en als hij eruit is zal het moeilijk voor hem 
worden het lichaam te betreden. 
- Veel naar Surah Yasin luisteren. 
- Hijaamah, de Tajier laat elke keer als hij eruit gaat zijn athar achter, iets 
van zichzelf zoals een geur, als deze athar verwijderd wordt zal de Tajier 
het lichaam niet meer kunnen betreden met de wil van ALLAH. 
De athar zit meestal in de armen of benen, het is een plek in het lichaam 
dat altijd pijn doet. 
 
 
 

 
 

 
 
 



11. Het Boze Oog en Al-Hasad 
 

 
11.1 Het Boze Oog is echt en geen fabeltje! 

 
Veel moslims geloven niet in het Boze Oog en zien dit gewoon als een 
soort bijgeloof en zij die het wel geloven weten er weinig van af of hebben 
verkeerde info over het Boze Oog, we zullen insha ALLAH de bewijzen 
bekijken die zowel in de Koraan als de Sunnah zijn. 
 
 

11.2 Bewijzen uit de Koraan 
 

In Surah Yusuf vers 67 staat: 
 
 

وقَالَ يا بنِي الَ تدخلُواْ من بابٍ واحد وادخلُواْ من أَبوابٍ متفَرقَة وما 
 هلَيعو كَّلْتوت هلَيع لّهإِالَّ ل كْمالْح ٍء إِنين شم اللّه ننكُم مأُغْنِي ع
 فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُونَ
 
“En hij zeide: "O mijn zonen, gaat niet door één poort binnen maar gaat door 
verschillende poorten binnen; en ik kan u in niets tegen Allah helpen. De beslissing berust 
alleen bij Allah. In Hem stel ik mijn vertrouwen en laat allen die willen vertrouwen, alleen 
in Hem hun vertrouwen stellen." 
 
De tafseer van deze vers o.a in tafseer Ibn Kathir, staat dat de reden 
waarom de Profeet Yaqub(vrede zij met hem) dit tegen zijn zonen zei, 
omdat zijn zonen allen mooi waren en hij vreesde dat als ze tegelijk binnen 
kwamen de mensen hen zouden raken met het Boze Oog, en in Egypte in 
die tijd waren er 4 poorten. 
 
Imam Al-Qurtubi noemt 7 punten met betrekking tot deze vers die allen 
met het Boze Oog te maken hebben, deze punten zijn te vinden in Jaami’ 
Al-Ahkaam Al-Quraan, bij de uitleg van bovenstaande vers. 
 
 
 



Allah zegt in Surah Al-Qalam vers 51-52: 
 

وإِن يكَاد الَّذين كَفَروا لَيزلقُونك بِأَبصارِهم لَما سمعوا الذِّكْر ويقُولُونَ 
نيالَملِّلْع كْرإِلَّا ذ وا همونٌ  ونجلَم هإِن 
“En de ongelovigen wanneer zij het vermaan horen willen u met hun blikken gaarne ten 
val brengen; en zij zeggen: "Hij is zeker krankzinnig."  

“ Neen, het (Boek) is niets dan een vermaning voor de werelden.” 

Al-Haafiz ibn Kathir(moge ALLAH hem genadig zijn) heeft in zijn tafseer 
opgenomen dat onder andere Mujahid(moge ALLAh hem genadig zij) zei 
over de woorden, .. met hun blikken gaarne ten val brengen… , zij zullen je 
het Boze Oog geven. 
 

Allah de Verhevene zegt in Surah Al-Baqarah vers 109: 
 

 نداً مسكُفَّاراً ح انِكُمإِمي دعن بكُم موندري ابِ لَوتلِ الْكأَه نم ريكَث دو
 اللّه يأْتى يتواْ حفَحاصفُواْ وفَاع قالْح ملَه نيبا تم دعن بأَنفُِسهِم م ندع

ديربِأَمرِه إِنَّ اللّه علَى كُلِّ شيٍء قَ  
 
“Velen van de mensen van het Boek, wensen, nadat gij gelovig geworden zijt, u uit afgunst 
weder tot ongelovigen te maken, nadat de Waarheid hun is duidelijk geworden. Maar 
vergeeft en weest toegefelijk totdat Allah Zijn gebod uitbrengt. Voorzeker, Allah heeft 
macht over alle dingen.” 
 
Ibn Katheer zegt in zijn tafseer dat ALLAH de Verhevene de gelovigen 
waarschuwt tegen de ongelovigen van de lieden van het boek die hen met 
afgunst(hasad) willen raken. 
 
En Ibn Taymiyyah(moge ALLAH hem genadig zijn) zegt in het boek 
Iqtidaa Al-Sirat Al-Mustaqeem, dat de  joden de mumineen(oprechte 
gelovigen) willen raken met afgunst(hasad) vanwege hun leiding, nuttige 
kennis en goede daden die ze van ALLAH hebben gekregen. 
 
 



Allah Zegt in Surah Al-Nisaa vers 54: 
 

 يماهرا آلَ إِبنيآت فَقَد هلن فَضم اللّه ماها آتلَى مع اسونَ الندسحي أَم
 الْكتاب والْحكْمةَ وآتيناهم ملْكاً عظيماً
 
“Of benijden zij de mensen om hetgeen Allah hun vanuit Zijn overvloed heeft gegeven? 
Waarlijk, Wij gaven aan de kinderen van Abraham het Boek en de Wijsheid en Wij gaven 
hun ook een groot koninkrijk.” 
 
Ibn Katheer(moge ALLAH hem genadig zijn) zegt in zijn tafseer over deze 
vers dat het gaat om de joden die de Profeet(vrede zij met hem) 
afgunstig(hasad) zijn vanwege het feit dat het iemand van de arabieren is 
die de Profeetschap heeft gekregen en niet iemand van Bani 
Israeel(kinderen van Israel). 
 
Allah de Verhevene zegt in Surah Al-Kahf vers 39: 
 

ولَولَا إِذْ دخلْت جنتك قُلْت ما شاء اللَّه لَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّه إِن ترن أَنا أَقَلَّ 
 منك ماالً وولَداً
 
"Waarom zeidet gij niet, toen gij de tuin binnentraadt: 'Het is zoals het Allah behaagt, er is 
geen God dan Allah?' indien gij mij als uw mindere in rijkdom en nakomelingen ziet," 
 
Ibn Katheer(moge ALLAH hem genadig zijn) zegt in zijn tafseer: 
 
En toen je het mooi vond toen je het binnentrad en je er naar keek, prees je 
daarvoor ALLAH die jou begunstigde en je rijkdom gaf en kinderen die hij 
aan anderen niet gaf en heb je gezegd Het is Zoals ALLAH het 
behaagt(Masaa ALLAH). 
 
Hier geeft Ibn Katheer dus commentaar op bovenstaande vers dat een 
persoon ALLAH moet prijzen zodat hij het niet raakt met het Boze Oog of 
afgunst. 
 
En de mufasseer Al-Uloosi(moge ALLAH hem genadig zijn) zegt in het 
boek Ruh Al-Ma’aani dat het hier gaat om het afwenden van een Boos Oog 
of Hasad en geeft er een hadith bij. 



De bewijzen uit de Koran zijn overvloedig, maar dit moet voldoende zijn 
met de wil van ALLAH. 
 
 

11.3 Bewijzen uit de Sunnah 
 

 
Het is overgeleverd door Abu Umaamah Sahl ibn Haneef die zei: 
 
“Dat ‘Aamir ibn Rabi’ah aan het kijken was naar Abu Sahl ibn Haneef die 
zich aan het wassen (ghusl) was, en zei: “ 
Ik heb nog nooit zoiets gezien(zo mooi) zo’n witte huid.”(in een andere 
overlevering zelfs niet de huid van een maagd) 
Waarna Sahl ziek op de grond viel.  
Ze gingen met hem naar naar de Boodschapper van ALLAH(vrede zij met 
hem) en zeiden hij kan niet zijn hoofd optillen.  
De Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) zei:  
“Verdenken jullie iemand met betrekking tot hem”? 
Ze zeiden ‘Aamir ibn Rabi’ah.  
De Profeet(vrede zij met hem) zei:  
“Waarom wenst iemand zijn eigen broer te doden? Als iemand van jullie 
iets ziet bij zijn broeder wat hij mooi vindt, vraagt ALLAH dan om het te 
zegenen”.  
Vervolgens riep de Profeet(vrede zij met hem) om water en beveelde 
‘Aamir om ermee te wassen(wudu). 
Dus ‘Aamir waste er zijn gezicht mee en zijn handen totaan de elleboog, 
zijn knieen en de binnenkant van zijn izaar(onderkleding) en hij(de 
Profeet) beveelde om het over Sahl te gooien.(Imam Ahmad in zijn 
Musnad en Nasaa-ie in zijn Sunan Al-Kubra) 
 
In een andere versie, staat er dat Sahl hierna direct beter werd. 
 
We kunnen een aantal zaken leren van deze hadith. 
 
- Het Boze Oog is echt, en kan meteen effect hebben op een persoon, het 
kan een persoon ziek maken, doden, of Al-Mass(bezetenheid) veroorzaken, 
dit zullen we later bespreken. 
- Zelfs een goed mens kan een Boos Oog geven, ‘Aamir was een metgezel, 
en behoort dus tot de categorie beste mensen die er bestaan, toch heeft hij 
zijn broeder een Boos Oog gegeven, straks zullen we het verschil met 
Hasad bespreken. 



- Men is verplicht om ALLAH te danken en zegeningen te vragen over wat 
hij mooi vindt. 
- Genezing van het Boze Oog doet men door de gever ervan zich te laten 
wassen en het water over het slachtoffer te gooien. 
- De gever is verplicht te wassen indien dit hem gevraagd wordt. 
 
Op gezag van Abu Hureira(moge ALLAH tevreden met hem zijn) dat de 
Profeet(vrede zij met hem) zei:  
“Het Boze Oog is werkelijkheid(haqq)! 
(Bukhari in Kitab Al-Tibb en Imam Ahmad in zijn Musnad) 
 
Op gezag van ‘Aisha(moge ALLAH tevreden met haar zijn) dat de 
Profeet(vrede zij met hem) zei: 
” Zoek je toevlucht bij ALLAH tegen het Boze Oog, want het Boze Oog is 
werkelijkheid! 
(Ibn Maajah in Kitaab Al-Tibb en Haakim in Al-Mustadrak) 
 
Op gezag van Jabir(moge ALLAH tevreden met hem zijn) dat de 
Profeet(vrede zij met hem) zei:  
“De meeste van mijn Ummah zullen sterven na het lot en de 
voorbeschikking door het B oze Oog. 
(Al-Bukhari in Tareeg Al-Kabeer en is hasan) 
 
Imam Nawawi zegt over bovenstaande hadith in zijn Sharh Saheeh 
Muslim: 
 
In de hadith met betrekking tot de voorbeschikking, dit is werkelijkheid, 
volgens de teksten en de concensus van de geleerden van Ahlu Sunnah wal 
Djama’a, en de betekenis hiervan is dat alle zaken met de wil van ALLAH 
gebeuren, en niets gebeurt behalve hoe ALLAH het wilde dat het gebeurde, 
en Zijn Kennis hierover was voordat het gebeurd, en er gebeurd geen 
schade door het Boze Oog of andere zaken van het goede of het slechte 
zonder de Wil van ALLAH de Verhevene. 
 
En de bewijzen in de Sunnah zijn ook tientallen, maar dit moet voldoende 
zijn met de wil van ALLAH. 
 
 
 
 
  



11. 4 Verschil tussen het Boze Oog en Al-Hasad 
 

Vele mensen denken dat er alleen het Boze Oog bestaat, maar ze hebben 
het mis, er is ook Al-Hasad oftewel afgunst, we zullen de verschillen en 
overeenkomsten bespreken om zodoende een beter beeld te krijgen van 
beide. 
 
Shaych Mohammed Al-Ameen Al-Mokhtari Al-Shanqeeti  zegt in Adwa 
Al-Bajaan het volgende over het Boze Oog en Al-Hasad: 
 
“ En zij delen overeenkomsten ‘Ain en Al-Hasad in de sporen die ze 
nalaten(die ziektes), maar zij verschillen in werking en essentie. 
Want de Hasid geeft afgunst terwijl hij degene niet eens ziet en kan afgunst 
geven over zaken die niet eens gebeurd zijn.(iemand is bijv. afgunstig dat 
iemand zijn diploma haalt, terwijl deze persoon nog in beginfase is van de 
opleiding). 
En het doel is het hart pijnigen(van het slachtoffer) vanwege de vele 
gunsten die bij de afgunstige zijn en de intentie is om het weg te nemen bij 
hem of wensen dat ze niet bij de afgunstige terechtkomen(de gunsten). En 
de gever van het Boze Oog kan alleen een Boos Oog geven op wat hij ziet 
en wat er op dat moment gaande is en zijn doel is de behoefte van zijn 
ogen te vervullen en hij geeft een Boos Oog op datgene waar hij bang is 
om het te raken met iets slechts zoals zijn kinderen en rijkdom.” 
 
We zien hier dus de uitleg van deze Shaych dat het verschil tussen Boze 
Oog en Al-Hasad uitlegt, het komt er dus op neer dat iedereen een Boos 
Oog kan geven, en dus kan het ook afkomen van goede mensen, zoals we 
hebben gezien in de hadith van Sahl ibn Haneef.  
Maar AL-Hasad daarentegen kan alleen afkomen van een slechte ziel, een 
slecht persoon die zijn medemens afgunstig is en kwaad aan wil doen, deze 
persoon wenst de gunsten van een ander weg, niet om ze zelf te krijgen, 
nee, zolang de ander ze maar niet heeft, moge ALLAH ons behoeden voor 
het treffen van zulke mensen of Djinn. 
 
En zo zijn er nog meer verschillen zoals Ibn Qayyim(moge ALLAH hem 
genadig zijn) zegt in Al-Fawaaid(2/233) 
Hierin geeft de Imam aan dat Al-Hasad meer algemeen is en ook Al-‘Ain 
omvat en dit ook de reden is dat ALLAH in Surah Al-Falaq alleen Al-
Hasad heeft opgenomen en niet Al-‘Ain, omdat iemand die toevlucht zoekt 
tegen Al-Hasad bij ALLAH dit ook automatisch doet voor het Boze Oog, 
maar iemand die zijn toevlucht zoekt tegen het Boze Oog hiermee niet Al-



Hasad meeneemt, en dit is wederom 1 van de grote wijsheden en wonderen 
die ALLAH ons prijs geeft. 
 
En een ander verschil tussen de 2 is dat Al-Hasad niet gegeven kan worden 
aan zijn eigen gezin, vermogen, woning enz. 
Maar dit is bij het Boze Oog juist wel het geval, omdat de essentie van Al-
Hasad het wegnemen van de gunst bij de begunstigde en wie zou zichzelf 
nou zijn eigen gunsten ontnemen, maar bij het Boze Oog is het anders, 
omdat hiermee een persoon zijn eigen gunsten zoals zijn kinderen, 
vermogen of huis bewondert en mooi vindt, maar er vervolgens geen 
zegeningen bij ALLAH voor vraagt, en dus is de kans groot dat hij ze zelf 
raakt met het Boze Oog. 
 
Ook is het getroffen worden met Al-Hasad vele malen ergen dan het Boze 
Oog en de behandeling ervan is moeilijker, maar zoals bepaalde Selef 
hebben gezegd Al-Hasad is een ziekte die erger is voor de Hasid(gever van 
de hasid) dan voor de Mahsud(slachtoffer van de Hasid). 
 
Omdat het hart van de Hasid geen rust zal kennen en zijn slechte ziel is 
altijd in gevecht met zichzelf.  
 

 
11.5 Soorten Boze Oog 

 
 

A: Boze oog die bekende lichamelijk ziektes veroorzaakt: 
 
En deze soort van het Boze Oog veroorzaakt ziektes die bekend zijn bij 
artsen, zoals kanker tuberculose en andere ziektes, en de oorzaak van deze 
ziektes is in sommige gevallen dus het Boze Oog en Al-Hasad, en deze 
vorm is weer in de volgende groepen te verdelen. 
 
1: Boze oog dat veel pijn veroorzaakt: 
 
a: Boze oog dat pijn veroorzaakt in het hele lichaam en dit gaat gepaard 
met veel pijn, stress, slapheid en het niet in staat zijn om te werken. 
 
 
b: Boze Oog dat pijn veroorzaakt in een deel of bepaalde delen van het 
lichaam, en die zelfs bij medisch onderzoek redenen vinden voor deze pijn 
in het lichaam. 



 
c: Boze Oog dat pijn veroorzaakt in het lichaam dat mobiel is en dus soms 
pijn in het hoofd veroorzaakt en dan weer in het been enz. 
 
2: Boze Oog dat kramp en schokken veroorzaakt in het lichaam en 
afhankelijk is van de staat van een persoon zoals boosheid en vreugde, 
en deze zijn in 2 groepen te verdelen: 
 
a: Boze Oog dat kramp en schokken veroorzaakt in het lichaam maar voor 
een korte duur, en soms gebeurt dit vooral bij woede of vreugde, en sterkte 
hiervan is afhankelijk van degene die de boze oog heeft gegeven. 
 
b: Boze Oog dat  kramp of schokken veroorzaak in het lichaam voor een 
zeer lange periode en dit kan ook door effecten van buitenaf komen. 
 
 
3: Boze Oog dat de zintuigen aantast, en deze is in 2 groepen te delen: 
 
a: Boze Oog dat de zintuigen blijvend aantast, en hierdoor kan een persoon 
wellicht niet horen, zien, ruiken of praten en de persoon zal voor altijd zo 
blijven totdat het Boze Oog door ALLAH wordt vernietigd en door HEM 
wordt genezen. 
 
b: Boze Oog dat de zintuigen tijdelijk aantast en men dus tijdelijk niet kan 
horen, zien, ruiken of praten en dan opeens wel, en dan kan het weer na 
een tijdje terugkomen en na een tijdje weer weggaan, enz. 
 
4: Boze Oog dat verlamming veroorzaakt en dit is te verdelen in de 
volgende groepen: 
 
a: Boze Oog dat volledige verlamming veroorzaakt en deze persoon is niet 
in staat om ooit nog  te bewegen of te lopen totdat met de Wil van ALLAH 
het boze oog wordt weggehaald. 
 
b: Boze Oog dat gedeeltelijke of plaatselijke verlamming brengt, zo kan 
dus een hand, of been verlamd zijn, en dit blijft zo totdat ALLAH het Boze 
Oog weghaald 
 
c:  Boze Oog dat mobiele verlamming veroorzaakt, dus een hand kan 
verlamd zijn en dan gaat het over naar een been enz, en ook dit blijft zo 
totdat ALLAH het Boze Oog weghaald. 



 
5: Boze Oog dat lusteloosheid of luiheid veroorzaakt en deze is in 2 
groepen te delen: 
 
a: Boze Oog dat lusteloosheid of luiheid veroorzaakt en dat altijd 
voortduurd, deze persoon voelt zich altijd moe en is niet in staat om te 
werken of wat dan ook voor activiteit te doen. 
 
b: Boze Oog dat lusteloosheid of luiheid veroorzaakt maar niet 
voortdurend is, dus een persoon kan zich soms heel moe voelen en niet in 
staat zijn om enige activiteit te doen en de volgende keer voelt hij zich 
sterk en fit alsof er niks aan de hand is. 
 
6: Boze Oog dat bloedingen veroorzaakt en onregelmatige 
menstruatie, en dit komt alleen bij vrouwen voor. 
 
 
 
B: Boze Oog dat ziektes veroorzaakt die onbekend zijn en waarvoor 
geen medische oorzaak voor te vinden is, en deze zijn in 2 groepen te 
delen: 
 
a: Boze Oog dat ziektes veroorzaakt die onbekend zijn en die het hele 
lichaam raken en de pijn hiervan altijd aanwezig is, en de doktoren kunnen 
zelfs na medisch onderzoek hiervoor geen reden vinden. 
 
b: Boze Oog dat ziektes veroorzaakt die onbekend zijn en die een deel van 
het lichaam raken en de pijn hiervan altijd aanwezig is, en de doktoren 
kunnen zelfs na medisch onderzoek hiervoor geen reden vinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.6 Boze Oog van de mens en van de Djinn! 
 

Ibnul Qayyim Al-Jawzi(moge ALLAH genadig zijn met hem) zei:  
 
“En het Boze Oog bestaat uit 2 soorten ogen (‘ajnaan): Boze Oog van de 
mens en het Boze Oog van de Djinn en het is overgeleverd door Oemm 
Salamah (moge ALLAH tevreden met haar zijn), dat de Profeet(vrede zij 
met hem) in haar huis was en een vlek zag op het gezicht van haar 
buurvrouw en zei:  
 
“Doe Roqyah bij haar want ze is geraakt met het Boze Oog”.(Bukhari 
Kitaab Al-Tibb nr 5739 en Muslim Kitaab Al-Salaam nr 2197) 
 
Ibnul Qayyim vervolgt en zegt: 
 
“Huseyn ibn Mas’ud Al-Fara zegt; en het woord saf’at of nadrat(blik met 
het oog), dit is van de Djinn, en hij zegt dus dit is een Boze Oog afkomstig 
van de Djinn.(Al-Tibb Al-Nabawi blz 164) 
 
En Shaych Mohammed ibn Abdulwahhab(moge ALLAH genadig met hem 
zijn) zei: 
 
“ En Zijn uitspraak, “Wa Minn Sarri Hasideen iwa Hasad”(Surah Al-
Falaq) houdt in de Hasad van de Djinn en de mens, want de Shaytaan en 
zijn volgelingen hebben afgunst(Jahsadoen) tegen de gelovigen over wat 
ALLAH hen voor gunsten heeft gegeven.”(Tafseer Surah Al-Falaq blz 30) 
 
 
Toen Shaych ibn Djibrien werd gevraagd of een Djinn een Boze Oog aan 
een mens kan geven, zei hij kort samengevat:  
 
“We kunnen zeggen dat we hier niet van gevrijwaard zijn, en het is 
duidelijk dat de Djinn bestaan uit lucht en zij kunnen vliegen in de lucht en 
grote afstanden afleggen en dus is het niet vreemd dat zij ook een mens 
kunnen raken met hun ogen. 
 
En het bewijs voor dat Djinn een mens een Boze Oog kan geven is wat 
overgeleverd is door Abu Sa’eed Al-Khudri(moge ALLAH tevreden met 
hem zijn)  die zei:  
“De Profeet(vrede zij met hem) zocht altijd zijn toevlucht bij ALLAH 
tegen het Boze Oog van de Djinn en daarna het Boze Oog van de mens, 



toen de Mu’awidatay(Surah Al-Falaq en Al-Nas) werden geobenpaard 
gebruikte hij deze en liet wat hij daarvoor gebruikte gaan”.(Sunan Tirmidhi 
Kitaab Al-Tibb nr 2150) 
 
En in een andere overlevering: … zocht hij toevlucht bij ALLAH tegen de 
Djinn en het Boze Oog van de mens.(Al-Nasaa-ie Kitaab Al-Isti’aadah nr 
37). 

 
 

11.7 De eigenschappen van de ‘Aaien en de Hasid 
 

Hieronder volgen een aantal kenmerken van de ‘Aaien en de Hasid(mensen 
die Boze Oog en Al-Hasad geven). 
 
- Je zal zien dat deze persoon doorgaans nooit ALLAH prijst voor wat hij 
krijgt en ook niet als hij iets moois zit, of het nou een mens, materie of dier 
is en ook al bezit hij alles wat zijn hartje begeert, de persoon vraagt nooit 
zegeningen ervoor, en is niet tevreden. 
 
- De persoon is vaak geërgerd over de Qadr van ALLAH en wanneer de 
gunsten van ALLAH hem niet bereiken. 
 
- Gedenkt ALLAH weinig, maar praat veel over inkomsten en rijkdom en 
is veel bezig met de wereld en om deze zaken binnen te halen. 
 
- Kijkt vaak met wijd gespreidde ogen naar zaken die hij mooi vindt en hij 
kijkt verrast en vol verbazing met afkeer in zijn blik. 
 
- Altijd ontevreden met een donker gezicht en zijn hart is onrustig, gevuld 
met een ziekte van haat en jaloezie. 
 
- Hij volgt en onderzoekt altijd de fouten van mensen die hij afgunstig is. 
 
- Hij zal  de goede eigenschappen van degene die hij begunstigd altijd 
kleineren en belachelijk maken of ze verbergen voor anderen. 
 
- Hij zal altijd in bijzijn van degene die hij afgunstig is hem beledigen en 
grappen over hem maken, omdat hij diep in zijn hart deze persoon haat 
vanwege zijn gunsten. 
 

 



11.8 Hoe werken het Boze Oog en Hasad? 
 

Hoe het Boze Oog en Al-Hasad precies werken is geen bewijs voor, het 
betreft een zaak van het ongeziene, er zijn bepaalde geleerden die hun 
ijtihad en verhalen van mensen in de praktijk hebben gebruikt om er een 
uitleg van te geven. 

 
Al-Haafid ibn Hajr Al-‘Asqalani zegt: 
Als er verschillende mensen bijelkaar zijn, dan kan het zijn dat door 1 van 
hen gif van het oog van de ‘Aaien(gever van het boze oog) door de lucht 
naar het lichaam van de ma’joon(slachtoffer van het boze oog) gaat, en het 
is overgeleverd van een aantal gevers van het Boos Oog dat zij zeiden: 
 
“Als ik iets zag wat ik mooi vond, kwam er hitte uit mijn oog”(Fath Al-
Baari 200/10) 
 
Dit is ook de uitleg die Ibn Al-Qayyim eraan gaf in het werk Al-Badaaie’ 
Al-Tafseer 5/414-415. 
 
Omdat dit een zaak betreft waarover geen duidelijk teksten in de Koran 
noch de Sunnah zijn, dient een persoon hier niet teveel op in te gaan, ik 
heb de teksten van deze geleerden aangehaald om een bepaald beeld te 
krijgen over het Boze Oog, het beeld van het gif komt overeen met de 
praktijk, omdat vaak wanneer een persoon geneest van het Boze Oog er 
vieze pus uit zijn lichaam kan komen, dat was het gif wat dus in het 
lichaam is gegaan door het Boze Oog, dit gif kan uiteindelijk 3 zaken 
veroorzaken; 
 
1: De dood 
2: Een ziekte of aandoening zoals verlamming, blindheid, niet meer 
kunnen praten enz. 
3: Bezetenheid, de Djinn kan dan weer dezelfde symptomen veroorzaken 
wat Sihr en Al-Mass kunnen veroorzaken, zoals krankzinnigheid, de dood, 
ziektes enz. 
 
 
 
 
 

 



11.9 Wat te doen om het Boze Oog af te weren als men vreest dat men 
wordt geraakt? 

 
De geleerden van Ahlu Sunnah hebben gesproken over wat een persoon 
dient te doen indien hij vreest dat hijzelf of zijn eigendommen of kinderen 
enz, geraakt worden met het Boze Oog, ik zal hieronder een aantal 
uitspraken neerzetten. 
 
Shaych ‘Atiya Mohammed Salim(moge ALLAH hem genadig zijn) zegt: 
 
“En men dient te zeggen wanneer een persoon vrees heeft dat hijzelf of zijn 
eigendommen geraakt worden met het Boze Oog van mensen, door te 
zeggen “Maa Shaa ALLAH, Tabarak ALLAH” zijn stem verheffend zodat 
de persoon waarvoor hij vrees had(dat hij hem zou raken met het Boze 
Oog) hem hoort, of hij verricht de Takbeer overzichzelf en zijn 
eigendommen door te zeggen, Allahu Akbar en dit 3 maal.”(Al-‘Ain wa 
Roqyah wal Istisfaa minnal Quran wa Sunnah blz 45) 
 
En Ibn Taymmiyyah(moge ALLAH tevreden met hem zijn) die zei: 
 
“En Al-Takbeer(het zeggen van ALLAHU Akbar) is in de Shari’a ook een 
manier voor verdediging tegen de Shayateen van onder de mens en de 
Djinn en het Vuur wat voor ons een vijand is… “(Majmoo’ Fatawa 24/229) 
 
En Shaych Mohammed Al-Ameen Al-Mokhtari Al-Shanqeeti(moge 
ALLAH hem genadig zijn) zegt: 
“ En van de beste beschermingen bij de vrees voor het Boze Oog, is het 
doen van Takbeer 3x bij het vrezen van het Boze Oog(om ermee geraakt te 
worden), want voorwaar ALLAH zal hiermee het Boze Oog afwenden, en 
alle Lof Zij ALLAH.”(Adwaa Al-Bayaan 9/ 650-651) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



12. Algemene symptomen voor Sihr, Bezetenheid, 
Het Boze Oog en Al-Hasad 

 
Bovenaan hebben we al kennisgemaakt met de specifieke symptomen van 
bepaalde soorten Sihr, Bezetenheid of het Boze Oog en Al-Hasad, naast 
deze symptomen heb je vele algemene symptomen die bij elk van deze 4 
soorten kan voorkomen, het is daarom soms heel moeilijk om een diagnose 
te stellen over wat een patient precies heeft. 
 
Onderaan zal ik Insha ALLAH van elke soort(Sihr, Bezetenheid, Boze Oog 
en Al-Hasad) de meest voorkomende symptomen zetten. 
Indien men minimaal 3 van deze symptomen vertoont is het advies om 
Roqyah te gaan doen, dit betekent niet dat iedereen die 3 of meer van deze 
symptomen heeft automatisch bezeten is of dat iemand die ze niet vertoont 
niet bezeten is, maar indien men dit zeker wil weten dient er Roqyah 
gedaan te worden. 
 
Er zijn vaak mensen die denken dat alleen bezeten mensen Roqyah moeten 
doen, Roqyah is een algemene geneeswijze voor alle lichamlijke, 
psychische en Djinn gerelateerde ziektes en bovendien is het een vorm van 
aanbidding, iemand die de Koraan reciteert of beluisterd is bezig met het 
aanbidden van ALLAH, 2 vliegen in 1 klap dus, en je wordt genezen insha 
ALLAH en je krijgt er ook nog eens betaald voor(hasanat), Verheven is 
ALLAH, de Meest Barmhartige. 
 
 

12.1 Symptomen van Sihr 
 

- Plotselinge verandering in de aard van de mens, van liefde naar haat, van 
vrolijk naar depressief, van blij naar boos enz. 
- Heel snel boos en agressief worden. 
- Pijn in de baarmoeder. 
- Pijn in de onderrug. 
- Er komt een stinkende geur af van de patient, vooral uit zijn mond, 
hoofdhuid en andere delen op het lichaam, en het maakt niet uit of deze 
persoon zich goed wast met water en zeep, de geur komt daarna dezelfde 
dag weer terug. 
- Het zomaar rare dingen zeggen en doen zonder deze werkelijk te willen 
en vaak heel veel spijt hebben na dit. 
 



De volgende symptomen kunnen zich tijdens de Roqyah voordoen: 
 
- Benauwd gevoel en de patient vindt de Roqyah heel saai. 
- De patient begint zomaar uit het niets te huilen, en weet zelf niet waarom, 
vooral bij het reciteren van verzen over Sihr. 
- De patient wil tijdens de Roqyah slapen, terwijl hij volkomen uitgerust is. 
- De patient heeft rare uitstekende vormen op zijn lichaam vooral op het 
gezicht en buik, deze symptoom kan trouwens ook na de recitatie gewoon 
aanblijven. 
- De Djinn die het lichaam binnen is getreden door Sihr houdt het langer 
vol door zich niet te laten zien zoals een Djinn van Bezetenheid. 
- Heel erg knipperen met de ogen. 
- Misselijkheid of pijn in de buik, vaak ook gepaard met neiging om over 
te geven vooral na het drinken van Roqyahwater en veel boeren. 
- De patient gaat zomaar irritant lachen tegen de raaqi, zonder dat hij het 
zelf weet waarom. 
 
De volgende symptomen zijn voor Sihr die gegeten of gedronken, Sihr Al-
Ma’kul wa’l Masrub, deze Sihr komt vaak voor,en is zeer geliefd bij de 
tovenaars in Marokko. 
 
- Pijn in de buik zonder medische oorzaak. 
- Misselijkheid, dit gebeurt vooral bij Sihr die net is toegepast, de 
misselijkheid neemt af dermate de Sihr langer in het lichaam zit, omdat de 
Sihr dan verspreid wordt over het hele lichaam. 
- Veel lucht in de buik. 
- Het gevoel dat er een bal zit in je buik die beweegt, dit gebeurt vooral 
tijdens de Roqyah. 
- Stinkende lucht komt uit de mond, vooral tijdens de Roqyah. 
- Geen zin hebben om te eten(niet bij alle gevallen). 
- Slecht kunnen zien zonder medische oorzaak. 
- Langdurige obstipatie(niet bij alle gevallen). 
- Tijdens de Roqyah lijkt het gezicht van de patient wat zwarter en 
donkerder te worden, ook heeft de patient veel pijn in de onderrug wat erop 
kan duiden dat er Sihr zit in de endeldarm, het is zo dat bij deze soort Sihr, 
alle plekken waarn men pijn voelt er op die plaats Sihr aanwezig kan zijn, 
daarom is het aangeraden om op die plekken hijamah te doen, wel door een 
ervaren persoon. 
- De patient vindt het zeer irriterent als iemand hem aanraakt op een plek 
waar de Sihr in het lichaam zit 



- Patient heeft het heel benauwd en kan niet goed ademen, zodat men zou 
denken dat hij astma of bronchitis heeft, alleen is dit na medisch onderzoek 
niet zo. 
- Opgezwollen handen en voeten, die ook pijn doen, vaak worden deze 
delen ook blauw/paars, dit is een teken dat er door deze delen opeens met 
grote kracht Sihr doorstroomt. 
- Zwaar wordende delen van het lichaam vooral de schouders. 
 

 
12.2 Symptomen van Bezetenheid(Al-Mass) 

 
- Benauwdheid en druk op de borst. 
- Het haten om gemeenschap te hebben, en om te werken en studeren. 
- Hevige en plotselinge hartkloppingen. 
- Soms voelt het lichaam verlamd aan, of koud van binnen en ook maakt 
het lichaam plotselinge bewegingen en trillingen zonder dat men dat 
eigenlijk wil. 
- Het horen van stemmen van bekende mensen en onbekende mensen 
terwijl de mensen die naast je zitten helemaal niks horen. 
- Abnormale vergeetachtigheid. 
- Het ruiken van vreemde en onaangename geuren terwijl mensen die in de 
buurt zitten dit niet ruiken. 
- Soms krijgt men het heel warm opeens of juist heel koud en vooral aan de 
uiteinden van het lichaam zoals de vingers en tenen. 
- Soms gaat men huilen zonder reden en vooral net voor en na al-
maghreb(zonsondergang). 
- Men is vaak nerveus en wordt heel snel boos, dit gaat vaak gepaard met 
een hoofdpijn die zich voortbeweegt in het hoofd, en op verschillende 
plaatsen komt, wanneer men zich wast met Roqyahwater gaat de hoofdpijn 
met de wil van ALLAH weg maar komt later weer terug. 
 
 

12.3 Symptomen van Al-‘ain(Boze Oog) en Al-Hasad(Afgunst) 
 
- Men is vaak versuft en heeft zin om te slapen 
- Men houdt ervan om zich heel veel te rekken als men wakker wordt van 
het slapen. 
- Verlamdheid ergens op het lichaam. 
- Men zweet vaak op het voorhoofd en op de rug. 
- Misselijk worden zonder reden en overgeven. 
- Buikkrampen en diaree. 



- Vaak spugen. 
- Tijdens de Roqyah moet men veel boeren en krijgt men oprispingen uit 
de maag. 
- Soms krijgt men gewoon zin om te huilen. 
- Delen van het lichaam worden koud. 
- Tintelingen in delen van het lichaam. 
- Veel jeuk op het lichaam. 
- Snel kloppend hart. 
- Hoge temperatuur in het lichaam en soms gaat dit gepaard met haaruitval. 
- Het veel knipperen met de ogen en veel aan je ogen wrijven. 
- Het dromen of zich verbeelden dat een oog of ogen je aanstaren. 
- Als men geraakt is met het Boze Oog en bezeten word daardoor, dan 
moet men tijdens het reciteren van Roqyah veel gapen, ook zijn er veel 
symptomen van Al-Mass die gelden voor het Boze Oog. 
- Veel gapen tijdens de Roqyah ook gepaard met betraande ogen, wanneer 
er geen Roqyah is, is dit niet het geval. 
- hoofdpijn. 
- Gelig gezicht of een zwarte vlek op het gezicht of ergens op het lichaam. 
- Veel zweten en plassen. 
- Geen zin om te eten. 
- Krijgt het heel warm ook al is het koud en ook andersom. 
- Pijn in de onderrug en zware geblokkeerde schouders. 
- Druk op de borst die gepaard gaat met overdreven gehuil zonder reden. 
- Depressief, weinig praten en lachen en men denkt slecht over het leven en 
wenst de dood. 
- Sterke emoties, abnormale woede en veel psychische klachten zoals 
desillusie en veel angst. 
- Moeilijk om lang te staan of lange afstanden te lopen of om zwaar werk 
te doen. 
- Vergeetachtigheid en slaap bij het lezen van de Koraan of het bezig zijn 
met studeren. 
- Moeilijk kunnen slapen. 
- Bepaalde huidziektes en vlekken op de huid zonder medische oorzaak, 
zoals eczeem en dergelijke. 

 
 
 
 
 
 
 



12.4 Manieren om te ontdekken wat je hebt 
 
Zoals we net al hebben gezien bij de symptomen is het zeer moeilijk om te 
weten of iemand nou Sihr, Bezetenheid of het Boze Oog heeft, dit omdat 
de symptomen veel op elkaar lijken en dezelfde symptomen ook bij de 
andere varianten voorkomen, bijvoorbeeld iemand die door Sihr bezeten 
raakt, kan dezelfde symptomen hebben als Al-Mass. 
Toch hebben de geleerden en specialisten door de jaren heen na veel 
oefening in de praktijk, bepaalde manieren gevonden om te ontdekken wat 
iemand heeft, het is niet in alle gevallen raak, maar heel vaak klopt het wel. 
Ik zal Insha ALLAH een aantal van deze manieren hier onder zetten zodat 
men toch de gepaste Roqyah voor zichzelf kan doen wat met de klachten te 
maken heeft. 
 
 
1. Al-Mass oftewel Bezetenheid: 
Laat de patient de volgende verzen in zijn handpalmen reciteren 
 
Surah Ibrahim vers 42 tot eind. 
 

 يهف صخشمٍ تويل مهرخؤا يمونَ إِنملُ الظَّالمعا يمالً عغَاف اللّه نبسحالَ تو
 ارص42{اَألب{ قْنِعم نيعطهم  مهتدأَفْئو مفُهطَر هِمإِلَي دترالَ ي هِمُءوسي ر
وأَنذرِ الناس يوم يأْتيهِم الْعذَاب فَيقُولُ الَّذين ظَلَمواْ ربنا } 43{هواء 

كُونت لَملَ أَوسبِعِ الرتنو كتوعد جِبلٍ قَرِيبٍ نا إِلَى أَجنرم أَختمواْ أَقْس
وسكَنتم في مسـاكنِ الَّذين ظَلَمواْ } 44{من قَبلُ ما لَكُم من زوالٍ 

وقَد } 45{أَنفُسهم وتبين لَكُم كَيف فَعلْنا بِهِم وضربنا لَكُم اَألمثَالَ 
انَ مكْرهم لتزولَ منه الْجِبالُ مكَرواْ مكْرهم وعند اللّه مكْرهم وإِن كَ

فَالَ تحسبن اللّه مخلف وعده رسلَه إِنَّ اللّه عزِيز ذُو انتقَامٍ } 46{
}47 { داحالْو واْ للّهزربو اتاومالسضِ واَألر رغَي ضلُ اَألردبت موي

} 49{مجرِمني يومئذ مقَرنِني في اَألصفَاد وترى الْ} 48{الْقَهارِ 



 ارالن مهوهجى وشغتو انرن قَطم مابِيلُهرفْسٍ } 50{سكُلَّ ن زِي اللّهجيل
هـذَا بالَغٌ لِّلناسِ ولينذَرواْ بِه } 51{ما كَسبت إِنَّ اللّه سرِيع الْحسابِ 

يلابِ ولُواْ اَأللْبأُو ذَّكَّريلو داحو إِلَـه وا همواْ أَنلَم52{ع{  
 
De patient dient nu naar zijn hand palmen te kijken en er kunnen 4 zaken 
gebeuren die duiden dat er grote kans is dat men bezeten is. 
 
- Je bent niet in staat om goed met je ogen te focussen op je handpalmen, 
en je ziet bepaalde flitsen en dingen flikkeren, dit kan ook gepaard gaan 
met ogen die warm en wat pijnig aanvoelen. 
- Duizeligheid of plotselinge hoofdpijn 
- De handpalmen krijgen een rode kleur 
- Je krijgt een warm gevoel in de hoofd 
 
 
2. Het Boze Oog: 
 
Reciteer Surah Al-Falaq in de handpalmen en veeg over het gezicht, 
herhaal dit 20 keer, wanneer men heel erg moet gapen, met wijde mond en 
men kan dit niet tegenhouden dan is deze persoon waarschijnlijk getroffen 
door het Boze Oog, vooral als hij hierbij ook tranende ogen krijgt. 
 
3. Het Boze Oog: 
 
Reciteer in je hand de volgende 2 smeekbedes en blaas in je handen en 
veeg over je gezicht. Herhaal dit vaak, als je daarna heel veel moet gapen 
en meestal ook gevolgd door tranen, dan weet je het is het Boze Oog. 
 
Smeekbede 1: 
 
A’udhu bi-kalimaatillaahi taammaati min sharri ma khalaq (Ik zoek mijn 
toevlucht in de perfecte woorden van Allah tegen al het kwaad dat Hij 
geschapen heeft) 
 

 أع����وذ بكلم����ات � التام����ات م����ن ش����ر م����ا خل����ق
 
Smeekbede 2: 



 
A’udhu bi-kalimmaatillaahi taammaa min koellie shaytaanien wa haammaa 
wa mien koellie ‘aajnien laamma (Ik zoek toevlucht bij de perfecte 
woorden van Allah tegen elke opstandige shaytaan en beest en tegen elke 
jaloers en boze oog) 
 

 أع���وذ بكلم���ات � التام���ة م���ن ك���ل ش���يطان وھام���ة وم���ن
 ك��ل عي��ن �م��ة
 
 
4. Sihr: 
 
De patient dient de volgende verzen met khusoo’en verhefde stem te 
reciteren vers 102 Surah Al-Baqarah en vers 81 Surah Yoonus, herhaal dit 
20 keer. 
 
Als deze persoon huilt is hij Mashur, als hij pijn krijgt in de buik dan is de 
Sihr Masrub of Ma-kul, als hij iets anders voelt in zijn lichaam dat niet 
normaal is, dan is er grote kans dat deze persoon Mashur is. 
 
 
5. Sihr al-Masroeb: 
 
Lees bovenstaande verzen over Sihr(Surah AL-Baqarah vers 102 en Surah 
Yoonus vers 81 + Ayat Al-Kursi+ Surah Al-Kafiroon+ Surah AL-Falaq 
over een middelmatig glas water en drink ervan en veeg ermee met het 
water over het gezicht.  
Herhaal dit tot 3 keer toe. Als het Sihr Masrub is dan wil de patient 
overgeven en voelt zich misselijk en wellicht pijn in de buik. Ook kan het 
zijn dat  hij warmte voelt bij de uiteinden van zijn lichaam, zoals zijn tenen 
en vingers. 
 
 
Bovenstaande testjes werken vaak bij mensen, maar soms ook weer niet, 
dit betekent echter niet dat als ze niet werken dat men 100% niks heeft, de 
beste manier om daar achter te komen is dus toch uitgebreid Roqyah doen. 

 
 
 



13. Dromen en hun betekenissen 
 
Het bestuderen van dromen en deze uitleggen met behulp van de Koraan 
en de Sunnah is zeer belangrijk bij het onderwerp waarover deze 
handleiding gaat. 
Alleen gaat het hier om een kwaliteit die weggelegd is voor weinigen, en 
ALLAH begunstigd alleen de beste onder zijn dienaren met deze gunst, 
ikzelf hoor daar dus zeker niet bij, maar Alle Lof Zij ALLAH voor de 
mensen die hier wel bij horen en hun kennis hebben nagelaten waarvan wij 
mee kunnen profiteren.  
Ik zal Insha ALLAH een aantal punten geven die van belang kunnen zijn 
bij het stellen van een diagnose of een persoon die bezeten is door 1 of 
meerdere djinn nou lijdt aan Bezetenheid(Al-Mass), tovenarij(Sihr) of het 
Boze Oog en Al-Hasad. 
Alvorens dit te doen zullen we eerst de bewijzen bekijken vanuit het 
geloof, dat het toegestaan is dromen uit te leggen en dat er veel informatie 
mee gewonnen kan worden. 
 
Met de dood van onze geliefde Profeet(vrede zij met hem) is er een einde 
gekomen aan de openbaringen van ALLAH, er zal geen nieuwe 
boodschapper komen na Mohammed(vrede zij met hem) en er zal geen 
ander boek komen na de Edele Koraan, toch is niet alles ten einde 
gekomen. Er is ons te weten gekomen dat het Profeetschap bestaat uit 46 
delen, en dat ALLAH de Verhevene 1 van deze delen nog voor ons heeft 
nagelaten en dat zijn de oprechte dromen. 
Weliswaar zijn deze alleen weggelegd voor de mensen die het meest 
oprecht zijn in hun spraak en daden, maar ze komen nog voor. 
 
Het is overgeleverd in de 2 saheeh boeken(bukhari en muslim) dat de 
Profeet(vrede zij met hem) zei: 
 “Oprechte dromen zijn 1 van de 46 delen van Profeetschap.” 
 
Een ander bewijs dat oprechte dromen een deel van het Profeetschap zijn is 
de overlevering die wederom in de 2 Saheeh boeken te vinden is: 
 
“Dromen vormden het begin van de Openbaring” 
 
We hebben dus al vermeld hoe oprechter een moslim is in zijn spraak en 
daden des te oprechter zijn dromen zullen zijn, en ALLAH zal hem dus via 
deze dromen vaak helpen met zaken waarover hij twijfelt, maar deze 



persoon krijgt zelfs dromen die te maken hebben met algemene zaken en 
zaken van andere mensen, een overlevering hierover is te vinden in de 
saheeh van Imam Muslim: 
 
“De oprechtheid van een droom is verbonden aan de oprechtheid van de 
dromer. Zij die de meest oprechte dromen hebben, zijn zij die het meest 
oprecht zijn in hun spraak.” 
 
We hebben nu dus een aantal bewijzen gehad dat ALLAH zijn dienaren 
begunstigd door dromen, en dat de oprechte dienaren dromen krijgen die 
de meeste waarheid bevatten. Dit zal doorgaan tot aan het Uur, sterker nog, 
hoe dichter bij het Uur we komen, hoe minder dromen er zijn die niet de 
waarheid bevatten(bij de moslims). Toen de Profeet(vrede zij met hem) 
hieromtrent werd gevraagd, antwoorde hij als volgt, en deze overlevering 
staat wederom in de 2 Saheeh boeken. 
 
“Dat zal zo zijn vanwege het feit dat het Profeetschap en zijn effecten zo 
ver zullen zijn in die tijd, dus de gelovigen zullen worden gecompenseerd 
in de vorm van dromen die hen wat goed nieuws zullen brengen of hen 
helpen om geduldig te zijn en standvastig in hun geloof” 
 
Als we het onderwerp van dromen nog verder gaan bekijken, zien we dat 
er in principe 3 soorten dromen zijn, namelijk; Rahmaani, Nafsaani en 
Shaytaani 
 
- Rahmaani zijn alle dromen die afkomstig zijn van ALLAH, dit zijn dus 
de oprechte dromen. 
- Nafsaani zijn de dromen die voortkomen uit het dagelijks leven van een 
persoon zelf, bijvoorbeeld iemand die vlak voor het slapen denkt aan een 
voetbalwedstrijd heeft grote kans dat hij over voetbal gaat dromen. 
-Shaytaani zijn alle dromen die afkomstig zijn van de Shaytaan en die een 
persoon een hoop leed veroorzaken, zoals nachtmerries enz. 
 
Het bewijs voor bovenstaande is een overlevering van de Profeet(vrede zij 
met hem) die in de 2 saheeh boeken vermeld staat. 
 
De Profeet(vrede zij met hem) zei: 
“ Dromen zijn van 3 types: een droom van ALLAH, een droom die veel 
leed veroorzaakt, en die komt van de Shaytaan, en een droom die komt van 
waar een persoon overdag aan denkt, en hij ziet het wanneer hij slaapt.” 
 



Wat moet men doen om tot de oprechte dromers te horen? 
 
Indien iemand kans wil maken om tot de mensen te horen die ALLAH 
uitkiest voor de oprechte dromen, dient deze persoon zich te houden aan 
het volgende: 
 
- Altijd eerlijk en oprecht zijn in zijn spraak 
- Alleen datgene eten en drinken wat halal is 
- Alleen datgene aandoen wat halal is 
- Zich houden aan alle voorschriften van ALLAH 
- Het wegblijven van alles wat ALLAH en Zijn Boodschapper(vrede zij 
met hem) hebben verboden 
- Slapen in een staat van reinheid(dus met wudu) en met het hoofd richting 
de Qiblah(Mekka) 
- Allah gedenken bij het slapen, totdat men in slaap valt 
 
Wanneer een persoon een goede droom krijgt dient hij deze zoveel 
mogelijk aan zijn dierbaren en naasten te vertellen, dit is in tegenstelling 
tot dromen die slecht zijn en afkomstig zijn van de Shaytaan, deze dienen 
aan niemand verteld te worden behalve aan een geleerde of wijs iemand 
die deze droom op een juiste manier kan interpreteren. 
 
Het volgen van dromen kan zeer gevaarlijk zijn, het volgen van dromen is 
verbonden aan een zeer belangrijk principe, en dat is dat we een 
interpretatie van een droom alleen volgen indien deze volgens de Koran en 
Sunnah is, zo niet dan laten we deze droom.  
Het komt bijvoorbeeld zeer vaak voor dat mensen dromen en als ze wakker 
worden zeggen dat ALLAH tot hen gesproken heeft en hen heeft 
uitverkoren tot Profeet, deze mensen worden misleidt door de Shaytaan en 
deze droom dient genegeerd te worden, want hij spreekt de Koran en 
Sunnah tegen namelijk dat er geen Profeet meer komt naar Mohammed 
(vrede zij met hem), dit is veel gebeurt bij de sektes in de islam zoals de 
Sufis en dergelijke. 
 
Het is overgeleverd in de 2 saheeh boeken dat Abu Sa’eed al-Khudri(moge 
ALLAH tevreden met hem zijn) zei dat de Profeet(vrede zij met hem) zei: 
  
“Als iemand van jullie een droom ziet die hij aangenaam vindt, deze is van 
ALLAH, dus laat hem ALLAH hiervoor prijzen en erover praten met 
anderen. Als hij iets anders ziet dan dat, een droom die hij onaangenaam 



vindt, deze is van de Shaytaan, dus laat hem zijn toevlucht zoeken bij 
ALLAH voor zijn kwaad en het tegen niemand zeggen.” 
 
Ibn Hajr Al-‘Asqalani zegt in zijn boek Fath Al-Baari(tafseer van Saheeh 
Al-Bukhari) het volgende over het zien van goede en slechte dromen: 
 
Iemand die een goede droom ziet moet het volgende doen: 
 
- De persoon dient ALLAH te prijzen voor de goede droom 
- Hij moet er blij mee zijn 
- Hij moet erover praten met de mensen van wie hij houdt, maar niet met 
de mensen die hij niet mag. 
 
Iemand die een slechte droom ziet moet het volgende doen: 
 
- Hij dient toevlucht te zoeken bij ALLAH tegen het kwaad van de droom 
- Hij dientt toevlucht te zoeken bij ALLAH tegen het kwaad van de 
Shaytaan 
- Hij dient 3 keer naar links te spugen als hij erdoor wakker wordt(rustig 
spugen zonder speeksel) 
- Hij dient het tegen niemand te zeggen 
- Opstaan en bidden 
- Op zijn andere zij of rug liggen 
 
Er staat hier dus dat indien men een slechte droom krijgt het aan niemand 
mag doorvertellen, de geleerden hebben deze hadith als volgt uitgelegd, 
met behulp van een andere overlevering die in Tirmidhi staat, daarin is een 
hadith overgeleverd van Abu Razaan dat een persoon die een slechte 
droom krijgt het aan niemand moet doorvertellen behalve een goede vriend 
die veel van hem houdt, of iemand die zeer wijs is, zoals een geleerde. 
 
Al-Qaadi Abu Bakr ibn al-‘Arabi zegt hierover: Een geleerde zal deze 
droom(slechte droom) voor hem interpreteren in een goede manier zoveel 
als hij kan, en degene die hem oprecht advies hierin zal geven zal hem iets 
leren dat van grote nut voor hem zal zijn en hij zal hem helpen dit te doen. 
Degene die wijs is, is degene die weet hoe hij het(de slechte droom) moet 
interpreteren en zal hem alleen datgene vertellen wat die persoon zal 
helpen, anders zal hij stil zijn. 
 



Het interpreteren van dromen is dus een kunde die weggelegd is voor de 
beste dienaren van ALLAH die ook een grote kennis bezitten over het 
geloof. 
 
De persoon dient o.a de volgende kwaliteiten te hebben: 
 
- Hij dient het boek van ALLAH te hebben gememoriseerd en bekend te 
zijn met de uitleg van de verzen ervan. 
- Hij dient een grote kennis te hebben van de overleveringen van de 
Profeet(vrede zij met hem) 
- Hij dient een expert te zijn in de Arabische taal, zowel taalkundig als 
grammaticaal. Dit is zo omdat dromen worden uitgelegd aan de hand van 
deze zaken. 
Imaam al-Baghawi zegt het volgende hierover in het boek Sharh al-
Sunnah: 
 
“Weet dat het interpreteren van dromen in verschillende categorieen valt. 
Dromen kunnen geinterpreteerd worden in het licht van de Koraan en de 
Sunnah, of door werkwoorden en gezegdes, of door namen en en 
beeldspraken of in termen van tegengesteldheid”. 
 
De imaam gaf voorbeelden voor dit zoals een touw dat een verbond 
betekent omdat dit ook in de Koraan voorkomt. 
 
Zoals het vers in Ali-‘Imraan vers 103: 
 

 واعتصمواْ بِحبلِ اللّه جميعاً
 
“En houdt u allen tezamen vast aan het koord van Allah” 
 

Nu we het onderwerp dromen een beetje hebben toegelicht zullen we 
komen bij de dromen die een persoon kan krijgen als hij geraakt wordt met 
Sihr, het Boze oog of Bezeten is. 
Voordat ik hieronder de herkenningspunten zet wil ik het volgende 
hierover kwijt: 
 
Men kan alleen aandacht schenken aan de herkenningspunten als men 
minimaal een aantal van de symptomen heeft van Bezetenheid, Sihr of het 
Boze Oog, en de droom dient vaak gedroomt te worden, de droom wordt 
dus vaak herhaald op verschillende dagen. 



De herkenningspunten betekenen niet 100% zeker dat een persoon die 
daarover droomt ook datgene heeft wat de herkenningspunten zeggen.  
De herkenningspunten zijn een hulpmiddel om een diagnose te stellen 
samen met de symptomen, maar dit betekent niet dat men als een dwaze 
achter zijn dromen moet aangaan, omdat zoals eerder is gezegd de 
Shaytaan hier misbruik van kan nemen. Een voorbeeld hiervan is dat ik bij 
veel mensen heb meegemaakt die geraakt zijn door Sihr, dat zij dromen 
over een persoon die Sihr bij hen doet, als ik door vraag blijkt dat deze 
persoon al voor de Sihr gehaat werd, het kan zijn dat de droom klopt maar 
het is meer aannemelijk dat de Shaytaan fitnah wil zaaien tussen deze 
personen. 
 
Over het algemeen kunnen we zeggen dat mensen die Bezeten, Mashur of 
Ma’jun(Boze Oog) zijn veel slechte dromen krijgen, de dromen gaan 
vooral over dieren, vallen van hoge plaatsen, rare misvormde mensen(heel 
lang of kort), pikzwarte mensen zonder gezicht, insecten enz. 
 
De geleerden en specialisten van Roqyah hebben een verband gevonden 
met bepaalde dromen die mensen krijgen die bezeten zijn en de soort Djinn 
of Sihr waarmee een persoon is geraakt of dat het om een Boos Oog gaat. 
Dit komt omdat de Djinn die in een mens zit, vaak in de droom komt van 
een persoon als dier om zo deze persoon lastig te vallen, vaak verraadt 
deze Djinn zich door het soort dier en de kleur enz. 
 
We zullen hieronder een aantal van deze zaken opsommen, deze punten 
kan men alleen aandacht aangeven als de volgende zaken voorkomen: 
 
- De droom herhaalt zich vaker 
- Men heeft ook andere symptomen van bezetenheid, sihr of het boze oog 
en hasad. 
 
Herkenningspunten van de dromen: 
 
-  Een zwarte hond is een Gadim-Sihr en heeft als geloof het jodendom 
- Een gele/bruine hond is een Gadim-Sihr en is christen 
- Degene die veel droomt over spinnen en insecten en vooral kakkerlakken 
is geraakt met het Boze Oog of Al-Hasad 
- Een zwarte slang is wederom een Gadim-Sihr en jood 
- Gele/bruine slang is een Gadim-Sihr en christen 



- Indien een hond of slang een andere kleur heeft of verschillende kleuren, 
dan gaat het om een Gadim-Sihr die atheist is of munaffiq, een witte hond 
of slang betekent meestal dat het een moslim Djinn is 
- Katten zijn vaak Gadim-Sihr of Mass Al-‘Adaw(bezetenheid door 
vijandigheid) 
- Ratten en muizen zijn vaak Boze Oog of Al-Hasad 
- Er zijn soms mensen die dromen dat bepaalde dieren met hen spelen zoals 
een slang meestal groene kleur, dit zijn Djinn ´Aseeq, oftewel een Djinn 
die verliefd is op de mens. 
- Witte dieren zijn meestal moslims, en vaak komen zij in dromen als 
konijnen 
- Iemand die vaak over begraafplaatsen droomt is meestal geraakt door 
Sihr Al-Madfun, oftwel Sihr die ergens begraven ligt, dit is een zeer sterke 
soort Sihr 
- Wolven zijn Gadim-Sihr 
- Iemand die droomt dat hij kan vliegen of over bijvoorbeeld een vleermuis 
droomt kan bezeten zijn door een Djinn Tajier, oftewel een Djinn die uit 
jouw lichaam kan treden wanneer hij dat wil. 
- Iemand die vaak over brand en vuur droomt, kan bezeten zijn door een 
Djinn Madjoes(vuuraanbidder). 
- Salamanders duiden op Boze Oog of Al-Hasad 
- Iemand die vaak over vissen droomt is bezeten met een Djinn van de zee 
en zit waarschijnlijk zovaak mogelijk onder de douche. 
- Het zien van een zwarte man of vrouw in een droom, dit is vaak Boze 
Oog of Al-Hasad, indien je een man ziet is het gegeven door een man en 
indien je een vrouw zit is het gegeven door een vrouw. 
- Persoon houdt van eten in zijn droom(slechte droom), op dat moment kan 
het zijn dat de Sihr wordt vernieuwd, dit wordt Al-Toekaal genoemd. 
- Koe is Gadim-Sihr of Gadim-Al-Shaytaan door Boze Oog. 
- Schaap of lam duidt op Boze Oog van man, waardoor bezetenheid is 
ontstaan. 
 
Zoals ik al zijn dit zijn herkenningspunten die samen met de symptomen 
als hulpmiddel gebruikt kunnen worden, niet iedereen die over dieren 
droom is bezeten, als je morgen naar de dierentuin gaat en je droomt over 
dieren ga jezelf dan niet gek maken met dit, zoals bij alle 
herkenningspunten zeg ik ook hier weer, wie zeker wil zijn dient intensief 
Roqyah te doen en ALLAH te vragen om verduidelijking. 
 
 
 



13.1 Al-Jathoom ook wel bekend als boegebez 
 
Omdat we nu toch op het gebied van dromen en slapen zitten gaan we het 
gelijk hebben over iets wat zeer vaak voorkomt bij mensen, iets waarover 
niet veel bekend lijkt te zijn en waarover de Marokkanen prachtige maar 
onzin verhalen hebben verteld. Ik heb het over Al-Jathoom ook bekend als 
Al-Khaaniq(de wurger), ook bekend als Al-Kaboos ook bekend als 
Boegebez(bij de Marokkanen) ook bekend als de incubus bij de westerse 
wereld. 
 
Wat is dit fenomeen toch, is het Djinn gerelateerd of gewoon medisch 
verklaarbaar? 
 
Zoals een moslim verplicht is als hij achter een waarheid wil komen dit te 
doen door betrouwbare bronnen raad te plegen zullen we kijken wat onze 
geleerden hierover zeggen, want zij zijn de erfgenamen van de 
Profeet(vrede zij met hem), en hij heeft geen geld achter gelaten om te 
erfen, maar kennis! 
 
Het verschijnsel waar ik over praat is dat sommige mensen wanneer zij 
gaan slapen, in een toestand komen dat zij niet meer kunnen bewegen en 
vele van hen ook niet kunnen praten, een druk op de borst krijgen, ze 
krijgen het benauwd en vaak ook rare dingen zien zoals vreemde 
schimmen tot kleine mannetjes die heen en weer lopen. 
 
We kunnen nu al zeggen dat dit verschijnsel in 2 oorzaken geclassificieerd 
kan worden, een medische oorzaak de zogenaamde tijdelijke Jathoom en 
een oorzaak die Djinn gerelateerd is en die vaak terugkeerd. 
 
 

13.2 De medische Jathoom 
 

Allah de Verhevene heeft de mens geschapen en heeft voor alles een 
oplossing verzorgt, en SubhannAllah zelfs de kleinste zaken die wij bijna 
allemaal over het oog zien zitten grote wijsheden in. Neem nou 
bijvoorbeeld het slapen en dromen, het is wetenschappelijk bewezen dat 
slapen bestaat uit een aantal fases en 1 van deze fases is de zogenaamde 
REMslaap fase, de REM staat hiervoor Rapid Eye Movement. 
 
Het is in deze fase dat mensen dromen en omdat de mensen over alles en 
nog wat kunnen dromen heeft ALLAH de Verhevene bij alle mensen een 



mechanisme ingebouwd dat zodra zij gaan slapen en in deze REMslaap 
terecht gekomen al hun spieren ontspannen en als het ware verlamd raken. 
Dit is een grote gunst die ALLAH ons heeft nagelaten, omdat iemand 
bijvoorbeeld kan dromen over dat hij aan het rennen is, maar zijn lichaam 
blijft toch netjes op de plek liggen waar hij slaapt. De spieren zijn immers 
verlamd en dus kan deze persoon niet vallen van waar hij ligt. 
 
Deze fase duurt een aantal minuten en de persoon gaat dan naar de 
volgende fase van slaap waardoor het mechanisme van spierontspanning 
ten einde komt, maar heel soms wordt een persoon wakker in de REMslaap 
fase terwijl het mechanisme van spierontspanning nog niet ten einde is, de 
persoon is nu wakker, zijn ogen zijn open maar kan geen 1 van zijn spieren 
gebruiken om te bewegen of te praten omdat ze nog steeds verlamd zijn 
door het mechanisme.  
En omdat ook de hersenen nog denken dat het een droom is kunnen er zich 
allerlei hallucinaties voordoen bij de persoon en die kan op dat moment 
zeer grote angst krijgen en zelfs denken dat hij of zij doodgaat. 
 
Op de vraag of dit gevaarlijk is en of er medicijnen voor moeten worden 
genomen is de vraag nee, gevaarlijk is het zowiezo niet en in de meeste 
gevallen hoeft er ook geen medicatie gebruikt te worden, een persoon kan 
de medische jathoom oplossen door genoeg te slapen, weinig te stressen, 
een aantal uur voor het slapen wat te sporten en het duur van het slapen 
elke dag gelijk te houden. 
 
Dr. Hassan Shamsi Basha heeft ook nog een andere reden gegeven voor de 
medische Jathoom die hij ook de tijdelijke Jathoom noemt. 
 
Hij noemt er nog 2 redenen voor: 
 
1: Een soort damp die door de ademhalingskanalen naar de hersenen gaat 
wanneer men in slaap valt, dus de persoon die erdoor geraakt wordt voelt 
dat hij niet kan bewegen of praten, of hij voelt een soort paniek en angst. 
Dit is de voorloper van een lichamelijke epileptische aanval, en het gebeurt 
ook wanneer men zichzelf blootstelt aan geestelijke spanningen. 
 
2: Het gebruiken van medicijnen die Jathoom kunnen veroorzaken zoals: 
 
- Arazrabine 
- Beta blokkers 
- Lifod B 



- Antidepressivia 
- Na het stoppen van pijnstillers zoals valium. 
 

 
13.3 Al-Jathoom veroorzaakt door de Djinn 

 
Nu we de medische kant hebben bekeken gaan we nu de andere oorzaak 
belichten, namelijk Al-Jathoom die veroorzaakt wordt door toedoen van de 
Djinn, dit is echt en absoluut geen fabeltje. 
Het is bevestigd door de geleerden in de islam en ook heb ik het van 
verschillende mensen gehoord, zowel zij die bezeten zijn en zij die dat niet 
zijn. 
 
Al-Jathoom gebeurt voornamelijk door de qareen, de qareen is een 
metgezel van onder de Djinn die bij elke persoon zit in het lichaam en die 
ook tot de dood met iedereen in het lichaam zal blijven.  
De qareen zorgt voor deze Jathoom om mensen lastig te vallen en om te 
zorgen dat zij het fadjr gebed missen. 
Indien men last heeft van Al-Jathoom maar hij bidt het fajr gebed wel altijd 
op tijd dan moet men in de richting kijken van Sihr of Al-Mass, omdat op 
dit moment de qareen alleen hiervoor niet genoeg kracht heeft en dus hulp 
krijgt van Djinn die buiten het lichaam zijn of reeds het lichaam hebben 
binnengetreden. 
Daarom heb ik vaak van mensen gehoord die bezeten zijn dat zij het 
krijgen precies na het fajr gebed als zij weer willen slapen. 
De symptomen van Al-Jathoom wat kan duiden op Sihr of Al-Mass, is dat 
een persoon veel moeite heeft met het fajr gebed of hij bidt het helemaal 
niet. Ook ziet deze persoon tijdens Al-Jathoom vaak een hond, een mens 
die er heel raar uitziet of een Shaytaan in een andere vorm. 
 
De mensen die willen genezen van Al-Jathoom dienen dus hun fajr gebed 
op tijd te bidden, de smeekbedes te doen voor het slapengaan en veel 
Koraan te reciteren en te beluisteren en weg te blijven van wat haram is! 
 
 
 
 
 
 
 



14. Voorkomen is beter dan genezen! 
 

Vaak als je mensen hoort praten over Bezetenheid, Sihr en dergelijke 
vragen ze altijd hoe ze ervan af kunnen komen, de mensen die nog niks 
hebben luisteren mee, maar voor de rest zijn ze het na een paar minuten 
alweer vergeten. 
Ik denk dat deze mensen een andere vraag aan zichzelf moeten stellen en 
deze is, “Hoe voorkom ik dat ik dit ook krijg”. 
 
Ik denk dat als de moslim hierin meer aandacht zou steken, hij of zij voor 
zichzelf een hoop moeite en pijn zal besparen. Allah heeft zijn 
Boodschapper(vrede zij met hem) naar ons gestuurd als een barmhartigheid 
en gunst en als een gids hoe wij ons leven moet leiden. 
De Profeet(vrede zij met hem) heeft zijn missie perfect volbracht en heeft 
ons alles en zelfs meer dan dat achtergelaten wat wij nodig hebben om ons 
te beschermen tegen de Shayateen van zowel de mens als de Djinn. 
 
Ik zal dus insha ALLAH een aantal zaken opsommen waaraan elke moslim 
zich dient te houden en door zich aan deze zaken te houden zal ALLAH 
zijn dienaar beschermen tegen het kwaad van de Shayateen van onder de 
mens en Djinn. 
De volgende punten die ik ga noemen, dienen ook gepraktiseerd te worden 
door de mensen die reeds getroffen zijn door deze beproevingen ook 
dienen de ouders dit aan hun kinderen te onderwijzen of andersom en de 
kinderen te beschermen met smeekbedes en Koraan indien zij te jong zijn 
of niet in staat zijn om het zelf te doen. 
 
Wij zullen deze punten de “Standaard Zaken” noemen, omdat dit behoort 
tot de standaard zaken zoals eten en drinken die elke moslim geadvisseerd 
wordt om te doen en naar mijn mening zijn sommige punten nog 
belangrijker dan eten en drinken.  
Jullie zullen zien dat deze standaard zaken terug zullen komen bij elke 
behandelingsvorm. Voordat we deze punten zullen noemen zullen we het 
hebben over de Smeekbeden van de Ochtend en de Avond. 
 
 
 
 
 
 



14.1 Smeekbeden van de Ochtend en de Avond 
 
 

Allah de Verhevene zegt in de Koraan in Surah Al-Ahzaab vers 41-42: 
 

 يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا اللَّه ذكْراً كَثرياً  وسبحوه بكْرةً وأَصيالً
“O, gij die gelooft! Gedenkt Allah veelvuldig.  

En prijst Zijn Heiligheid ’s morgens) en ’s avonds.”  

 

En HIJ zegt in Surah Ghaafir vers 55: 

 يشبِالْع كبر دمبِح حبسو ذَنبِكل رفغتاسو قح اللَّه دعإِنَّ و بِرفَاص
 والْإِبكَارِ
“Heb geduld, voorzeker, Allah's belofte is waar. En vraag bescherming tegen uw zonde en 
eert uw Heer 's morgens en 's avonds met de lof die Hem toekomt.” 

 

En Hij zegt in Surah Al-Qaaf vers 39: 

فَاصبِر علَى ما يقُولُونَ وسبح بِحمد ربك قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ 
 الْغروبِ
“Heb dus geduld met wat zij zeggen en verheerlijk uw Heer met de lof die Hem toekomt, 
vóór zonsop- en ondergang”. 

Bovenstaande verzen zijn bewijs voor het gedenken van ALLAH met de 
smeekbeden die onze Profeet(vrede zij met hem) aan  ons heeft 
doorgegeven. Deze smeekbeden zijn zeer belangrijk voor de moslims, en 
zijn essentieel en iemand die ze niet zegt doet zichzelf een ongelofelijke 
onrecht aan. 

Een groot punt van discussie onder de geleerden is wanneer deze 
smeekbedes gezegd moeten worden, de juiste mening is dat deze 



smeekbedes van de ochtend na het Fajr gebed gezegd moeten worden, en 
de tijd hiervoor is tot de zonsopkomt en die van de avond dienen na het 
‘Asr gebed opgezegd te worden, en het tijd hiervoor is tot de 
zonsondergang(Maghreb gebed). 

Het bewijs hiervoor zijn de bovenstaande verzen, dit is het bewijs wat Ibn 
Qayyim Al-Jawzi geeft in Al-Waabil Al-Sayyib. 

Maar er is hier dus meningsverschil over en beide hebben sterke bewijzen 
ervoor, de anderen mening is dat de ochtend adkhaar is vanaf het Fajr 
gebed tot aan het Dohr gebed en de avond adkhaar vanaf het Dohr gebed 
tot aan het Magreb gebed, Wa ALLAHOE A’lam. 

Hieronder volgen de Smeekbedes van de Ochtend en de Avond, men 
begint eerst met de onderstaande Suwar te reciteren. 

 
- Ayat Al-Kursi 
- Surah Al-Ikhlas 3 x 
- Surah Al-Falaq 3x 
- Surah Al-Nass 3 x 
 
Bepaalde smeekbedes dienen aangepast te worden afhankelijk van of ze in 
de ochtend of de avond worden gezegd, ik heb de aanpassing in transcriptie 
tussen haakjes gezet en wat rood is zegt men in de avond en het woord 
ervoor laat men dus weg. 
 

- " ،لَه رِيكلَا ش هدحإِلَّا اُهللا و ِهللا، لَا إِلَه دمالْحِهللا و لْكالْم حبأَصا ونحبأَص
لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُلِّ شيٍء قَدير، رب أَسأَلُك خير ما في 

و ،هدعا بم ريخومِ وذَا الْيا هم رشومِ وذَا الْيي ها فم رش نم وذُ بِكأَع
بعده، رب أَعوذُ بِك من الْكَسلِ، وسوِء الكبرِ، رب أَعوذُ بِك من عذَابٍ 

 ".في النارِ وعذَابٍ في الْقَبرِ

Asbahnaa(Amsajna) wa asbahal(Amsa)-mulku lillaahi walhamdu lillaahi, 
laa 'ilaaha 'illallaahu wahdahu laa shareeka lahu, lahul-mulku wa lahul-



hamdu wa Huwa 'alaa kulli shay'in Qadeer. Rabbi 'as'aluka khayra maa fee 
haathal-yawmi(Layl) wa khayra maa ba'dahu wa 'a'oothu bika min sharri 
maa fee haathal-yawmi(Layl) wa sharri maa ba'dahu, Rabbi 'a'oothu bika 
minal-kasali, wa soo'il-kibari, Rabbi 'a'oothu bika min 'athaabin fin-naari 
wa 'athaabin fil-qabri. 

 

- " كإِلَيو وتمن بِكا، ويحن بِكا، ونيسأَم بِكا، ونحبأَص بِك ماللَّه
ورشالن." 

Allaahumma bika asbahnaa(Amsaynaa), wa bika amsaynaa(Asbahnaa), wa 
bika nahyaa, wa bika namootu wa ilaykan-nushoor(Almaseer). 

 

- "بر تأَن ماللَّه كدهلَى عا عأَنو ،كدبا عأَننِي ولَقْتخ ،تإِلَّا أَن ي لّا إِلَه
 كتمبِنِع وُء لَكأَب ،تعنا صم رش نم وذُ بِكأَع ،تطَعتا اسم كدعوو

 ".ا أَنتعلَي، وأَبوُء بِذَنبِي فَاغْفر لي فَإِنه لَا يغفر الذُّنوب إِلَّ

Allaahumma 'Anta Rabbee laa 'ilaaha 'illaa 'Anta, khalaqtanee wa 'anaa 
'abduka, wa 'anaa 'alaa 'ahdika wa wa'dika mas-tata'tu, 'a'oothu bika min 
sharri maa sana'tu, 'aboo'u laka bini'matika 'alayya, wa 'aboo'u bithanbee 
faghfir lee fa'innahu laa yaghfiruth-thunooba 'illaa 'Anta.  

- " يعمجو ككَتلَائمو ،كشرلَةَ عمح هِدأُشو كهِدأُش تحبي أَصإِن ماللَّه
خلْقك، أَنك أَنت اُهللا لَا إِلَه إِلَّا أَنت وحدك لَا شرِيك لَك، وأَنَّ محمداً 

ولُكسرو كدب4(".ع x( 

Allaahumma 'innee 'asbahtu(amsaytu) 'ush-hiduka wa 'ush-hidu hamalata 
'arshika, wa malaa'ikataka wajamee'a khalqika, 'annaka 'Antallaahu laa 
'ilaaha 'illaa 'Anta wahdaka laa shareeka laka, wa 'anna Muhammadan 
'abduka wa Rasooluka. (4 x) 



 

- "لَا اللَّه كدحو كنفَم كلْقخ نم دبِأَح أَو ةمنِع نبِي م حبا أَصم م
كْرالش لَكو دمالْح فَلَك ،لَك رِيكش." 

Allaahumma maa 'asbaha(amsaa) bee min ni'matin 'aw bi'ahadin min 
khalqika faminka wahdaka laa shareeka laka, falakal-hamdu wa lakash-
shukru.  

 

اللَّهم عافنِي في بدَنِي، اللَّهم عافنِي في سمعي، اللَّهم عافنِي في " -
تإِلَّا أَن رِي، لَا إِلَهصب .تإِلَّا أَن رِ، لَا إِلَهالْقَب نم وذُ بِكي أَعإِن م4(".اللَّهx( 

Allaahumma 'aafinee fee badanee, Allaahumma 'aafinee fee sam'ee, 
Allaahumma 'aafinee fee basaree, laa 'ilaaha 'illaa 'Anta. Allaahumma 
'innee 'a'oothu bika minal-kufri, walfaqri, wa 'a'oothu bika min 'athaabil-
qabri, laa 'ilaaha 'illaa 'Anta.  

 

- "إِلَّا ه اُهللا لَآ إِلَه بِيسيمِحظشِ الْعرالْع بر وهو كَّلْتوت هلَيع 7(".وx( 

Hasbiyallaahu laa 'ilaaha 'illaa Huwa 'alayhi tawakkaltu wa Huwa Rabbul-
'Arshil-'Adheem . (7x) 

- "ماللَّه ،ةرالْآخا ويني الدةَ فيافالْعو فْوالْع أَلُكي أَسإِن ماللَّه أَلُكي أَسإِن 
الْعفْو والْعافيةَ في دينِي ودنياي وأَهللي، ومالي، اللَّهم استر عوراتي، 
وآمن روعاتي، اللَّهم احفَظْنِي من بينِ يدي، ومن خلْفي، وعن يمينِي، 

  ".ذُ بِعظَمتك أَنْ أُغْتالَ من تحتيوعن شمالي، ومن فَوقي، وأَعو
 



Allaahumma 'innee 'as'alukal-'afwa wal'aafiyata fid-dunyaa wal'aakhirati, 
Allaahumma 'innee 'as'alukal-'afwa wal'aafiyata fee deenee wa dunyaaya 
wa 'ahlee, wa maalee , Allaahum-mastur 'awraatee, wa 'aamin raw'aatee, 
Allaahum-mahfadhnee min bayni yadayya, wa min khalfee, wa 'an 
yameenee, wa 'an shimaalee, wa min fawqee, wa 'a'oothu bi'adhamatika 'an 
'ughtaala min tahtee.  

 

 شيٍء اللَّهم عالم الْغيبِ والشهادة فَاطر السماوات والْأَرضِ، رب كُلِّ" -
 رش نمفِْسي، ون رش نم وذُ بِكأَع ،تإِلَّا أَن أَنْ لَا إِلَه دهأَش ،يكَهلمو

 ".الشيطَان وشركه، وأَنْ أَقْترِف علَى نفِْسي سوءاً، أَو أَجره إِلَى مسلمٍ

Allaahumma 'Aalimal-ghaybi wash-shahaadati faatiras-samaawaati 
wal'ardhi, Rabba kulli shay 'in wa maleekahu, 'ash-hadu 'an laa 'ilaaha 'illaa 
'Anta, 'a'oothu bika min sham nafsee, wa min sharrish-shaytaani wa 
shirkihi, wa 'an 'aqtarifa 'alaa nafsee soo'an, 'aw 'ajurrahu 'ilaa Muslimin.  

 

لَّذي لَا يضر مع اسمه شيٌء في الْأَرضِ ولَا في السماِء وهو بِسمِ اِهللا ا" -
يملالْع يعم3(".الس x( 

86. Bismillaahil-lathee laa yadhurru ma'as-mihi shay'un fil-'ardhi wa laa 
fis-samaa'i wa Huwas-Samee 'ul- 'Aleem .(3 x) 

 

 3(."، وبِالْإِسلَامِ ديناً، وبِمحمد صلَى اُهللا عليه وسلَّم نبِياًرضيت باِهللا رباً" -

x( 

 Radheetu billaahi Rabban, wa bil-'Islaami deenan, wa bi-Muhammadin 
(sallallaahu 'alayhi wa sallama) Nabiyyan. (3x) 

 



أَصلح لي شأْنِي كُلَّه ولَا تكلْنِي إِلَى يا حي يا قَيوم بِرحمتك أَستغيثُ " -
 ".نفِْسي طَرفَةَ عينٍ

Yaa Hayyu yaa Qayyoomu birahmatika 'astagheethu 'aslih lee sha'nee 
kullahu wa laa takilnee 'ilaa nafsee tarfata 'aynin.  

 

- "نيالَمالْع بر له لْكالْم حبأَصا ونحبذَا أَصه ريخ أَلُكي أَسإِن ماللَّه ،
فَتحه، ونصره ونوره، وبركَته، وهداه، وأَعوذُ بِك من شر ما فيه : الْيومِ

هدعا بم رشو." 

'Asbahnaa(Amsaynaa) wa 'asbahal(Amsaal)-mulku lillaahi Rabbil-
'aalameen, Allaahumma 'innee 'as'aluka khayra haathal-yawmi(Layl): 
Fathahu wa nasrahu wa noorahu, wa barakatahu, wa hudaahu, wa'a'oothu 
bika min sharri maafeehi wa sharri maa ba'dahu.  

 

ينا أَصبحنا علَى فطْرة الْإِسلَامِ وعلَى كَلمة الْإِخلَاصِ، وعلَى دينِ نبِ" -
محمد صلَى اُهللا عليه وسلَّم، وعلَى ملَّة أَبِينا إِبراهيم، حنِيفَاً مسلماً وما 

نيرِكشالْم نكَانَ م." 

'Asbahnaa(Amsaynaa) 'alaa fitratil-'Islaami wa 'alaa kalimatil-'ikhlaasi, wa 
'alaa deeni Nabiyyinaa Muhammadin (sallallaahu 'alayhi wa sallama), wa 
'alaa millati 'abeenaa 'Ibraaheema, haneefan Musliman wa maa kaana 
minal-mushrikeen.  

 

- "هدمبِحانَ اِهللا وحب100(".س x( 

Subhaanallaahi wa bihamdihi. (100 x) 



- "لَه ،لَه رِيكلَا ش هدحإِلَّا اُهللا و لَى كُلِّ لَا إِلَهع وهو ،دمالْح لَهو لْكالْم 
يرٍء قَديش                                                                                                       

   (100 x in de ochtend en 10 x in de avond) 

 

Laa 'ilaaha 'illallaahu wahdahu laa shareeka lahu, lahul-mulku wa lahul-
hamdu, wa Huwa 'alaa kulli shay'in Qadeer. (100 x in de ochtend en 10 x 
in de avond) 

 

- "هدمبِحانَ اِهللا وحبس : اددمو هشرةَ عزِنو ،فِْسها نرِضو ،هلْقخ ددع
هاتم3(".كَل x(  

Subhaanallaahi wa bihamdihi: 'Adada khalqihi, wa ridhaa nafsihi, wa 
zinata 'arshihi wa midaada kalimaatihi. (3 x) 

 

 x in de 3(".اللَّهم إني أَسأَلُك علْماً نافعاً، ورِزقاً طَيباً، وعمالً متقَبالً" -

ochtend( 

Allaahumma 'innee 'as'aluka 'ilman naafi'an, wa rizqan tayyiban, wa 
'amalan mutaqabbalan.(3 x in de ochtend) 

 

"هإِلَي وبأَتاَهللا و رفغت100("أَس x(.  

'Astaghfirullaaha wa 'atoobu 'ilayhi.(100 x) 

 

"لَقا خم رش نم اتاماِهللا الت اتموذُ بِكَل3("أَع x(.  



 'A'oothu bikalimaatil-laahit-taammaati min sharri maa khalaqa. 

 

"دمحا منبِيلَى نع لَّمسلِّ وص م10("اللَّه x(.  
Allahumma Salli wa Sallim ‘ala Nabeeyinna Muhammad.(10 x) 

 

14.2 De  Standaard Zaken 
 
- Het allerbelangrijkste en dit is het fundament en sterkste deel van de 
Roqyah, ik heb het over Tawheed, de eenheid van ALLAH, de reden van 
onze schepping, want ALLAH de Verhevene zegt in Surah Al-Dhaariat 
vers 56: 
 

وندبعيإِلَّا ل الْإِنسو الْجِن لَقْتا خمو 
 
“En ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen.” 
 

Wij zijn dus slechts geschapen om ALLAH te aanbidden, om HEM te 
verheerlijken en om te erkennen dat er GEEN GOD is dan HIJ en alleen 
HEM aanbidden wij, en helaas gaat het in deze tijd slecht met de Tawheed 
bij de moslims, vele hebben breuken en scheuren in hun Tawheed en er 
zijn er zelfs wiens Tawheed volledig kapot is. 
 
Shirk, Kufr en Bid’ah zijn sterk verspreid, het aanbidden van grafen, idolen 
en het opzoeken van tovenaars en ander gespuis, en dit is allemaal wegens 
de onwetendheid die vele mensen hebben over Tawheed. Zij hebben als het 
ware de kern van de islaam overgeslagen en zijn naar iets anders gegaan en 
dit terwijl de Profeet(vrede zij met hem) 13 jaar lang niks heeft gedaan dan 
het uitnodigen naar LAA ILLAHA ILLA ALLAH! 
 
Roqyah beste broeders en zusters is een zwaard, een vlijmscherp zwaard 
dat zelfs door het dikste en sterkste metaal snijdt. Het zwaard is wel zwaar 
en dient door een sterk persoon bediend te worden, anders is het zwaard 
nutteloos. 
 



De kracht die ik hier bedoel is Tawheed, als iemands Tawheed volledig is, 
dus zijn Shahaada(Geloofsgetuigenis) is volledig, dan zal deze persoon het 
vlijmscherpe zware zwaard kunnen bedienen als een Mujahid in de tijd van 
de Profeet(vrede zij met hem) en welke Shaytaan zal dan nog veilig zijn? 
 
Dus indien men het optimale uit de Roqyah wil behalen zijn er een aantal 
zaken nodig: 
 
- Al-Ikhlaas, men doet de Roqyah om de genezing van ALLAH te krijgen, 
dus men vraagt aan ALLAH genezing en aan niemand anders, en de 
Roqyah is een daad van aanbidding en dus men doet het alleen voor 
ALLAH en binnen Zijn grenzen die Hij heeft gesteld. 
 
- Al-Niyyah, 1 van de belangrijkste ahadeeth in de islam is de volgende 
overlevering: 
 
“Voorwaar, de daden worden beoordeeld op basis van de intentie en iedere 
mens zal alleen dat krijgen wat met zijn intentie samenhangt. Dus als 
iemand emigreert omwille van Allah en Zijn Boodschapper, dan is dat een 
emigratie omwille van Allah en Zijn Boodschapper . En als iemand 
emigreert omwille van een wereldse zaak of om een vrouw te huwen, dan 
is zijn emigratie omwille van datgene waarvoor hij is 
geëmigreerd.”(Bukhari en Muslim) 
 
We zien dus dat alle daden worden beoordeeld volgens de intentie(niyyah) 
en dit geldt vooral bij Roqyah, is jouw intente sterk dan zal dat effect 
hebben op de Roqyah. 
 
- Al-Yaqeen, men dient overtuigd te zijn van de genezing en kracht van 
ALLAH, men dient overtuigd te zijn dat de Shaytaan niks kan behalve met 
de wil van ALLAH. 
 
- Al-Tawakkul, men dient op ALLAH te vertrouwen en op HEM alleen, 
men dient niet bang te zijn, angstig te worden, te wanhopen, te treuren 
want men moet weten dat ALLAH alles ziet en hoort zelfs voordat het 
gebeurt, dus vertrouw op ALLAH! 
 
En om de Tawheed sterk te maken moet men zich aan de voorwaarden 
houden van de Shahaada, we zullen deze voorwaarden bespreken en dan 
zal men zich realiseren dat bij velen de Tawheed niet volledig is. 
 



De voorwaarden voor de acceptatie van de Shahaada zijn er 7, er zijn 
geleerden die er 8 en sommigen zelfs 9 hebben, we zullen dus insha Allah 
alle 9 bespreken. 

 

14.3 De Voorwaarden van Laa illaha illa Allah 

 

De eerste voorwaarde is Kennis oftwele ‘ilm. 

Iedereen moet de basis kennis hebben over wat de Shahaada precies 
inhoud. Men moet weten wat de Shahaada bevestigd en wat het ontkent. 

Allah zegt in de Koraan Surah Muhammed vers 19: 

ذَنبِكل رفغتاسو إِلَّا اللَّه لَا إِلَه هأَن لَمفَاع 
 “Dus weet dat er geen God is dan Allah, en vraag vergeving voor jullie zonden” 

En de profeet vrede zij met hem zei:  

“Iedereen die dood gaat wetende dat er niemand waard is om te aanbidden 
behalve Allah zal het paradijs betreden.”(Muslim) 

De Shahaada is dus een getuigenis. Als iemand dus over iets getuigt dan 
moet hij wel weten wat het is waarover hij getuigt, dit lijkt logisch maar is 
toch niet zo, er zijn vele mensen die zichzelf moslims noemen en 
bijvoorbeeld tovenaars bezoeken en aan hen vragen voor  genezing, denk 
je dat deze Shahaada nut voor deze mensen heeft? 

Ook zijn er vele moslims in deze tijd die zich afvragen waarom we 
secularisme niet gewoon moeten accepteren, dit zijn mensen die 5 keer per 
dag bidden, vasten en de Shahaada uitspreken, maar ze accepteren een 
wetgever anders dan Allah, denk je dat zij wat aan hun Shahaada hebben? 

En dus is het belangrijk dat we dus kennis hebben over ons geloof om de 
correcte Shahaada te hebben die Insha Allah geaccepteerd zal worden. 

De tweede voorwaarde is overtuiging oftwel al-yaqeen. 



Dit is het tegenovergestelde van twijfel en onzekerheid, in de Islam is bijna 
elke twijfel of onzekerheid gelijk aan ongeloof. We moeten absoluut zeker 
in ons hart zijn van de Shahaada en ons hart moet standvastig zijn in de 
Shahaada. 

 

De Profeet vrede zij met hem zei:  

“Niemand ontmoet Allah met de getuigenis dat er niemand waardig is om 
aanbeden te worden dan Allah en dat ik zijn Boodschapper ben, en hij 
heeft geen twijfel in zijn getuigenis, behalve dat hij het paradijs zal 
betreden”(Muslim) 

Een voorbeeld van dit is, er zijn mensen die zich moslim noemen, die de 
Shahaada hebben gezegd en die dan toch nog twijfelen over bepaalde 
eigenschappen van Allah die bevestigd zijn in de Koran en de Sunnan en 
de Selef, zullen zij nog wat hebben aan deze Shahaada? 

Ook  zijn er in deze tijd mensen die veel valse info over de islam 
verspreiden, op internet in boeken enz. Hierdoor kunnen mensen gaan 
twijfelen in hun Shahaada, en het enige medicijn daarvoor is kennis, 
mensen dienen genoeg kennis te hebben om het echte van het valse te 
onderscheiden. 

Allah zegt in surah Fatir vers 28: 

 كَذَلك إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماء

 “Het zijn alleen zij die kennis hebben onder Zijn dienaren die Allah vrezen” 

 

De derde voorwaarde is acceptatie oftwel al-qabool. 

Als een persoon de kennis heeft en de overtuiging, dan dient dit gevolgd te 
worden door acceptatie, iedereen die weigert de Shahaada te accepteren of 
hij er nou in gelooft of niet is een ongelovige, de redenen voor het niet 
accepteren is vaak vanwege trots, hoogmoed, jaloezie en andere redenen. 

De acceptatie van de Shahaada houdt ook in dat men dus alles accepteert 
van het geloof dus alles wat in de Koraan staat en alles wat in de Sunnah 



staat, zonder enig recht om hier uit te kiezen van wat hij wel  wil geloven 
en praktiseren en wat niet. 

Allah zegt in de Koraan surah al-Baqarah vers 85: 

 نكُمم كلُ ذَلفْعن ياء مزا جضٍ فَمعونَ بِبكْفُرتابِ وتضِ الْكعونَ بِبنمؤأَفَت
 ا اللّهمذَابِ والْع دونَ إِلَى أَشدري ةاميالْق مويا وينالد اةيي الْحف يزإِالَّ خ

ونَبِغافلٍ عما تعملُ  

 “Gelooft gij dan slechts in een gedeelte van het Boek en verwerpt gij een ander gedeelte? 
Er is geen beloning voor degenen uwer, die zulks doen, behalve schande in dit leven; en op 
de Dag van Opstanding zullen zij de strengste kastijding moeten ondergaan, want Allah is 
niet onachtzaam betreffende hetgeen gij doet.” 

En helaas gebeurd dit vaak onder de mensen, er zijn zij die bijvoorbeeld 
een vers van de Koraan expres anders interpreteren omdat zij de waarheid 
niet leuk vinden en zij wenden zich af van de uitleg van de Sahaba van 
deze vers, er zijn zij die een hadith lezen die ze niet leuk vinden en dus 
deze zwak verklaren terwijl zij geen hadith geleerden zijn enz. 

 

De vierde voorwaarde van de Shahaada is onderwerping oftwel al-
inqiyad. 

Hier gaat het over het fysieke deel van de Shahaada, namelijkde daden van 
aanbidding, dit is eigenlijk de betekenis van Islam, want islam betekent 
zich onderwerpen aan de wil en bevelen van Allah de Verhevene. 

Maar helaas zijn er vele die zeggen dat er geen verband is tussen en geloof 
en daden van aanbidding,  je kan een moslim horen roepen dat is de beste 
moslim die ik ooit ontmoet heb, terwijl die persoon nauwelijks daden van 
aanbidding doet. 

Onze Shahaada moet in onze harten, tongen en daden zitten, want dit is 
ook de definitie van imaan(geloof). In ons hart moeten we liefde, vrees en 
hoop voor Allah hebben, met onze tongen moeten we de Shahaada 
uitspreken en met onze acties moeten we uitvoeren wat de Shahaada van 
ons vraagt, iedereen die de Shahaada dus zegt maar geen daden van 
aanbidding doet zijn Shahaada is niet correct. 



Dit betekent niet dat de gelovige geen zondes begaat, nee hij begaat ook 
zondes, maar hij weet daarna dat hij fout is geweest, pleegt berouw en 
onderwerpt zich aan Allah.  

De vijfde voorwaarde is oprechtheid oftwel sidq. 

Oprechtheid staat tegenovergesteld aan hypocrisie en oneerlijkheid. Want 
niet iedereen die de Shahaada zegt is een moslim, de hypocrieten zeggen 
het elke dag, maar toch heeft Allah hen de ergste en diepste hel beloofd.  

Oprechtheid van de Shahaada betekent dat als we het zeggen we dit 
oprecht menen, we liegen niet over deze getuigenis. 

De Profeet vrede zij met hem heeft gezegd:  

“Niemand getuigt dat er niemand waardig is om aanbeden te worden dan 
Allah oprecht uit zijn hart,  behalve dat Hij het Hellevuur verboden voor 
hem maakt.”(Bukhari en Muslim) 

Velen van ons kennen de mensen die de Shahaada uitspreken, maar dit 
alleen doen voor vrees voor zichzelf of om winst uit te halen, dit zijn de 
hypocrieten. 

Allah zegt in surah al-Baqarah vers 8 t/ 10: 

نِنيمؤم بِما همرِ ومِ اآلخوبِالْيو ا بِاللّهنقُولُ آمن ياسِ مالن نمو 

 يخادعونَ اللّه والَّذين آمنوا وما يخدعونَ إِالَّ أَنفُسهم وما يشعرونَ

م بِما كَانوا يكْذبونَفي قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللّه مرضاً ولَهم عذَاب أَلي  

 “En er zijn mensen, die zeggen: "Wij geloven in Allah en in de laatste Dag, hoewel zij 
geen gelovigen zijn."  

Zij trachten Allah en de gelovigen te bedriegen, zij misleiden echter niemand dan zichzelf 
en zij beseffen het niet. ´ 

Er is een ziekte in hun hart en Allah heeft die ziekte verergerd; er wacht hun een pijnlijke 
straf, omdat zij plachten te liegen.` 

 



De zesde voorwaarde is zuiverheid oftwel ikhlas. 

Dit betekent dat als we de Shahaada zeggen, we dit alleen voor Allah doen 
met een zuivere intentie dus. We moeten er geen andere reden voor hebben 
dan om het voor Allah te doen, dus het is het tegenovergestelde van 
Shirk(deelgenoten toekennen aan Allah). 

Hier moeten we goed overnadenken, we zijn dus alleen moslim geworden 
omwille van Allah en niet voor onze ouders, vrienden of gemeenschap. 

Een teken van Ikhlas is dat we dus alles doen wat Allah heeft gezegd, wat 
anderen er ook van denken, helaas vraag je je vaak af of vele mensen deze 
voorwaarden wel hebben vervuld. Sommige mensen praktiseren de Islam 
om de manier die bijvoorbeeld hun ouders tevreden stellen, bijvoorbeeld 
een persoon weet dat het haram is om een niet mahram-vrouw een hand te 
geven en doet dit dus niet, maar als hij naar het huis gaat van zijn ouders of 
famillie dan doet hij het wel omdat zijn ouders anders boos worden, of 
iemand weet dat hij moet bidden, maar doet dit niet omdat zijn baas boos 
wordt enz. 

Deze mensen moeten zich echt afvragen of ze moslim zijn voor Allah of 
voor hun ouders, baas en anderen, want op deze manier is er een breuk in 
de Shahaada. 

De zevende voorwaarde is houden van oftwel al-mahabah. 

De gelovige moet van de Shahaada houden, hij houdt van de voorwaarden 
ervan en de benodigheden ervan, hij houdt ook van de mensen die ook aan 
deze Shahaada deelnemen en praktiseren. Deze voorwaarde is zeer 
belangrijk, want als een persoon deze Shahaada doet, maar niet van deze 
Shahaada houdt, en ook niet wat het betekent, dan is zijn geloof niet 
compleet. En als hij van iets meer houdt dan deze Shahaada of van iets 
meer houdt dan Allah, dan ontkent hij zijn Shahaada. 

Helaas ontbreekt dit bij vele mensen, zij houden soms meer van wereldse 
dingen of personen dan van Allah, en zij houden niet van de daden van 
aanbidding die zij moeten doen, terwijl wij moeten houden van datgene 
wat de tevredenheid van Allah oproept. Ook zien we sommige mensen die 
meer houden van de ongelovigen dan hun eigen moslimbroeders, hun 
Wilaaya(loyaliteit) wal Bara’aa(vijandigheid) is niet omwille van ALLAH, 
maar omwille van de ongelovigen en de wereld. 



De achtste voorwaarde is alle andere objecten van aanbidding 
ontkennen oftwel al-haneef. 

Dit lijkt logisch, toch vind je mensen die de Shahaada zeggen en dan 
vervolgens graven aanbidden of de doden, ze doen daar daden van 
aanbidding maar niet voor Allah. 

Denk je dat zij wat aan hun Shahaada hebben op de Dag des Oordeels? 

De negende voorwaarde is dat de moslim standvastig blijft in de 
Shahaada tot hij sterft oftwel Al-ithbaat li Shahaada. 

Dit is nodig als je wil dat je wat aan de Shahaada hebt, je hebt er niks aan 
om in het begin van je leven de juiste Shahaada te hebben en aan het eind 
van je leven niet, je kan niet uitrusten omdat je goede daden in het verleden 
hebt gedaan. 

De Profeet vrede zij met hem zei:  

“Een man doet zijn hele leven de daden van de mensen van het paradijs 
totdat hij een armlengte verwijdert is van het paradijs en dan eindigt hij 
zijn leven met de daden van de mensen van de hel en betreed de hel.” 

“En een man doet zijn hele leven daden van de mensen van de hel, totdat 
hij een armlengte verwijdert is van de hel en dan eindigt hij zijn leven met 
daden van de mensen van het paradijs en betreed het paradijs.” (Bukhari en 
Muslim) 

En Allah zegt in surah Ali-Imraan vers 102: 

 يا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاته والَ تموتن إِالَّ وأَنتم مسلمونَ
 “O gij die gelooft, vreest Allah zoals het behoort en sterft niet, tenzij gij Moslim zijt”. 

 

Dit zijn dus de voorwaarden van de Shahaada, zit zijn de voorwaarden 
voor degene die wenst dat zijn Tawheed sterk wordt, en wanneer dit punt 
bereikt is zal de bescherming en genezing van ALLAH komen en ALLAH 
zal deze dienaar omringen met Barmhartigheid en Leiding. 

 



 
- Men dient zich te houden aan ALLE verplichtingen, zoals het gebed en 
de overige 4 zuilen maar ook zaken die betrekking hebben tot het uiterlijk 
zoals, de hijaab(voor de vrouw), de baard(voor de man) enz, in de islam is 
er geen verplichting die wij klein noemen, alles is belangrijk en iets wat 
wij klein kunnen vinden is wellicht groot bij ALLAH.  
Verder dient de man het gebed in de moskee te verrichten indien hij niet 
werkt of op school zit, is dat wel het geval dan dient de man gewoon op 
zijn werk of op school te bidden, gewoon op tijd, vaak weten de moslims 
niet dat hun werkgever/school verplicht is om hen de gelegenheid te geven 
om te bidden, en ook de zusters die naar school gaan of werken dienen op 
tijd te bidden.  
Het vrijdaggebed voor de man is verplicht, of hij nou werkt of op school 
zit, en de zonde is immens voor iemand die het mist en deze persoon maakt 
kans dat ALLAH zijn hart zal verzegelen en hem zal opschrijven in het 
boek van de Munafiqoon(hypocrieten), wees niet verbaasd als ALLAH 
jullie gebeden niet verhoord als men zich niet aan het gebed houdt, het is 
namelijk logisch dat als het contact(gebed) verbroken wordt er geen gehoor 
komt van de andere kant! 
 
- Men dient zich weg te houden van ALLE verboden, zoals muziek, liegen, 
roddelen, stelen, alcohol drinken, roken, zinaa(overspel), mixen van 
mannen en vrouwen, tv kijken(99% wat op tv is, is gewoon haram!) enz, 
enz, ook hier geldt elke zonde is verschrikkelijk en zoals de selef plachten 
te zeggen,  
“Kijk niet naar hoe klein de zonde is, maar kijk naar wie tegen je hebt 
gezondigt!”(Je zondigt namelijk tegenover ALLAH) 
 
- Men dient altijd wudu te hebben, of als men daartoe niet in staat is 
tenminste zovaak als hij kan wudu te doen als deze vebroken wordt en 
tenminste wel altijd met wudu gaan slapen 
 
- Men dient elke dag na fajr de smeekbeden van de ochtend te zeggen en na 
‘Asr de smeekbeden van de avond, deze zijn te vinden in het boekje Al-
Hisn Al-Muslim(Citadel van de Muslim), het boekje kost €3,50 dus de 
prijs zal alvast geen belemmering zijn. 
Dit is ontzettend belangrijk doormiddel van deze smeekbeden zal ALLAH 
je imuun maken tegen Sihr, Bezetenheid en het Boze Oog, de mensen met 
kinderen dienen ook hun kleintjes te beschermen met de smeekbeden die 
de Profeet(vrede zij met hem) gebruikte voor zijn kleinkinderen Hassan en 



Hussein(moge ALLAH tevreden met hen zijn), deze zijn ook in dit boekje 
te vinden. 
 
- Men dient zich zoveel mogelijk per dag bezig te houden met het 
gedenken van ALLAH, de Shaytaan zal nooit iemand benaderen die aan 
ALLAH denkt. 
 
- Men dient dagelijks uit het boek van ALLAH te lezen en indien men niet 
kan lezen dan dient men ernaar te luisteren en gaat men leren lezen. 
 
- Men moet zorgen dat zijn huis, kleding en eten halal zijn. 
 
- Men reciteert dagelijk voor het slapen Ayat Al-Kursi en de laatste 2 
verzen van Surah Al-Baqarah(Amana Rasul) 
 
- Men reciteert dagelijks voor het slapen Surah Al-Ikhlaas, Surah Al-Falaq 
en Surah Al-Nas in zijn handpalmen en baalst erin en wrijft dan over zijn 
gehele lichaam. 
 
-  Het zich houden aan de smeekbeden die men dagelijks nodig heeft, zoals 
voor de douche/toilet, het naar buiten gaan, het betreden van het huis, het 
betreden van een vervoermiddel, smeekbeden voor het slapen gaan 
enz.(Ook deze staan in de citadel van de moslim) 
 
- Men reinigt zijn huis van alles wat haram is, zoals muziek, films, foto’s 
van levende wezens, sigaretten enz enz. 
 
- Men reciteert tenminste 1 keer in de 3 dagen Surah Al-Baqarah in het 
huis. 
 
- Men houdt zich verre weg van Shirk, Kufr, Tovenaars, Waarzeggers enz. 
 
- Men houdt zich bezig met zijn geloof en gaat kennis opdoen. 
 
- Men gaat zich gedragen, kleden, praten, slapen, eten en weet ik veel wat 
als een moslim, en men immiteert de Kufaar niet! Men blijft uit de buurt 
van twijfels, vernieuwingen(bid’ah) in het geloof enz. 
 
Ik heb de belangrijkste punten opgenoemd en indien men zich hieraan 
houdt zal ALLAH bescherming en genezing geven. 
 



Voordat we over gaan naar de behandelingen wil ik het hebben over iets 
wat mij zeer dwars zit en wat 1 van de grootste oorzaken is dat men 
geraakt wordt met een djinn gerelateerde beproeving, en ook 1 van de 
oorzaken is dat er zoveel scheidingen zijn, ik heb het over bruiloften die 
niet omwille van ALLAH worden gedaan, maar omwille van de Shaytaan! 
 
 

14.4 De bruiloft van verderf en zonde! 
 

Een zaak waaraan je kan zien dat de moslims hedendaags ver verwijderd 
zijn van de Koran en de Sunnah is de manier waarop sommige moslims 
hun bruiloften vieren, het is niet een feest geworden dat in het teken staat 
van een huwelijk omwille van ALLAH, maar een feest dat bekend zal 
staan als zondig, verwerpelijk, afschuwelijk en de toorn en vervloeking 
afroepend van ALLAH! 
 
Ik vindt het ongelofelijk dat 2 moslims gaan trouwen en dan niet wensen 
dat ALLAH hun huwelijk zegent, deze 2 moslims wensen geen Engelen uit 
te nodigen naar hun bruiloft, NEE.  
Zij wensen  Shayateen uit te nodigen naar hun bruiloft, want Wallahi, er 
zal zich geen goed persoon, of Engel bevinden op een bruiloft wanneer 
zich daar verwerpelijke en grote zonden plaatsvinden, behalve wanneer een 
persoon er is om deze munkar een halt toe te roepen.  
En in plaats van de Engelen die ALLAH stuurt naar zijn trouwe dienaren 
die het goede verrichten als een barmhartigheid voor hen, zal Iblies 
daarvoor in de plaats zijn dienaren sturen die een bruiloft vol haram 
heerlijk vinden en Wallahi deze Shayateen zullen op deze bruiloft niks 
doen dan doen nog meer verderf, haat en afgunst zaaien, want hoeveel 
mensen heb ik al wel niet gezien die na het bezoeken of organiseren van 
een bruiloft vol met zondes teruggegaan zijn naar huis met een Shaytaan in 
hun lichaam. Hoeveel hebben er zich daarna gemeld, huilend en wanhopig 
dat ze bezeten zijn zowel de gasten als het getrouwde stelletje zelf. 
 
En dus bij voorbaat zeg ik ook tegen mensen die uitgenodigd worden naar 
bruiloften waarvan zij weten dat er muharramat(haram zaken) plaats 
vinden, of zij zien dit op de bruiloft, aan deze mensen geef ik het advies, 
maar ALLAH en zijn Boodschapper het bevel, om deze bruiloft te verlaten 
tenzij men in staat is de fitnah te stoppen, en men moet zich schamen voor 
ALLAH en niet voor de mens, zelfs al is het de bruiloft van je eigen broer 
of zus, want weet dit, iedereen die zich op die bruiloft bevindt zal mede 



beoordeeld worden voor die dag, op de Dag waarop er geen schaduw te 
vinden is behalve de Zijne! 
Mensen weten met wat voor zaken ze spelen, een moslim die normaal 
gesproken zondigd heeft ergens wel spijt en wroeging, dit zorgt ervoor dat  
met de wil van ALLAH deze persoon berouw toont voor de zonde, maar de 
mensen die zondigen op bruiloften en feesten zijn vrolijk, ze lachen en 
hebben plezier en dit is het grote gevaar, zij zijn ALLAH ongehoorzaam en 
doen de verschrikkelijkste zaken terwijl zij hiermee tevreden en blij zijn! 
 
 

14.5 Advies aan het nieuwe bruidspaar 
 

Het is zeer aanbevolen om voordat men het huwelijk consumeert de 
volgende dingen te doen: 
 
1. Het bidden van de echtgenoot en echtgenote samen: 
 
Shaqeeq(moge Allah tevreden met hem zijn) overlevert:  
“ Een man genaamd Abu Hareez kwam en zei:  
“ Ik ben getrouwd met een jonge vrouw, en ik ben bang dat ze me zal 
haten” . Abdullah ibn Mas’ ood zei tegen hem:  
“ Waarlijk, liefde is van Allah en haat van de Shaytan, die wenst het 
afgrijselijk te maken(het huwelijk) datgene wat Allah heeft toegestaan. Dus 
wanneer je vrouw naar je komt, zeg haar 2 rak’ at achter je te bidden.(Ibn 
Abi Shaibah en Tabaarani) 
 
 
2. Het bidden(dua) bij Allah voor het goede in de vrouw en tegen het 
kwade in haar: 
 
 De Profeet vrede zij met hem heeft gezegd:  
“ Wanneer iemand van jullie trouwt, moet hij zijn hand op haar voorhoofd 
zetten en Allah de Verheven Zijn Naam erover roepen(Bismillah) en voor 
Zijn zegeningen bidden door te zeggen; O Allah, ik vraag u voor de 
goedheid in haar en de goedheid die van nature in haar zit. Ik zoek 
toevlucht bij U tegen het kwade in haar en het kwade dat van  nature in 
haar zit” .(Abu Dawood, Bukhari) 
 



 
 
 
Allaahumma innee as'aluka min khairiha wa khairi maa jabaltaha 'alaihi wa 
a'oodhubika min sharriha wa sharri maa jabaltaha 'alaihi 
 
 
3. De dua voor de geslachtsgemeenschap: 
 
Wanneer een moslim zijn vrouw wil benaderen(geslachtsgemeenschap), 
moet hij altijd eerst het volgende zeggen.(Dit dienen ze bij voorkeur allebei 
te zeggen, en niet alleen de eerste keer, maar bij elke 
geslachtsgemeenschap) 
 
In Naam van Allah, O Allah hou ons weg van de Shaytaan, en hou de 
Shaytaan weg van datgene wat U ons zou kunnen geven(een kind). 
 

 
 

Bismillahi, Allahumma jannibnaa ash-shaitaan, wa jannib ash-shaitaan 
maa razaqtanna . 

Over dit heeft de Profeet vrede zij met hem gezegd;  

“ Na het zeggen van de dua, als Allah het voorgeschreven heeft dat ze een 
kind krijgen, zal de duivel nooit in staat zijn dat kind wat aan te 
doen.(Bukhari) 

Dit is dus zeer belangrijk, ook omdat wanneer je het niet zegt, de Shaytaan 
meedoet met de geslachtsgemeenschap en dus je kind ook kwaad kan doen 
als het wordt geboren. 



Er zijn zelfs geleerden die hebben gezegd dat 1 van de redenen waarom 
kinderen later ongehoorzaam zijn tegen hun ouders is vanwege het feit dat 
de ouders deze dua niet hebben gezegd tijdens de daad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. De behandeling nadat men getroffen is door Sihr 
of Bezetenheid 

 
 
15.1 De Sihr onschadelijk maken als bekend is waar deze zich bevindt 
 
Dit is het beste en meest effectiefe behandeling voor Sihr, alleen is het 
meteen ook de moeilijkste omdat in de meeste gevallen men vaak niet weet 
waar de Sihr is of men weet het wel maar kan er onmogelijk bij, zoals 
wanneer Sihr in iemands graf wordt gedaan of in de zee wordt gegooid 
enz, enz. 
 
Toch komt het voor dat mensen met de wil van ALLAH achter de plaats 
komen van de Sihr, dit kan zijn door een oprechte droom afkomstig van 
ALLAH, de Djinn in het lichaam verraadt het of een gevoel wat een 
persoon kan hebben, wanneer men deze Sihr dus vindt dient men deze te 
vernietigen.  
De vernietiging van Sihr geschiedt niet zoals bepaalde idioten zeggen door 
erop te gaan plassen, door de wc te spoelen of in de zee te gooien of weet 
ik veel welke dingen ze nog meer verzinnen, het vernietigen van Sihr 
gebeurt alsvolgt: 
 
Men pakt een kom met water en houdt het dicht bij zijn mond en reciteert 
er de volgende Suwar erover, en af en toe blaast hij in de kom. 
 
De volgende verzen reciteert men 3 keer over het water: 
 
- Surah Al-Fatiha 
- Ayat Al-Kursi 
- Surah Al-Baqarah vers 102 
- Surah Al-A'raaf vers 117-122 
- Surah Yoounus vers 81-82 
- Surah Taaha vers 69 
- Surah Sju'ara 43-48 
- Surah Al-Ikhlaas 
- Surah Al-Falaq 
- Surah Al-Naas 
 
Nadat dit gebeurd is pakt men de Sihr, men zoekt zijn toevlucht bij 
ALLAH tijdens het openmaken van de Sihr indien het opengemaakt moet 



worden, en men stopt de Sihr in het water en indien het papier betreft 
waarover geschreven is wrijft men het met zijn hand in het water erover 
zodat wat geschreven is wordt uitgeveegd, wat niet erafgaat laat men 
gewoon zo.  
Zo gaat men te werk ook met andere soor Sihr gemaakt van ander 
materiaal, als er iets kapot geslagen moet worden zodat het water erin kan 
gaan doet men eerst dat. 
 
Na het wassen in het Roqyahwater laat men de Sihr drogen, en na het 
drogen verbrand men het, datgene wat niet verbrand kan worden zoals 
bijvoorbeeld Sihr gemaakt van bepaalde metalen en haar slaat men zo klein 
mogelijk doet het in het water en begraaft het daarna op een plek waar niet 
veel mensen langs lopen.  
Het as en het Roqyahwater begraaft men ook op een plek waar niet veel 
mensen langs lopen bijvoorbeeld in een bosjes of in je tuin als je die hebt.  
Hiermee zal de Sihr met de wil van ALLAH vernietigd zijn en dus de 
Djinn uit het lichaam gaan, de behandeling die de patient hierna dient 
onder te gaan heet Kafal Al-Djasad, oftewel het sluiten van het lichaam, 
deze vindt men in de Appendix. 
 

 
 

15.2 Drie soorten Roqyah? 
 
Nu we de behandeling hebben laten zien van hoe men Sihr vernietigd als 
men weet waar de Sihr is, gaan we verder naar de behandeling als men niet 
weet waart de Sihr is, en er rest dan maar 1 keus en dat is Roqyah volgens 
de Koraan en de Sunnah. Ook is dit de behandeling tegen Al-Mass en 1 
van de behandelsoorten tegen het Boze oog en Al-Hasad. 
 
Er zijn in principe 3 soorten Roqyah: 
 
 
1: Roqyah Al-Shar’ia minnal Kitaab wa Sunnah, de enige toegestane en 
effectiefe middel zodat ALLAH genezing gaat brengen.  En deze heeft de 
volgende voorwaarden: 
 
- Het dient met de woorden van ALLAH te gebeuren(Koraan) en/of de 
woorden van de Profeet(vrede zij met hem), hiermee bedoelen we dus de 
smeekbeden die overgeleverd zijn van de Profeet(vrede zij met hem) en die 



authenthiek overgeleverd zijn in de boeken van Saheeh. Het mag tevens 
gebeuren met de namen en eigenschappen van ALLAH. 
 
- Het dient in de arabische taal, duidelijk en helder en hardop gereciteerd te 
worden, dit tegengesteld aan de praktijk van de tovenaars die bij hun 
vervloekte behandelingen wartaal zeggen en fluisteren enz, er zijn 
geleerden die het hebben toegestaan dat het ook in een andere taal mag, als 
deze maar helder en verstaanbaar is en het de interpretatie van de woorden 
van ALLAH en zijn Boodschapper(vrede zij met hem) zijn. 
 
- Het dient geen Shirk, Kufr, Bid’at en haram zaken te bevatten zoals 
denken dat de Roqyah opzich genezing brengt, dit alles maakt de Roqyah 
baatil(nutteloos), want zoals de Boodschapper van ALLAH heeft gezegd in 
een overlevering van Imam Muslim: 
 
“Er is niks mis met een Roqyah waarin zich geen shirk bevindt” 
 
Bovenstaand uitspraak deed de Profeet(vrede zij met hem) na een vraag 
van een metgezel die zei, wat vind u van onze manier van Roqyah in de 
tijd van Jaahillilya(tijd voor de boodschap van islam)? En daarop gaf de 
Profeet dus bovenstaand antwoord. 
 
Bovenstaande hadith is zeer belangrijk voor de Roqyah, immers Roqyah is 
tawqeefiyyah(het staat vast) wat betreft die eerste 4 voorwaarden, maar 
voor de rest doet elke raaqi op zijn manier Roqyah, er zijn er die beginnen 
met de adhaan en anderen beginnen met Koraan en anderen met het laten 
drinken van Roqyah water er zijn er die Roqyah doen met behulp van 
toegestane kruiden en olieen enz.  
Zolang er geen Shirk, Haram of Bid’ah inzit, is het toegestaan en over wat 
wel of geen Bid’ah is gaan we het zo hebben.  
Roqyah is een geneeskunde, die veel raakvlakken heeft met hoe artsen 
werken, maar is toch geheel anders, maar net als artsen die vaak door 
onderzoek van medicijnen en andere zaken achter een geneesmiddel of 
hulpmiddel komen is dit ook zo bij Roqyah, een goede raaqi zal door 
oplettendheid en kennis nieuwe hulpmiddelen kunnen gebruiken die helpen 
om de Djinnn in het lichaam te bestrijden, zolang deze toegestaan zijn 
binnen de islam en het geen Kufr, Shirk of Bid’at teweegbrengt is het 
toegestaan. Om hier een voorbeeld te geven zal ik een verhaal plaatsen van 
een Shaych uit het Midden-Oosten. 
 



Deze gebeurtenis vertelde een Shaych uit de Arabische Emiraten die meer 
dan 15 jaar ervaring heeft in Roqyah en de Geneeswijze van de 
Profeet(vrede zij met hem). 
Hij vertelde dat er op een dag een man naar hem kwam, en deze man was 
bezeten door een Djinn en kwam naar de Shaych omdat hij bekend stond 
om zijn goede staat van dienst en Godsvrees. 
De man vertelde de Shaych dat er zich deze week iets raars heeft 
voorgedaan, hij vertelde dat hij buiten liep en toen hij langs een boom 
kwam de Djinn in hem opeens begon te schreeuwen en te huilen en de 
Djinn wilde daar zo snel mogelijk weg. 
De Shaych vondt het interessant en wilde dat de man hem bracht naar deze 
boom, daar aangekomen herkende de Shaych wat voor boom het was en 
welke kruid deze boom voortbracht.  
De Shaych pakte wat van het kruid van deze boom en nam het mee en 
gebruikte het als hulpmiddel bij de Roqyah van deze man, en wat bleek de 
Djinn was er als de dood voor en verliet het lichaam van deze man, de 
Shaych heeft het bij andere personen gebruikt en een aantal van hen 
reageerden er hetzelfde op, omdat er verschillende type Djinn bestaan, 
concludeerde de Shaych hieruit dat er bepaalde Djinn er niet op reageerden 
en andere weer wel. 
 
Dit verhaal is dus een voorbeeld van het onderzoeken en gebruiken van 
hulpmiddelen, deze kruid was onbekend in de wereld van de Roqyah, maar 
door dit voorval wordt het nu veelvuldig door raaqis gebruikt. 
 
 
2: Roqyah Al-Shirkiat, oftewel dit soort Roqyah is compleet tegengesteld 
aan de toegestane Roqyah omdat dit Shirk en Kufr Akbar inhoudt wat men 
uit de oevers van de islam zet. Dit is het soort Roqyah waarbij men hulp 
vraagt aan anderen dan ALLAH. 
En het is over dit soort Roqyah waar de volgende overlevering gaat: 
 
 
De Profeet(vrede zij met hem) heeft gezegd: “Waarlijk, ar-Roeqaa, 
amuletten en at-tiwalah (liefdesspreuk/drank) zijn Shirk!!(Ahmad) 
 
Men ziet hier dus de waarschuwing van onze geliefde Mohammed(vrede 
zij met hem) 
 
Maar het gaat hier niet alleen om mensen die de Djinn oproepen, men kan 
zelfs de toegestane Roqyah veranderen in Shirk, dit gebeurt wanneer men 



gaat geloven dat de Roqyah, of het water wat men drinkt of de olie die men 
smeert enz, de genezing gaat brengen en mede door dit heeft men dus 
deelgenoten toegekend aan ALLAH en Shirk gepleegd. 
 
Dus elke Roqyah waarbij er hulp wordt gevraagd aan de Djinn of wordt 
vertrouwd op amulletten, of duivelspreuken gebruikt of een raaqi die zegt 
kennis van het ongeziene te hebben enz, is Roqyah met Shirk en is haram 
en het zal nutteloos zijn, men noemt dit soort Roqya ook wel het genezen 
van Sihr met Sihr, bekend als Nusrah en het is dus haram! 
 
3: Roqyah Al-Bid’iat, oftewel Roqyah waarin zich geen kufr of shirk 
bevindt, maar waar zaken gebeuren waarvoor geen bewijs is te vinden in 
de Koraan, noch de sunnah, noch de metgezellen en de eervolle generaties 
na hen en die ook niets te maken hebben met praktijkervaring in de roqyah. 
 
Er zijn voorbeelden van mensen die naar zogenaamde raaqis gaan en die 
terugkomen met het advies om elke oneven dag 700 keer Ayat Al-Kursi te 
reciteren of om 134 keer Surah Al-Ikhlas te reciteren of om tijdens de 
roqya een witte hoofddoek aan te doen of om een ring aan te doen enz. 
Nu gaat het niet om het reciteren van Ayat Al-kursi maar om het aantal 
waar gewoon geen bewijs voor is te vinden en ook gewoon logica tegen 
gaat. 
Het gaat om zaken waarvoor geen enkele bewijs te vinden is bij de 
Profeet(vrede zij met hem) maar ook niet bij de geleerden van de selef, en 
heel vaak beginnen tovenaars met dit soort Roqyah om het idee te geven 
dat ze geen tovenaars zijn om mensen te misleiden, naarmate de tijd zullen 
ze hun Shirk en Kufr introduceren. 
Ook is dit geheel iets anders dan wat we besproken hebben van het 
onderzoeken van zaken door de raaqi en het dan toepassen in de praktijk, 
dit omdat het buiten alle logica en bewijs om is, en het vaak zaken inhoudt 
die elk gezond verstand tegengaan. 
Mensen verzinnen de raarste zaken en schrijven deze toe aan Roqyah. 
Zo heb je zij die de Koraan beledigen en hun patienten blaadjes met 
Koraan teksten geven om deze vervolgens onder hun bed of kussen te 
stoppen en anderen die Koraanteksten verbranden en de patient vertellen 
de rook die eraf komt in te ademen enz enz. 
 
 
 
 
 



15.3 De behandeling met de toegestane Roqyah voor degene die 
geraakt is door Sihr of Al-Mass 

 
Wanneer een persoon geraakt is met Sihr en niet weet waar de Sihr zich 
bevindt dient deze persoon zich zelf te behandelen met Roqyah Al-
Shar’iat. 
 
De behandeling geschiedt door middel van het reciteren of het beluisteren 
van Roqyahverzen die vooral over Sihr gaan, men kan in Appendix nr. 2 
de lijst met verzen vinden die hierover gaan. 
 
Wanneer een persoon geraakt wordt door Sihr, zijn er een aantal punten die 
van belang zijn en waarbij men moet stilstaan, de punten waarbij een 
sterretje staat gelden ook voor de behandeling van Bezetenheid(Al-Mass) 
en het Boze Oog. 
 
- Geen mensen beschuldigen van dat zij de Sihr bij je hebben toegepast, 
zonder bewijs die acceptabel is volgens de Shari’a, en vooral niet afgaan 
op dromen en influisteringen of gesprekken van de Shaytaan waarin hij 
zogenaamd wil helpen door te zeggen wie de Sihr heeft toegepast, dit mag 
niet geloofd worden. Hierdoor kan een verschrikkelijke fitna onstaan en 
indien iemand onterecht heeft beschuldig is dit een grote zonde, namelijk 
de zonde van Takfeer, want iemand die Sihr toepast of aanvraagt is Kafier 
geworden. En wie het gedaan heeft zal gestraft worden bij ALLAH en daar 
zal je uitbetaald krijgen. 
 
- Nadat men genoeg symptomen heeft gezien en genoeg bewijs is dat men 
geraakt is door Sihr, dient men het te erkennen en niet meer te ontkennen 
en in twijfel te verblijven, want zolang iemand het niet erkent zal deze 
persoon zichzelf niet op de juiste manier behandelen en uiteindelijk zal de 
twijfel de overhand krijgen, want de Shayateen zullen hier goed gebruik 
van maken.* 
 
- Indien iemand geraakt is door Sihr dient het voor zichzelf te houden, met 
uitzondering van zijn naasten en mensen waarvan hij weet dat ze hem op 
de toegestane manier kunnen helpen, men gaat dit niet aan mensen 
vertellen die je toch niet kunnen helpen en waar je niks aanhebt, dit is een 
voorzorgsmaatregel zodat het nieuws niet wordt verspreid bij de 
opdrachtgever van de Sihr, die zich dan zal realiseren dat je erachter bent 
gekomen en dan kan besluiten om de Sihr te vernieuwen of te versterken. 
 



- Men gaat zich behandelen met Roqyah, maar er dient ook iets anders te 
gebeuren, men moet zijn leven veranderen in de betere zin. 
 
Allah zegt in Surah Al-Ra’d vers 11: 
 

فُِسهِما بِأَنواْ مريغى يتمٍ حا بِقَوم ريغالَ ي إِنَّ اللّه 
 
“Voorzeker, Allah verandert de toestand van een volk niet voordat zij hetgeen in hun hart is 
veranderen.” 
 
Verwacht geen hulp van ALLAH als jij terwijl je in deze staat(aangevallen 
door Iblies) nog steeds niet je zondige leven op wilt geven, men dient zich 
vooral na het zien en meemaken van het kwaad te realiseren wat nou echt 
belangrijk is, deze wereld, of het hiernamaals?* 
 
- Het is bij de mensen die geraakt zijn door Sihr van uiterst belang dat zij 
hun huis reinigen van Shayateen, dit omdat de sahir bijna in alle gevallen 
bewakers(van onder de Shayateen) stuurt met de Shaytaan die in het 
lichaam zit. En deze bewakers bevinden zich aan het buitenkant en zorgen 
voor nog meer problemen, zoals het adviseren van de Shaytaan die in je 
lichaam zit, hem voeden, nieuws van en naar de sahir overbrengen, het 
helpen met ruzies maken in het huis, lastig vallen van kinderen, 
ontvreemden van waardevolle spullen uit het huis enz. 
 
Men dient dus 1 keer in de 3 dagen Surah Al-Baqarah te reciteren en ook 1 
keer per week met Roqyahwater in elke hoek van de kamers te spuiten(met 
uitzondering van douche en toilet), om te voorkomen dat deze viezerikken 
nog meer schade aanrichten.* 
 
- Men dient niet teveel te klagen en vooral niet bij mensen die toch niks 
voor je kunnen doen, men dient ALLAH te prijzen en moet dit zien als een 
beproeving die Insha ALLAH het goede zal brengen. 
Geklaag voedt de Djinn die hierdoor hoogmoed zal krijgen en denken dat 
zijn vieze praktijken werken, ook krijgt men van teveel klagen wanhoop en 
onzekerheid en deze dingen moet men absoluut niet hebben, indien men 
het geklaag wil vernietigen dient deze persoon zich te verdiepen in Al-
Qadar van ALLAH.* 
 



- Men dient serieus te blijven en alert, een eigenschap van de Shayateen is 
dat zij een persoon zijn Bezetenheid gaan laten onderschatten door er 
vooral met lotgenoten geintjes over te maken, al gauw zullen deze 
personen alleen maar bezig zijn met geintjes en lachen, tenminste totdat de 
Shaytaan zijn aanval inzet want die is constant bezig met plannen, een 
persoon moet de Shayateen niet overschatten maar hij moet ze ook niet 
onderschatten, de middenweg is het beste. 
Men blijft alert en moet zich realiseren dat er een vijand in zijn lichaam zit 
en houdt zich verre van ijdel gepraat en kinderachtig gedrag.* 
 
De behandeling van een persoon die getroffen is door Sihr, gaat dus met de 
verzen over Sihr in de Koraan.  
Daarnaast gebruikt men verzen die betrekking hebben op het type Djinn 
dat er is, is het bijvoorbeeld een ‘Aseeq, dan combineert men de Roqyah 
ook met verzen van Dwam Al-Fahisat, gaat het om een joodse of christen 
djinn, dan gebruikt men ook de verzen die hierover gaan enz.  
Roqyah is letterlijk een strijd, een oorlog men dient dus voortdurend zijn 
strategie te veranderen om de vijand in dit geval de Gadim Al-Sihr slim af 
te zijn, zo zal men het beste resultaat behalen en zal de genezing van 
ALLAH spoedig komen.  
De mensen die geraakt zijn door Al-Mass, gebruiken dus de algemene 
Roqyah en de verzen die gaan over Al-Mass en de vijandigheid van de 
Shayateen tegen de mens. 
 
De verzen vindt men in de Appendix, verder in de handleiding komt men 
behandelingen tegen die ook geschikt zijn voor Sihr en Al-Mass. 
 
 

15.4 De Behandeling van Rabt 
 

Eerder in de handleiding is al uitgelegd wat Rabt(vaginisme) precies 
inhoudt en welke soorten er zijn. 
Rabt is misschien wel de meest voorkomende soort Sihr die wordt 
toegepast, vaak is het ook een onderdeel van Sihr Tafreeq. 
Het is een verschrikkelijke soort Sihr en vele mensen lijden en zijn 
hierdoor gescheiden, moge ALLAH de onrechtplegers die deze Sihr 
aanvragen en uitvoeren straffen met de zwaarste straf, namelijk de HEL! 
 
Voordat ik de behandeling hieronder zal zetten, wil ik het hebben over een 
andere categorie mensen, deze mensen vragen Rabt niet aan vanwege hun 
afgunst of haat jegens iemand, nee ze vragen Rabt aan voor hun eigen 



dochters om hen zogenaamd te beschermen tegen gemeenschap voor het 
huwelijk. 
Deze psychische mensen want anders dan dit kan ik ze niet noemen, gaan 
naar een sahir toe en vragen om Rabt(ook Tqaf in Marokko genoemd) toe 
te passen bij hun eigen dochters zodat er geen gemeenschap plaats kan 
vinden. 
De ouders zijn hiermee Kafir geworden en hebben hun eigen kind 
opgeschept met een Shaytan in het lichaam. 
Hoeveel van deze dochters hebben ongelofelijk veel problemen ervaren op 
het moment dat ze gingen trouwen, het mengsel of blaadje wat ze moeten 
verbranden wat de sahir heeft gegeven om de Rabt op de heffen heeft niet 
gewerkt en de Shaytan in het lichaam weigert het lichaam te verlaten en 
sommige van deze meisjes zitten dus voorgoed dicht totdat ALLAH hen 
geneest. 
Ik zeg tegen zulke mensen die dit voor hun dochters aanvragen, indien jij 
wenst dat je dochter geen gemeenschap voor het huwelijk heeft, voed haar 
dan op met de islam, laat haar haar schaamte behouden door haar van jongs 
af aan de echte hijaab te laten dragen en laat je dochter niet gewend raken 
aan het zitten met jongens en mannen, dan zal ALLAH haar beschermen en 
wat een Beschermer is ALLAH! 
 
De behandeling: 
 
- Men neemt een emmer water en stopt daarin 7 gemalen groene sidr 
blaadjes en reciteert er de verzen van Sihr over(te vinden in de Appendix). 
 
Het reciteren geschied door met de mond dicht bij het wateroppervlak te 
zetten en na elke Surah/vers nafth(blazen) te doen in het water. 
 
Desgewenst kan men bij het water rozewater of saffraan toevoegen, dit is 
vooral nuttig wanneer de Shaytaan een ‘Aseeq of ‘Aseeqa betreft. 
 
Met dit water drinkt men dagelijks en was men zich dagelijks over het 
gehele lichaam. 
Dit doet men voor een periode van 40 dagen totdat de genezing zal komen, 
en elke keer als het water op is maakt men nieuwe aan. 
 
- Verder neemt men een mengsel van musk en sesamolie en reciteert daar 
de verzen van Sihr over. 
Van dit mengsel smeert men zich dagelijks in, en de vrouw dient vooral 
haar geslachtsdelen zonodig iets inwendig in te smeren. Ook dit doet men 



voor 40 dagen totdat de genezing zal komen. En vooral als de vrouw zich 
in haar menstruatie bevindt dient zij dit meerdere malen per dag te doen bij 
haar geslachtsdeel, zoals ook vermeld is eerder in deze handleiding. 
 
- Men gaat zovaak mogelijk gemeenschap hebben met zijn partner, het 
hebben van gemeenschap is een daad van aanbidding en men is overtuigd 
dat ALLAH de gemeenschap toelaat omdat het 1 van ZIJN gunsten op zijn 
dienaren is. 
Voordat men gemeenschap heeft zegt men de volgende smeekbede in het 
arabisch: 
 
“In Naam van Allah, O Allah hou ons weg van de shaytaan, en hou de 
shaytaan weg van datgene wat U ons zou kunnen geven(een kind”). 
 
 

 
 

Bismillahi, Allahumma jannibnaa ash-shaitaan, wa jannib ash-shaitaan 
maa razaqtanna . 

- Het gezamenlijk het vrijwillig nachtgebed verrichten(Qiyaam Al-layl) 
waarin men oprecht zijn smeekbede richt aan ALLAH en HEM vraagt voor 
de genezing en HEM vraagt om de liefde tussen beide omwille van HEM 
sterker te maken, het beste moment waarop men dit kan verrichten is 
ongeveer 1 a 1,5 uur voor het Fajr gebed. 
 
Indien men deze behandeling serieus volgt en met geduld, dan zal zeker de 
genezing van ALLAH komen voor dit probleem. 
 
En natuurlijk is deze behandeling net als andere behandelingen afhankelijk 
van de Standaard Zaken, het gehoorzamen van ALLAH en wegblijfen van 
de verboden zaken. 
 
 
 
 
 



15.5 De Behandeling tegen Sihr Al-Ma’kul wal Masrub 
 
Deze variant van Sihr hebben we al reeds eerder besproken, maar omdat dit 
een variant is die zeer vaak voor komt zullen we hier verder op ingaan. 
 
Zoals we al hebben besproken wordt deze Sihr toegepast in iemands eten 
en drinken, indien het slachtoffer hiervan eet of drinkt zal de Sihr het 
lichaam betreden. De Gadim-Al-Sihr die op dat moment allang het 
slachtoffer volgt wacht op een moment dat hij het lichaam binnen kan 
treden. Dit kan zijn: 
 
- Extreme woede 
- Extreme vreugde 
- Veel verdriet/emotie 
- Verwaarlozing van zichzelf, door het begaan van zondes, niet goed eten, 
kleden, onhygienisch leven enz. 
 
Als we deze zaken die hierboven staat goed analyseren zullen we zien dat 
ze allen 1 ding gemeen hebben, namelijk dat er op die momenten niet aan 
ALLAH wordt gedacht en dat is een moment waar de Shaytaan op wacht. 
 
Allereerst dient men te weten hoe deze Sihr tot stand komt, in de meeste 
gevallen gaat er dus een slecht mens naar een sahir toe en vraagt hem voor 
iets, bijvoorbeeld een scheiding tussen 2 mensen, iemand blokkeren om te 
trouwen, waanzin, liefde enz, enz,.  
De sahir zal meestal voor geld, goud, of soms wel een daad in natura of 
soms wel gratis dit doen, hij vraagt enkel de naam van de persoon op wie 
de sihr moet komen en diens naam van de moeder en als het nog kan iets 
persoonlijks van de persoon op wie de Sihr komt, maar dit hoeft niet als 
het er niet is. 
De sahir van de Shayataan die in het arabisch Al-'ilaan of Al-Ghul wordt 
genoemd, is meestal aanwezig bij dit gesprek en heeft dus alles gehoord.  
Deze sahir van de Shayataan is dus een Djinn die sahir is onder de Djinn 
en hij is het met wie de menselijke sahir het pact heeft afgesloten, en het is 
ook deze Djinn die de menselijke sahir Sihr leert. 
 
Nog heel even kort over deze Al-'ilaan, zij bemoeien zich bijna nooit met 
de mens, ik bedoel hiermee dat zij bijna nooit direct Sihr toepassen op de 
mens, zij leren Sihr aan de sahir(mens) en die past het op de mensen toe. 
Het komt wel eens voor dat bijvoorbeeld een zeer goede raaqi die veel 
mensen helpt en de kennis van de islam hierover verspreid wordt 



aangevallen door deze 'ilaan, en de Sihr die deze 'ilaan doet behoort tot de 
sterkste en is zelfs onder de menselijke tovenaars niet bekend. 
Dit is voorgekomen bij enkele grote raaqis en zij hebben echt een oorlog 
meegemaakt, maar uiteindelijk bi Fadli ALLAH hebben zij gewonnen, 
want niks is krachtiger dan de kracht van Tawheed! 
 
Om terug te komen bij het onderwerp, nu dus de opdracht is gegeven en de 
eventuele betaling is gedaan, krijgt de sahir een team van Djinn ter 
beschikking van de 'ilaan(die een hoge status geniet bij de Shayateen). 
Het team zal meestal minimaal uit 2 djinn bestaan maar meestal veel meer 
dan dit, zij gaan opzoek naar de persoon waarop de Sihr moet komen, en 
gaan hem observeren en eventueel in de tussentijd lastig vallen met extra 
waswaas. 
In de tussentijd heeft de vieze sahir een middeltje klaar gemaakt, dit bestaat 
uit onreine bestandsdelen waarop sihrspreuken zijn gezegd en de vieze 
adem van de sahir heeft geblazen, vaak wordt er een aroma toegevoegd van 
datgene waarin het middel wordt geplaatst, dus bijvoorbeeld als men het in 
thee doet, zal men er iets in doen dat in de buurt komt van die smaak zodat 
als men de thee drinkt niks raars proeft. 
Dit vervloekt middeltje wordt gegeven aan de opdrachtgever van de Sihr 
en die zal het in de eten of drinken van het slachtoffer doen, het komt heel 
soms, maar dit is echt niet zovaak dat een djinn zelf opdracht krijgt om het 
in het eten of drinken van het slachtoffer te doen of om het zelf te voeden 
aan het slachtoffer, dit proces wordt Al-Toekaal genoemd en zullen we 
straks bespreken, vandaar dus ook de hadith van de Profeet(vrede zij met 
hem) om altijd je eten en drinken af te dekken met iets en de naam van 
ALLAH erover te roepen, dit is ook met het sluiten van deuren en ramen. 
 
Het slachtoffer wordt gelokt, en het vervloekte middeltje wordt toegediend 
in zijn eten of drinken en het wordt ingenomen, op dit moment is de Sihr 
nog niet actief, het team van Djinn die het slachtoffer observeerde, moet nu 
op een moment wachten dat zij naar binnen kunnen gaan zoals we al eerder 
hebben besproken, in principe bestaat het team uit de volgende soorten 
Djinn: 
 
- Minimaal 1 Gadim Al-Sihr die het lichaam zal binnentreden, kunnen ook 
meerdere teglijk door 1 Sihr binnengaan 
 
- Minimaal 1 Gadim-Al-Sihr die over de Djinn gaat passen die in het 
lichaam zijn binnen getreden, deze Djinn zijn veel sterker dan die in het 
lichaam zijn gegaan, dus de Djinn in het lichaam zijn bang voor hen. 



Het zijn deze Djinn die vanuit de buitenkant de Djinn die in het lichaam 
zijn bedreigen als ze eruit willen komen, hun voeden, voorzien van advies 
van de sahir, hun oppeppen enz, enz. 
 
Dus de Djinn die naar binnen moeten, gaan nu dus kijken of het moment er 
is om naar binnen te gaan, en indien ALLAH het toestaat gaan zij dus naar 
binnen. 
Zij treffen daar de Sihr aan in de maag, ondertussen gaat de Djinn die 
buiten het lichaam is terug naar de sahir om hem op de hoogte te stellen en 
vertellen dat het gelukt is, soms geeft de sahir dan aanvullende opdrachten 
en dergelijke. 
De Djinn aan de binnenkant gaan nu de Sihr organiseren en in veiligheid 
stellen, zij gaan allereerst de Sihr proberen te verspreiden, dit gaat niet zo 
snel, en het is hiermee waarzij de eerste maanden mee bezig zullen zijn. 
Op dit moment zal het slachtoffer zich niet goed voelen, er is sprake van 
veel misselijkheid en onverklaarbare buikpijn. 
Ik heb SubhannALLAH vaak meegemaakt dat mensen vlak voor ze gaan 
trouwen met deze klachten rondlopen, het kan zeer aannemelijk zijn dat ze 
dus hiermee getroffen zijn, het advies aan iedereen die gaat trouwen is dus 
de Standaard Zaken te volgen en ook enkele weken voor het huwelijk 
dagelijks 7 dadels van Medina(‘Ajwa/Al-Barny) op een lege maag te eten 
in de ochtend, en wie niet aan deze dadels kan komen kan gewoon elk 
soort dadels gebruiken, hierdoor is deze persoon met de Wil van ALLAH 
imuun tegen elke Sihr en gif zoals is overgeleverd door onze Profeet(vrede 
zij met hem). 
De Djinn gaan verder met het organiseren van de Sihr, door het te 
verspreiden over het hele lichaam en het zichzelf vasthechten aan deze 
Sihr, het is vaak zo, maar niet altijd dat deze Djinn vast zitten aan de 
Sihr(marbot), zij kunnen dus alleen het lichaam uit indien de Sihr het 
lichaam uitgaat, dit is niet altijd zo! 
 
Op het moment dat de Sihr goed verspreid is, en er zal altijd een  gedeelte 
achterblijven in de maag, gaan de Djinn beginnen met hun opdracht 
waarvoor ze gestuurd zijn. 
 
Zoals we al weten kunnen de Djinn alleen het lichaam betreden onder 
bepaalde voorwaarden en ALLAH moet het toestaan. 
Het komt voor dat een persoon de Sihr heeft gegeten, maar de Djinn niet 
het lichaam kan betreden, omdat die persoon bijvoorbeeld altijd wudu 
heeft en zijn smeekbeden van de ochtend en de avond altijd zegt.  



Vaak reinigt het menselijk lichaam zichzelf met de wil van ALLAH en 
komt de Sihr eruit, meestal via de stoelgang.  
Het komt voor dat de sahir de Sihr vanuit de buitenkant kan controleren, 
dit gebeurt niet altijd, dit is afhankelijk van de status van de sahir bij de 
Shayateen, hoe meer daden van Kufr hij doet hoe hoger zijn status zal zijn.  
In dit geval zal de Gadim Al-Sihr deze persoon vanuit de buitenkant 
lastigvallen en zijn opdracht zo proberen te voltooien, op het moment dat 
de Djinn ziet dat hij naar binnen kan gaan gaat hij alsnog naar binnen, deze 
soort Sihr heet Sihr Al-Garizi, en werkt dus vanuit buiten het lichaam. 
 
Behandeling: 
 
Deze soort Sihr dient alsvolgt behandel te worden: 
 
Roqyah: Vooral de verzen die over Sihr gaan, maar ook de verzen over het 
eten en drinken van de hel dienen gebruikt te worden. En de verzen over de 
soort Djinn en de reden waarom ze er zijn, dus verzen tegen de ‘Aseeq als 
het een ‘Aseeq is of als het voor scheiding is, dan verzen over de scheiding 
enz. 
 
Hulpmiddelen: Let op ik zeg hulpmiddelen, dus dit zijn middelen die 
samen met de Roqyah gebruikt worden en niet alleen. 
Ik krijg soms de indruk dat mensen meer aandacht vestigen op water 
drinken dan Koraan beluisteren, dit terwijl er vaak genoeg Sihr uit het 
lichaam is gekomen met alleen maar Koraan, zonder water. Later zullen we 
meer over de hulpmiddelen vertellen. 
 
- De verzen van Sihr die te vinden zijn in de Appendix reciteren over 
water, een oneven aantal keren reciteren, men kan eventueel 7 vermalen 
blaadjes van sidr erbij doen. 
 
- Olijfolie, Habat Al-Sawda waarover de verzen van Sihr is gereciteerd, 
men dient hiervan te drinken en zijn lichaam ermee in te smeren. 
 
- Olie van de Sadab plant: Puur mag het alleen in kleine hoeveelheid 
ingenomen worden(1 theelepeltje), mixen met water of een andere olie 
mag wat meer gebruikt worden, er hoeft niet over gereciteerd te worden, 
dit is 1 van de sterkste olieen die er bestaat die de Djinn veel pijn 
doen.(niet geschikt voor mensen die darmoperaties hebben gehad, 
zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en jonge kinderen) 
 



- Haltit, de pure versie, hiervan dient ook gematigd gebruik van te nemen, 
men kan er een klein stukje(1 cm) van innemen of gebruiken om te ruiken. 
Het stinkt dus verwacht geen rozengeur.(Ook wederom mag het niet 
worden ingenomen door zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding 
geven) 
 
- Senna bladeren, dit zijn bladeren waarvan een thee moet worden 
gemaakt, het werkt zeer laxerend en men moet het dus niet gebruiken als 
men bijvoorbeeld gaat werken of iets anders buiten doet. 
 
Later zal precies worden uitgelegd hoe men dit dient te gebruiken. 
 
Let op je stoelgang of je wat raars ziet, Sihr transformeert hierover gaan we 
het later hebben. 
(niet te gebruiken door mensen met ernstige darmaandoeningen, zwangere 
vrouwen en zwakke en oude mensen). 
 
- Men plukt wat bloemen(bloemen die in de lente bloeien), hij wast deze 
bloemen en stopt ze dan in kokend water en laat dit een paar minuten 
doorkoken, daarna zeeft men het water van de bloemen en laat men het 
water afkoelen, hierover reciteert men de verzen waar we het eerder over 
hadden en van dit water gaat men dan tijdens de Roqyah van drinken. 
 
- Regenwater, men vangt regenwater op en filtert dit, daarna drinkt en was 
men zich met dit water, dit water behoort tot het gezegende water wat 
ALLAH heeft nagelaten 
 
- Zamzamwater, het beste en meest effectiefe water wat je kan krijgen, 
waarin ALLAH shifaa in heeft gedaan, hierover hoeft niet gereciteerd te 
worden, enkel de intentie waarom je het water drinkt is belangrijk 
 
- Het gebruik van echte saffraan, dus niet die kleurstof die alle marokkanen 
in hun marmita gebruiken, maar de echte saffraan(sliertjes), deze dient met 
wat water gemengt te worden, daarna dient men met deze saffraan 
koranverzen op papier te schrijven, vooral de verzen over Sihr, het papier 
dient ondergedompelt te worden in water zodat de saffraan oplost en van 
dit water dient men te drinken en zichzelf ermee wassen. 
 
- Hijaamah, vanwege het feit dat de Sihr in het hele lichaam verspeidt 
wordt, is Hijaamah geen overbodige luxe om de Sihr door deze manier uit 
het lichaam te krijgen, wel dient dit te gebeuren bij een persoon die ervaren 



in is en alle shuroot hiervan weet. 
 
Dit waren de hulpmiddelen die men samen met het beluisteren/reciteren 
van Roqyah gebruikt er zijn er nog een aantal andere maar dit zijn de meest 
gebruikte en effectiefste, de hulpmiddelen dienen altijd gematigd gebruikt 
te worden en men moet niet denken dat de genezing door dit komen, het 
zijn hulpmiddelen en worden als sabab gebruikt, het is ALLAH die 
uiteindelijk de genezing brengt.  
 
 

15.6 Al-Toekaal! 
 

Een zaak die duidelijk laat zien hoe sluw en goed georganiseerd de sahir en 
zijn Shayateen zijn is Al-Toekaal. Al-Toekaal betekent letterlijk het te eten 
of drinken geven aan iemand. 
In Marokko en enkele andere landen wordt Al-Toekaal ook als benaming 
voor Al-Sihr Al-Makul wal Masrub gebruikt, hier heb ik het niet over, ik 
heb het over een zaak waarbij de Djinn wordt gestuurd door de sahir naar 
een persoon om hem tijdens zijn slaap Sihr in te dienen door de mond.  
Er wordt hem dus iets gegeven om te eten of te drinken terwijl deze 
persoon slaapt en zich van niks bewust is. 
De sahir kiest voor deze mogelijkheid als eerdere pogingen om Sihr in het 
lichaam te krijgen zijn mislukt, bijvoorbeeld omdat de patient de Sihr niet 
eet die in zijn eten of drinken wordt geplaats. Ook wordt deze methode 
gebruikt bij mensen die reeds Sihr hebben om de Sihr te vernieuwen of te 
versterken, Al-Toekaal wordt ook wel Sihr Al-Manfug genoemd, omdat de 
Djinn die verantwoordelijk is voor dit op het slachtoffer blaast als het niet 
lukt de Sihr binnen te krijgen. 
 
De geleerden en specialisten op het gebied van Roqyah Shar'ia hebben 
reeds in hun boeken gesproken over dit fenomeen zoals Shaych Usama Ibn 
Yasin Al-Ma’ani in zijn boek Al-Qawaa’eed Al-Mualla Li ‘Illaaz Al-Sar’ 
wa Sihr wal-‘Ain bi Al-Roqaa. 
 
1 van de apartste zaken die kunnen gebeuren bij iemand bij wie Al-Toekaal 
wordt toegepast is dat zij in de ochtend vlekken op hun handen of andere 
lichaamsdelen krijgen die lijken op henna. En hierover hebben de 
onwetenden grote onzinverhalen over verteld, zoals dat ze gehuwd zijn met 
een Djinn of een Engels, of dat de Engelen het hebben gedaan enz, enz. 
Hun argument is dat henna een goed iets is en dus moet het wel van de 
Engelen afkomen, een uitspraak die gedaan wordt zonder bewijs en 



gebasseerd is op onzin, ervaren raaqis zijn achter Al-Toekaal gekomen 
door veel onderzoek en omdat verschillende personen exact het zelfde 
hebben meegemaakt, het is dus bevestig uit de praktijk en niet uit de lucht 
komen vallen. 
Ten eerste is de substantie op de handen of elders op het lichaam geen 
henna, wat men aantreft is een substantie die alleen bekend is bij de sahir 
en de Shaytaan, de Djinn die Al-Toekaal toepast blaast dit op het 
lichaam(vandaar de naam Sihr Manfug) omdat het hem niet is gelukt om 
de Sihr in het lichaam te krijgen en uit woedde blaast hij dit erop met een 
reden die bij hem bekend is. 
 
Hieronder volgen de symptomen van Al-Toekaal en wat eraan te doen is. 
  
Symptomen Al-Toekaal: 
  
- De persoon droomt of heeft gedroomt dat iemand hem te eten geeft of dat 
hij of zij eet in een droom. 
- Hennavlekken op het lichaam, vooral de handen en oren. 
- Pijn of verandering in het zenuwstelsel, maar na medisch onderzoek vindt 
men niks 
- Vreemde plekken op kleding vinden, vooral het ondergoed en ook op het 
beddegoed 
- Vreemde plekken op de rug 
- Men vindt op zijn lichaam of in het bed, een naald(en), haar van dieren, 
menselijk weefsel, touw of draad dat soms erg lang is, nagels, kralen, 
stenen. Dit zijn allemaal zaken die de gadim sihr in het lichaam van de 
persoon wil brengen, maar sommige zijn niet geluk en dus vindt men ze bij 
het wakker worden. 
- Ook kan men bij het wakker worden een rare vloeistof tegenkomen of 
andere vreemde zaken 
  
  
Hoe Al-Toekaal te bestrijden: 
  
- Tijdens het slapen Surah Al-Baqarah aan laten staan 
- Water over Roqyah is gereciteerd drinken net voor het slapen gaan 
- Honing innemen net voor het slapen gaan 
- De smeekbeden opzeggen voor het slapen(deze zijn te vinden in het 
boekje citadel van de moslim) 
- In de ochtend zichzelf wassen met water waarover Roqyah is gereciteerd 
- Het aandoen van kleding tijdens het slapen die geparfumeerd is met een 



lekkere geur zoals musk 
- Gebruiken van de siwaak 
- Het slapen met wudu 
- Surah Tariq 7 keer reciteren over water, en daarbij rozewater voegen(de 
echte en dus niet mazhar) en er elke dag voor het slapen van drinken 
- 7 dadels eten voor het slapen, en bij elke dadel zeg je bismillah, het liefst 
de dadels van 'ajwah, maar als die er niet zijn, zijn andere dadels ook goed. 
- Het gedeelte van de mond(buitenkant) insmeren met musk waarover de 
vers (Sumoen, Boekmoen, 'oemjoen) een paar keer is gereciteerd. 
 
 

15.7 Het veelvuldig drinken van Roqyawater 
 
 
Veel mensen drinken roqyawater en 1 van de meeste vragen die ik krijg is 
of het wel veilig is en krijgt men daardoor geen water vergiftiging, het 
antwoord daarop bestaat uit 2 delen. 
 
1: Indien het zeker is dat je Sihr in je buik hebt, dan dien je veel Roqyah 
water te drinken terwijl je Roqyah luistert/reciteert, men moet denken aan 
min 1,5 a 2 liter per behandeling. Het water dient in grote slokken 
genomen te worden en niet te sippen alsof men thee drinkt, het water zal 
met de wil van ALLAH ongevaarlijk zijn voor het lichaam en het lichaam 
reinigen van de Sihr insha ALLAH. 
Dit komt omdat het water altijd overgegeven zal worden, de Shayateen 
kunnen het water niet lang in het lichaam houden omdat anders ze teveel 
verbranden in de maag en dan de Sihr loslaten, men zal dus zien dat 
oftewel hij zal onmiddellijk naar het toilet moeten gaan om te urineren of 
het water zal overgegeven worden. 
 
2: Jij hebt geen Sihr in de buik en de Sihr is dus Garizi(buiten het lichaam), 
je gaat Roqyahwater gebruiken maar niet zoveel, men moet denken aan 2 
of 3 glazen per behandeling, dit omdat het water niet zo snel overgegeven 
wordt, en dus wanneer men 1 of 2 liter drinkt en dit allemaal in het lichaam 
blijft gevaar op kan lopen. 
 
Zo dient dus Roqyahwater toegepast te worden, het zich wassen met 
Roqyahwater kan natuurlijk bij beide gevallen en veroorzaakt geen 
gevolgen. 

 



 
15.8 Transformatie 

 
 

De Sihr die wordt gegeten of gedrinken, kan van vorm en materie 
veranderen zodra deze het lichaam binnengaat, maar de grootste 
transformatie, is de transformatie die gebeurt als de sihr uit het lichaam 
gaat, zo zijn er mensen die kakkerlakken hebben overgegeven die alleen in 
tropische regenwouden voorkomen, stukken touw en haar, briefjes met sihr 
erop, ijzerdraad, spijkers, glas, enz enz, ook kunnen al deze dingen uit de 
stoelgang komen en het grootste wonder is dat ALLAH deze zaken uit de 
lichamen van mensen verwijdert zonder dat ze daardoor gewond raken. 
 
LET OP!!   
 
Wanneer een persoon door Roqyah moet overgeven of diaree krijgt 
omdat er Sihr in het lichaam heeft, en dit kan dagen achterelkaar 
doorgaan, dan dient deze persoon GEEN middelen te nemen die het 
overgeven en de diaree onderdrukken, hoe moeilijk het ook is, omdat 
dit de genezing in gevaar brengt, en de Djinn helpt om de Sihr weer te 
organizeren, wel dient er bij diaree voldoende vocht opgenomen te 
worden om uitdroging te voorkomen. 
 
Indien men dus bijvoorbeeld Sihr briefjes overgeeft, of in de stoelgang 
vindt, dien men deze dus daarna eerst nog te vernietigen, de oorspronkelijk 
Sihr is eigenlijk al verbroken, maar er zijn tovenaars die hierbij een 2de 
Sihr aan vast plakken als de eerste eruit is, en dus dient men deze blaadjes, 
of touwen met knopen en haar en dergelijke te vernietigen. 
 
Men pakt een emmer water en reciteert er de verzen tegen Sihr erover. 
De blaadjes worden in het water gedaan totdat datgene wat erop 
geschreven is opgelost is in het water, daarna droogt men de blaadjes en 
verbrand deze, het water gooit men ergens weg waar niet veel mensen 
langslopen zoals in de bosjes. 
 
Bij touw met knopen dient men deze knopen los te maken terwijl men de 
Mu’awidatayn(Surah Al-Falaq en Al-Nass) reciteert, daarna dient men te 
werk gaan zoals bij het papier. 
 
Andere zaken dient ment kapot te maken en in het Roqyahwater te 
plaatsen, indien men in staat is deze te verbanden doet men dat, zoniet dan 



begraaft men ze ergens waar niet veel mensen langslopen, haar dient men 
niet te verbranden maar te begrafen. 
 
De Sihr zal nu met de wil van ALLAH verbroken zijn. 
 
Er hoeft niet altijd rare dingen uit te komen, vaak is het gewoon vieze slijm 
en dergelijke meestal in verschillende kleuren, men dient hierover 
Roqyahwater te gooien en het daarna weg te gooien in een plaats waar niet 
veel mensen langskomen. 
 
Hieronder een aantal foto’s van Sihr die ik een tijd geleden had en  met de 
wil van ALLAH onschadelijk zijn gemaakt: 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
15.9 Tekenen dat een Djinn het lichaam heeft verlaten 

 
Veel mensen die bezeten zijn en Roqyah doen, krijgen na een aantal 
behandelingen het idee dat de Roqyah geen invloed heeft op de Djinn in 
het lichaam, en sommige denken zelf dat de Djinn sterker is dan de 
Woorden van ALLAH. Dit is een verschrikkelijk verkeerde gedachte en is 
in principe niks anders dan waswaas van de Djinn in het lichaam om de 
persoon aan te zetten om te stoppen met de behandeling omdat de Djinn 
aan het lijden is. 
 
Wat in de meeste gevallen zo is, is dat de persoon bezeten is door meerdere 
Djinn en in het geval van Sihr er ook veel troep in het lichaam kan zitten. 
Tijdens een Roqyah behandeling kunnen er Djinn het lichaam uit gaan, 
terwijl een persoon denkt dat er niks gebeurt is. 
De Roqyah heeft dus al effect gehad met de Wil van ALLAH maar men 
denkt dat er niks gebeurd is.  
Onderaan zal ik dus enkele tekens geven van het verlaten van het lichaam 
door een Djinn, en het verlaten van Sihr van het lichaam, zodoende Insha 



ALLAH om onze broeders en zusters te motiveren om niet op te geven en 
te blijven strijden als een echte mujaheed/mujaheeda op de weg van 
ALLAH en zoals Ibn Taymiyyah zegt in zijn Majmoo’Fatawa deel 19, 
behoort dit tot de hoogste categorie van Jihad. 
 
- Zeer extreme hevige trillingen in bepaalde uiteindes van het lichaam, dit 
kan zowel in de handen zijn als in de voeten, raaqis zijn er achtergekomen 
door veel onderzoek in de praktijk dat Djinn van het type Shayateen(Kafir 
Djinn) vaak plaats nemen in het rechterdeel van het lichaam en dat moslim 
Djinn vaak in het linkerdeel zitten wa ALLAHoe A’lam.  
Met deze trillingen wordt niet bedoeld de standaard trillingen die elke 
Djinn maakt, maar echt hevige trillingen die een persoon zelfs van zijn 
plaats kunnen verdrijven of hoog in de lucht laten springen en vallen op de 
grond. 
 
- Zeer koude rillingen die naar een bepaald punt stromen in het lichaam, en 
deze worden steeds meer naar dit punt, totdat de Djinn het lichaam heeft 
verlaten. 
 
- Zeer hevige trillingen die gepaard gaan met het maken van abnormale 
geluiden en geschreeuw en waarna het slachtoffer zijn bewustzijn verliest 
en wanneer het slachtoffer wakker gemaakt zou worden met wat 
gesprenkel van water is hij volkomen normaal en voelt niks meer van wat 
er daarvoor was, net of er niks gebeurd is. 
 
- Er zijn bepaalde soorten Djinn die het lichaam pas kunnen verlaten 
wanneer het slachtoffer zijn handen of voeten in aarde steekt, en op deze 
manier verlaten ze het lichaam. Dit zijn de zogenaamde Djinn van het land. 
 
- Bepaalde Djinn kunnen het lichaam pas verlaten nadat het slachtoffer 
zeer vreemde aanvallen heeft gehad, zoals het letterlijk hoog springen in de 
lucht, vallen op zijn buik en gezicht en vreemde manoevres. De persoon 
raakt zijn bewustzijn kwijt en wordt wakker waarna de Djinn het lichaam 
verlaat en SubhannALLAH het slachtoffer mankeert niks van deze 
manoevres die een normaal persoon zeker letsel zouden veroorzaken. 
 
- Overgeven of diaree waarbij er slijmachtige substantie uit het lichaam 
komt met een onaangename geur, bloeddeeltjes, plastic, haar, touw, ijzer, 
kakkerlakken enz, elk van deze zaken kan duiden op het verlaten van het 
lichaam door een Djinn. 
 



- Vieze stinkende oorsmeer die uit de oren komt, en deze oorsmeer bevat 
vloeibare bestandsdelen als zaken die lijken op zaagsel van hout. 
 
- Rode ogen waaruit slijm of pus komt, of rode ogen waar veel tranen uit 
komen terwijl er niet gehuild wordt. 
 
- Pus of iets vloeibaars wat uit de navel komt. 
 
- Abnormale zweet en de lucht is ondragelijk, het zweten is anders dan hoe 
de persoon normaal zweet. 
 
- Als de behandeling inhoudt dat een persoon veel Roqyahwater moet 
drinken, dan kan de patient aandrang krijgen om elke keer naar het toilet te 
gaan, maar de urine ruikt en ziet er anders uit dan de normale urine die 
deze persoon heeft. 
 
- Bij vrouwen kan het vaak voorkomen dat na een behandeling er bloed uit 
het geslachtsdeel komt wat qua hoeveelheid lijkt op hun menstruatie, maar 
het bloed kan er anders uit zien, ook kan er haar, plastic en andere rare 
zaken uitkomen. 
 
- Ook komt het voor bij vrouwen dat hun eerste menstruatie na de 
behandeling pijnlijker aanvoelt en ook de duur en kleur van het bloed is 
anders dan normaal. 
 
- Snot wat uit de neus komt met abnormale vormen en kleuren. 
 
- Hoofdpijn en rode plekken op het lichaam, of plekken op het lichaam 
waaruit pus komt, of geschaafde beschadigde huid die zomaar is ontstaan 
 
- Slaapproblemen, oftewel een persoon slaapt heel veel of kan niet goed 
slapen, dit komt doordat een Djinn athar van zichzelf achterlaat, wat het 
lichaam stoort. Dit teken hoeft niet altijd te duiden op verlating van een 
Djinn uit het lichaam, dit is ook een teken dat er een Djinn in het lichaam 
is. 
 
- Het voelen van kloppingen in het lichaam of vibraties in de handen of 
voeten. Ook dit duidt niet altijd erop dat een Djinn het lichaam verlaat, 
soms raken Djinn in het lichaam bepaalde spieren en zenuwen waarbij dit 
ook voorkomt. 
 



16. De behandeling van het Boze Oog en Al-Hasad 
 

De behandeling van het Boze Oog en Al-Hasad is in 2 te delen, een 
behandeling wanneer men de gever van het Boze Oog of Al-Hasad bekend 
is en een behandeling wanneer de gever ervan onbekend is. 
 
 
 

16.1 De behandeling van het Boze Oog en Al-Hasad als de gever 
bekend is 

 
Zoals we eerder hebben gelezen in de overlevering van Sahl ibn Haneef is 
de beste behandeling voor het Boze Oog en Al-Hasad het wassen met het 
water waarmee de gever zichzelf mee heeft gewassen, hiermee is de patient 
meteen genezen met de wil van ALLAH, alleen komt het in de praktijk 
voor dat men de gever ervan niet kent. 
We zullen de methode uitleggen en enkele uitspraken van de geleerden 
hierover. 
 
Het is overgeleverd door Abu Umaamah Sahl ibn Haneef die zei: 
 
“Dat ‘Aamir ibn Rabi’ah aan het kijken was naar Abu Sahl ibn Haneef die 
zich aan het wassen (ghusl) was, en zei:  
: Ik heb nog nooit zoiets gezien(zo mooi) zo’n witte huid.”(in een andere 
overlevering zelfs niet de huid van een maagd). 
Waarna Sahl ziek op de grond viel. Ze gingen met hem naar naar de 
Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) en zeiden hij kan niet zijn 
hoofd optillen.  
De Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) zei:  
“Verdenken jullie iemand met betrekking tot hem”? 
Ze zeiden ‘Aamir ibn Rabi’ah.  
De Profeet(vrede zij met hem) zei:  
“Waarom wenst iemand zijn eigen broer te doden? Als iemand van jullie 
iets ziet bij zijn broeder wat hij mooi vindt, vraagt ALLAH dan om het te 
zegenen”, vervolgens riep de Profeet(vrede zij met hem) om water en 
beveelde ‘Aamir om ermee te wassen(wudu). 
Dus ‘Aamir waste er zijn gezicht mee en zijn handen totaan de elleboog, 
zijn knieen en de binnenkant van zijn izaar(onderkleding) en hij(de 
Profeet) beveelde om het over Sahl te gooien.(Imam Ahmad in zijn 
Musnad en Nasaa-ie in zijn Sunan Al-Kubra) 



 
Wanneer een persoon geraakt wordt door het Boze Oog en weet wie de 
gever ervan, dan dient hij naar deze persoon te stappen en hem te vragen 
om zichzelf te wassen voor hem, het water dient opgevangen te worden en 
het slachtoffer dient zich hiermee te wassen. Wanneer een persoon 
gevraagd wordt zichzelf te wassen voor iemand, is hij dit verplicht te doen! 
 
Ibn ‘Abbas(moge ALLAH tevreden met hem zijn) overleverde dat de 
Profeet(vrede zij met hem) zei:  
“ Het Boze Oog is werkelijkheid en als er iets zou zijn wat het Goddelijke 
Lot zou kunnen overnemen dan zou het het Boze Oog zijn. Wanneer je 
gevraagd wordt om jezelf te wassen wegens het invloed van het Boze Oog, 
was jezelf dan.”(Tirmidhi, Ahmad, Muslim en Saheeh verklaard door 
Albaani in Silsilah Saheehah nr 1251) 
 
Al-Bayhaqi zegt: “ Ibn Sihaab Al-Zuhri zegt: “ De wassing die onze 
geleerden aan ons hebben overgebracht bestaat uit het volgende: 
  
“Men geeft een kom water aan de gever(van het Boze Oog) en deze stopt 
zijn hand in de kom en spoelt zijn mond met het water in de kom, daarna 
wast hij zijn gezicht in de kom, daarna stopt hij zijn linkerhand in de kom 
en wast daarmee zijn rechterhand, daarna stopt hij zijn rechterhand in de 
kom en wast daarmee zijn linkerhand, daarna stopt hij zijn linkerhand in de 
kom en wast daarmee zijn rechter elleboog, daarna stopt hij zijn 
rechterhand in de kom en wast daarmee zijn linker elleboog, daarna stopt 
hij zijn linkerhand in de kom en wast daarmee zijn rechtervoet, daarna 
stopt hij zijn rechterhand in de kom en wast daarmee zijn linkervoet, 
daarna stopt hij zijn linkerhand in de kom en wast daarmee zijn 
rechterknie, daarna stopt hij zijn rechterhand in de kom en wast daarmee 
zijn linkerknie, alles doet men in de kom.  
Daarna wast men de binnenkant van zijn onderkleding(izaar) in de kom en 
men legt de kom niet op de grond, en hij gooit dit water over het 
slachtoffer van achteren over zijn hoofd in 1 keer”.(Citaat van Al-Bayhaqi 
in Sunan Deel 9 blz 253) 
 
In principe is alles duidelijk wat betreft de bovenstaande beschrijving, er 
zijn door geleerden iets kortere beschrijvingen gegeven van het wassen, 
maar deze is het meest volledig, het enige wat nog verduidelijkt moet 
worden is het wassen aan de binnenkant van de onderkleding(izaar), 
hierover zijn meningsverschillen over en we zullen deze bespreken. 
 



Imam Ahmad werd gevraagd omtrent het wassen aan de binnenkant van de 
izaar en hij antwoorde: “ Datgene wat de grens vormt van de izaar bij het 
lichaam”(Mukhatir Al-Djinn wa Shayateen van Shaych Abdelaziz Al-
Qahtani blz 72) 
 
Het is dus waar de grens van de onderkleding eindigt, dit is dus net boven 
het geslachtsdeel totaan ongeveer de middel. 
 
Ibn Qayyim Al-Jawzi zegt over het wassen onder de izaar: 
 
…. En het wassen onder de izaar en hierover zijn 2 uitspraken: 
 
1: En sommigen zeggen het betreft hier het geslachtsdeel. 
2: Dat het de uiteinden zijn van de izaar, datgene wat het lichaam bedekt 
van de schaamstreek…(Al-Tibb Al-Nabawi blz 171) 
 
 Al-Qaadi ibn Al-‘Arabi zegt over de izaar: “Wat duidelijk is en het 
sterkste is(bewijs) en de waarheid is, is datgene wat de uiteinden van de 
izaar bedekt van het lichaam.”(‘Aradhat Al-Uhudwi Sharh Saheeh Al-
Tirmidhi deel 8 blz 217) 
 
Dit zijn enkele uitspraken van de geleerden, als men de uitspraken 
bestudeert dan zal men zien dat de meerderheid van mening is dat onder de 
izaar wassen de grens van de izaar wat de schaamstreek bedekt en dus niet 
direct het geslachtsdeel is dit is ook de mening van Imam Qurtubi die in 
Al-Fath(Sharh Saheeh Bukhari) door Ibn Hajr wordt geciteerd, wa 
ALLAHOE A’lam. 
 
Naast deze methode hebben de geleerden andere manieren uit de praktijk 
gehaald die met de wil van ALLAH gewerkt hebben zoals het wassen of 
drinken van water waarmee een kledingstuk van de gever van het Boze 
Oog in is gewassen, meer hierover vindt men bij de meest gestelde vragen 
over Roqyah. 
 
 
 
 
 
 
 



16.2 De behandeling van het Boze Oog en Al-Hasad als de gever 
onbekend 

 
De behandeling dient dan te bestaan door middel van de toegestane 
Roqyah, het gebruik van smeekbedes, toegestane olieen en kruiden en 
water waarover de Koraan is gereciteert. 
 
Men kan de volgende verzen gebruiken: 
 
- Surah Al-Fatiha 
- Eerste 5 verzen surah Al-Baqarah 
- Vers 109 Surah Al-Baqarah 
- Ayat Al-Kursi 
- Laatste 2 verzen Surah Al-Baqarah(Amana Rasoel) 
- vers 54 Surah Al-Nisa 
- vers 131 Surah Taha 
- vers 39 Surah Al-Kahf 
- vers 51 en 52 Surah Al-Kalam 
- Surah Al-Ikhlaas 
- Surah Al-Falaq 
- Surah Al-Nass 
 
 
Men dient ook de volgende smeekbedes te gebruiken: 
 
- A’udhu bi-kalimaatillaahi taammaati min sharri ma khalaq(Ik zoek mijn 
toevlucht in de perfecte woorden van Allah tegen al het kwaad dat Hij 
geschapen heeft) 
 
- A’udhu bi-kalimmaatillaahi taammaa min koellie shaytaanien wa 
haammaa wa mien koellie ‘aajnien laamma(Ik zoek toevlucht bij de 
perfecte woorden van Allah tegen elke opstandige shaytaan en beest en 
tegen elke jaloers en boze oog) 
 
- Bismillahi Arqeek, min Kulli Shayien Juhdeek, min Sarri Kulli Nafseen 
aw ‘ayneen Haasidien Allahu Jasfeek, Bismillahi Arqeek. 
 
- Allahumma Rabbi Al-Naas, Adhabil Baas, Asfi Anta Saafi, Laa Shifa-a 
Illa Shifaa-uk, Shifaa-un Lajughadiru Saqaman. 
 
 



Deze verzen en smeekbedes dient men ook over water te reciteren waar 
men zichzelf meewast en over olie waarmee men zich insmeert. 
 
De behandeling van het Boze Oog en Al-Hasad gaat verder op bijna 
dezelfde manier als Sihr en Al-Mass, men kan ook meer verzen in 
Appendix 4 hierover vinden. 
 
En met de wil van ALLAH zal de genezing komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17. De behandeling door verschillende wateren 
 
Naast de behandelingen die hierboven staan vermeld, gebruikt men in de 
Roqyah hulpmiddelen als sabaab om de genezing van ALLAH te 
verkrijgen, deze zullen nu aan bod komen. 
 
Als eerste zullen we de behandeling doormiddel van verschillende wateren 
behandelen. 
 
 

17.1 Roqyahwater 
 
Roqyahwater is niks anders dan simpel water waarover de woorden van 
ALLAH en de authentieke smeekbedes over zijn gereciteerd.  
Men neemt een fles of emmer water en houdt zijn mond dichtbij het 
wateroppervlak, men neemt de intentie aan die bij de soort 
behandelingsfase past, bijvoorbeeld, genezing, vernietiging van Sihr als 
deze in het lichaam is, verbranding van een Djinn indien de Djinn een 
Dhaalim is en weigert te vertrekken enz. 
 
Desgewenst kan men bij het water 7 fijngemalen blaadjes sidr bijvoegen, 
en er zijn verschillende mixjes mogelijk met andere kruiden, maar daarover 
kan info gevraagd worden bij een ervaren raaqi. 
 
Men heeft dus zijn intentie genomen en zijn mond staat dicht bij het 
wateroppervlak, en men reciteert nu de verzen die horen bij het soort geval 
wat de patient heeft(Sihr, Al-Mass of Boze Oog) als het onduidelijk is wat 
men heeft reciteert men de Algemene Roqyah verzen eroverheen. Het beste 
is dat men elke vers/Surah een oneven aantal keren reciteert over het water, 
bijvoorbeel 3,5 of 7 keer. 
 
Na elke keer een vers of Surah te hebben gereciteerd blaast(nafth) men 
over het water met een minimum van speeksel tot niks, men gaat niet 
spugen in het water zoals sommigen doen. 
 
Een andere methode is het schrijven van de Roqyah verzen met 
saffraan(echte saffraan, niet die kleurstof van de marmita) op papier, men 
dompelt het in water en drinkt en was zichzelf ermee, er zijn dus 2 
methodes, het reciteren of schrijven op papier, beide zijn toegestaan en 
bewezen in de Sunnah. 



 
Ibn Qayyim Al-Jawzi(moge ALLAH genadig met hem zijn) zegt met 
betrekking tot de Roqyah voor iemand met het Boze Oog: 
 
Enkele van de Selef hadden de mening dat verzen van de Koraan voor hen 
geschreven konden worden, en ze dan ervan konden drinken. 
Mujaahid zei: Er is niks mis mee met het schrijven van Koran(op papier) 
en het wassen(dompelen in water) en aan een ziek persson geven om het te 
drinken, iets gelijkssoortig werd overleverd van Ibn Abbas(moge ALLAH 
tevreden met hem zijn) dat hij bevolen had dat Koraan werd geschreven 
voor een vrouw die problemen had met een bevalling, daarna moest het 
gewassen worden(gedompeld in water) en gegeven worden aan de vrouw 
om te drinken.  
Ayyoon zei: Ik zag Abu Qulaabah iets van de Koraan schrijven, daarna 
waste hij het met water en gaf het water aan een man die pijn had om het te 
drinken.(Zaad Al-Ma’aad Deel 4 blz 170) 
Roqyahwater is geschikt voor drinken en om er mee te wassen, het water 
dient bij het wassen opgevangen te worden en buiten op aarde weg gegooid 
te worden en niet door het riool of toilet. 
 
 

17.2 Zamzam Water 
 
Zamzam Water is het beste water wat op dit aardoppervlak te verkrijgen is, 
het water is opgegraven door de Engel Jibreel en ALLAH heeft er vele 
genezingen en wonderen in gezet. 
 
Het is dus ook niet nodig om over dit water te reciteren, daar de hadith van 
de Profeet(vrede zij met hem) dat overgeleverd is door Jaabir ibn 
Abdullah(moge ALLAH tevreden met hem zijn) dat de Profeet(vrede zij 
met hem) zei: 
 
“Het water van Zamzam is voor datgene waarvoor het gedronken 
wordt.”(Sunan Ibn Maajah nr. 3062) 
 
Dit is dus zeer belangrijk, de intentie, wanneer men het Zamzam water 
drinkt en zich ervan bewust is dat het een daad van aanbidding is en men 
een oprechte intentie heeft voordatgene wat hij wil, bijvoorbeeld genezen 
van Sihr of het Boze Oog, dan zal ALLAH deze persoon genezen, als er 
geen andere zaken in de weg staan(doorgaan met zondes, het consumeren 
van haram enz.) 



Als men het dus drinkt voor bijvoorbeeld het genezen van Sihr, zegt men O 
ALLAH ik drink het om genezing van U te krijgen van Sihr, dus genees 
mij O ALLAH, en men drinkt het in 3 keer en daarna dankt en prijst men 
ALLAH. 
 
De Profeet(vrede zij met hem) zei: Het beste water op het aardoppervlak is 
het water van Zamzam, het is een soort voedsel en een genezing van 
ziektes.”(Saheeh Al-Jaami’ nr. 3302) 
 
Het advies wat ik nog geef is om geen flesjes te kopen van winkels hier in 
Europa die beweren dat het Zamzam water is, de regering van Saudi-
Arabie heeft in meerdere verklaringen te kennen gegeven dat ze niemand 
toestaan om Zamzam water in grote hoeveelheden het land uit te 
exporteren, het is dus voor niemand mogelijk dit te koop aan te bieden. 
Men kan het dus allen drinken als ze het krijgen van een pelgrim die net 
terug is of men zelf naar Mekka gaat, in Engeland zijn zelfs mensen 
vergiftigd met nep Zamzam flesjes. 
 
Zamzam water is zowel geschikt voor drinken als om zichzelf mee te 
wassen. 
 
 

17.3 Regenwater 
 

Allah de Verhevene zegt in de Koran in Surah Al-Qaaf vers 9: 
 

نويدصالْح بحو اتنج ا بِهنتكاً فَأَنبارباًء ماِء ممالس نا ملْنز  
 
“En Wij zenden water vol zegeningen uit de hemel neder en Wij brengen daarmee tuinen 
en graan voort waarvan kan worden geoogst” 
 
We kunnen zeggen dat alles wat ALLAH heeft genoemd in de Koraan en 
waarin hij zegeningen in heeft gezet een middel is waarmee we de 
genezing met de wil van ALLAH kunnen behalen. 
 
Het gebruik van regenwater is net als ander water geschikt voor het 
drinken en om ermee te wassen, ook hierbij is het niet nodig om erover te 
reciteren, het kan wel en dat is beter, men dient zich geen zorgen te maken 
over dat het water slecht voor je is, men filtert het alleen en drinkt het op 
en vertrouwt op ALLAH. 



 
 

17.4 Rozewater 
 
Rozewater het woordje zegt het al is water wat onttrokken wordt uit 
rozebladeren, deze bladeren bevatten etherische olieeen en die worden 
gebruikt om dit water te maken, ik heb het hier niet over mazhar water, wat 
men ook gebruikt om koekjes te maken, dit wordt vaak verward met 
rozewater, terwijl dit niet zo is. 
Mazhar wordt vervaardigt uit citrusvruchten en heeft zelf niks met 
rozewater te maken, het is daarom ook niet geschikt voor Roqyah. 
 
Rozewater kan men puur gebruiken of om bepaalde mixjes te maken, het is 
voor elke soort Bezetenheid geschikt, of deze nou door Al-Mass, ‘Ain of 
Sihr is. 
 
Rozewater is vooral geschikt om de Sihr die zich in de maag bevindt over 
te geven en ook tegen de Djinn ‘Aseeq is rozewater in de praktijk heel 
nuttig geweest, ook bij dit water kan erover gereciteerd worden, maar is in 
principe niet nodig. 
 
Een ander nut wat het rozewater heeft is dat het als alternatief kan dienen 
voor paracetamol door het tijdens hoofdpijn en koorts in te smeren op het 
hoofd, het verkoeld hierbij het lichaam en dringt tot diep door in de huid. 
Ook kan het gebruikt worden om irriterende ogen te wassen, het effect is 
met de Wil van ALLAH heel groot, zo zien we SubhannALLAH hoeveel 
gunsten ALLAH gezeten heeft in een paar blaadjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18. De behandeling door middel van kruiden en 
planten 

 
 

18.1 Al-Haltit 
 
Al-Haltit, ook wel bekend als Asafoestida of Devils Dung en in het 
Nederlands bekend als duivelsdrek. Het is een hars van de wortels van een 
plant genaamd Ferula Asafoetida. De plant komt vooral voor in de 
gebieden rond Iran en India. 
Haltit wordt ook gebruikt in het vervaardigen van voedsel, het heeft een ui-
achtige smaak en is zeer sterk, de meeste zullen het een vieze en stinkende 
geur vinden. Bepaalde hindoe stammen gebruiken het ter vervanging van 
ui en knoflook omdat zij dit niet mogen eten. 
 
Al-Haltit heeft vele medicinale werkingen, teveel om hier op te noemen, 
een paar zijn darmproblemen verhelpen, problemen met de luchtwegen 
verhelpen enz. Als iemand zich wil beschermen tegen de mexicaanse griep 
kan die beter Al-Haltit gebruiken dan de vaccinatie, Al-Haltit staat 
namelijk bekend als anti-griepmiddel. 
 
Bij de Roqyah gebruiken we Al-Haltit vooral voor het overgeven van Sihr 
die zich in de maag vindt, maar in principe kan het voor elke Bezetenheid 
gebruikt worden, de meeste Djinn kunnen niet tegen de geur of smaak van 
Al-Haltit. 
 
Al-Haltit wordt gebruikt doormiddel van eraan te ruiken en zeer kleine 
stukjes te eten, het is zeer sterk en men moet er dus niet veel van nemen. 
 
Vrouwen die zwanger zijn en borstvoedig geven mogen het niet eten, 
ruiken mag altijd. 
Men zal merken dat het gebruik van Al-Haltit naast Roqyah erg lijdend is 
voor de Djinn en vele mensen zijn door deze sabab genezen door ALLAH 
de Verhevene. 
 
Let Op: Hoewel Al-Haltit een kruid is wat gebruikt wordt door bekende 
raaqis en geleerden en het een toegestaan middel is voor de Roqyah, wordt 
Al-Haltit ook gebruikt door tovenaars. Zij gebruiken dit vooral bij hun 
voordeuren om zodoende beschermt te zijn tegen andere vijandige 
Shayateen, ook zijn er dwalende raaqis die hun patienten adviseren om een 



stukje haltit bij de drempel van de deur te zetten enz, dit is een 
verachtelijke Bid’ah en impliceert zelfs Shirk, omdat er wordt vertrouwd 
op een plant voor bescherming tegen de Shayateen ipv ALLAH. 
 
Hieronder een voorbeeld van Al-Haltit: 
 

 
 

 
 

18.2 Al-Theriak 
 
Al-Theriak is wat mij betreft het beste middel verkrijgbaar om toe te 
passen bij Sihr die gegeten of gedronken is, het is alleen helaas moeilijk 
om eraan te komen en de theriak die er wordt verkocht is meestal nep en 
niet echt 
 
De oorsprong van Theriak ligt bij de Oude Grieken die het middel 
gebruikten om hun lichaam imuun te maken voor gif.  
Wanneer we het hebben over theriak dan verdelen we het in 2 groepen, een 
kruid genaamd theriak, die men kookt en het water ervan drinkt, en een 
kruidenmengsel van tientallen verschillende kruiden, beide zijn moeilijk 
om te verkrijgen, maar het effect ervan met de wil van ALLAH is zeer 
groot. 
Het kruidenmengsel mengt men met een glas water(1 lepel) en drinkt dit, 
met de wil van ALLAH zal de Sihr worden overgegeven. 
Van het kruid dient men ongeveer 50 gram te koken in 2 liter water, men 
kookt het gedurende 1,5 a 2 uur, totdat het kleur van het water is verandert, 
daarna laat men het afkoelen, desgewenst reciteert men erover en drinkt 
ervan. 
 
Hieronder een voorbeeld van Theriak: 



 

 
 
 

18.3 Dam Al-Agawayn 
 
Dam Al-Aqawayn, oftewel drakenbloed is een hars die afkomstig is uit de 
drakenbloedboom (Dracaena Draco). 
Het is dus niet echt bloed, maar het wordt zo genoemd vanwege de rode 
kleur die het heeft.  
Drakenbloed is een zeer krachtige kruid wat in de Roqyah bij bepaalde 
mengels gebruikt wordt, het wordt vooral toegepast bij de wat sterkere 
Djinn en vormt met de wil van ALLAH in sommige gevallen een ware 
kwelling voor de Djinn. 
Drakenbloed is niet geschikt om zelf mee te experimenteren en mag alleen 
door een ervaren raaqi gebruikt worden, dus de bereidingswijze zal ik niet 
vermelden 
Een probleem van drakenbloed is dat het zeer moeilijk is om het te krijgen 
en wat er vaak op de markt is, is nep en niet echt, de kruidenwinkeltjes in 
Marokko zijn grote flashpraktijken en 99% van de gevallen zullen ze nep 
drakenbloed verkopen, omdat zij er zelf niet aan kunnen komen, ze 
verkopen Al-Sabb Al-Jamani en zeggen dat dit Drakenbloed is. 
Ook sommige tovenaars gebruiken drakenbloed om bepaalde Djinn ermee 
te temmen en schrijven Sihr spreuken ermee op in hun boeken, dus let hier 
op. 
Het drakenbloed wat gebruikt wordt bij Roqyah wordt gebruikt samen met 
andere toegestane kruiden zoals saffraan om er kleine hoeveelheden van te 
drinken en om ermee te wassen en wordt samen met het reciteren van 
Koraan gedaan, er wordt niks ermee geschreven, drakenbloed wordt vooral 
gebruikt voor het wassen. 
 
Hieronder een voorbeeld van de drakenbloedboom, en het drakenbloed wat 
uit de boom komt: 



 

 
 
 

 
18.4 Al-Qist Al-Hindi en Al-Qist Al-Bahri 

 
Ook wel bekend onder de naam Indiase Costus. Er zijn in principe 2 
verschillende, Al-Qist Al-Hindi, dit is de Indiase Costus, deze is heet van 
aard en zwart en afkomstig van het land en we hebben Al-Qist Al-Bahri, de 
Costus van de zee, deze is wit en wat lichter van aard. 
Bij de Roqyah gebruiken we ze allebei. 
 
Al-Qist Al-Hindi is een zeer sterk kruid en heeft vele medicinale 
werkingen, en dit kruid wordt ons zelfs aanbevolen door onze geliefde 
Profeet(vrede zij met hem). 
 
Het is overgeleverd dat Oemm Qays bint Mihsan heeft gezegd: Ik hoor de 
de Profeet(vrede zij met hem) zeggen:  
 
“ Gebruik  dit Indiase kruid(Al-Qist), want er bevindt zich genezing in 
voor 7 ziektes, het kan als neusdruppels genomen worden voor 
keelproblemen of in de binnenkant van de mond(door het in te nemen) 
tegen pleuritis(soort ontsteking van de longen)”(Bukhari nr 5692, Kitaab 
Al-Tibb) 
 
Ibn Hajr geeft commentaar over deze hadeeth in Al-Fath en geeft te kennen 
dat de Profeet(vrede zij met hem) alleen 2 van de 7 ziektes heeft genoemd, 
maar er vele meer zijn, de 7 ziektes die de Profeet(vrede zij met hem) 
noemde kan ook de manieren van toedienen zijn, want de doktoren hebben 
veel meer nut uit de praktijk gehaald dan 7 ziektes, wa ALLAHOE A’lam. 
 



Al-Qist kan gebruikt worden tegen de ziektes die in de hadeeth zijn 
genoemd, maar ook tegen pijn van de keel of neus amandelen, 
ontstekingen van de luchtwegen, enz, enz. 
 
Al-Qist  kan bij de Roqyah op de volgende manieren gebruikt worden. 
 
- Men neemt een klein stukje Al-Qist Al-Hindi en vermaalt het, er is maar 
weinig nodig omdat het kruid sterk is. 
 Het vermalen kruid wordt gemixt met pure olijfolie, niet teveel ongeveer 3 
eetlepels, en men roert het goed zodat alles een mix wordt.  
Nu neemt men een doseerspuitje, en zuigt het mengsel op in de spuit. 
De patient ligt op zijn rug, met zijn hoofd iets naar achteren geknikt, 
iemand spuit het inhoud van het spuitje in beide neusgaten naar binnen. 
Het mengsel zal warm aanvoelen en een beetje kan ook naar de keel 
stromen, met de wil van ALLAH zal de Djinn die plaats heeft genomen in 
het hoofd niet tegen het mengsel kunnen en het lichaam verlaten. 
Dit gebeurt meestal doormiddel van niezen. Als men er zeker van is dat de 
Djinn het lichaam heeft verlaten, begint met met het traject “Kafl Al-
Djasad”. 
 
- Men maalt een klein beetje Al-Qist Al-Bahri en mengt dit met 1 liter 
water, over het water reciteert men de verzen van Sihr of andere verzen 
afhankelijk van wat ze hebben, en laat het drinken door de patient. Dit is 
vooral goed voor de mensen die Sihr in hun buik hebben, ook is het goed 
om met dit mengsel jezelf te wassen. 
 
Hieronder een voorbeeld van Al-Qist Al-Hindi: 
 

 
 
 
 
 
 



18.5 Sidr 
 
Sidr is misschien wel het meest bekendste kruid in de Roqyah, het wordt 
ook wel lotusbloem genoemd en in Marokko is het bekend onder de naam 
sedra of tazeqhuaat in het berbers.  
Sidr is makkelijk verkrijgbaar in Marokko, en kan gewoon buiten geplukt 
worden, het plukken is wel moeilijk door de scherpe naalden die deze 
struik heeft.  
Het is grappig dat vele Marokkanen sidr voor hun huis in Marokko hebben 
staan, maar niet weten dat het een plant is met vele gunsten, de plant trekt 
de aandacht in Marokko doordat alle zwarte plastic tasjes eraan blijven 
plakken door de naalden.  
Ikzelf haal het elk jaar uit Marokko, als ik er ben pluk ik het zelf en anders 
plukt mijn vader Hafidhahullah, in de omgeveving van Aaroui en Nador 
stikt het van de sidr, maar het komt door heel Marokko voor. 
 
Deze struik wordt zowel in de Koran als de ahadeeth van de Profeet(vrede 
zij met hem genoemd) 
 
Habeeb ibn Utbah ibn Abddus-Salaam moge Allah tevreden met hem zijn 
zei: 
 Ik was aan het zitten met de Profeet vrede zij met hem, toen een bedoeien 
kwam en zei, O Boodschapper van Allah (vrede zij met hem), ik heb 
gehoord  dat u verteld hebt over een boom in het paradijs, en ik ken geen 
boom dat grotere doorns heeft dan die boom(de lotus boom). 
De Profeet vrede zij met hem zei: 
 
“Allah heeft een vrucht geplaats voor elke doorn die erop zit, in de boom 
zitten 70 verschillende kleuren voedsel, en 1 kleur van daar lijkt op geen 
ander.(Tirmidhi) 
 
En Bukhari heeft een soort gelijke hadeeth overgeleverd met iets andere 
bewoordingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allah zegt in Surah vers 13 t/m 18: 
 

ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى  عند سدرة الْمنتهى  عندها جنةُ الْمأْوى  إِذْ يغشى 
ى  مشغا يةَ مردى السا طَغمو رصاغَ الْبا زآي نأَى مر لَقَد  هبر ات

 الْكُبرى
“En voorzeker, hij zag hem(Jibriel) ook bij een andere nederdaling.  

Bij de Lotusboom waar niemand voorbij mag gaan,  

Waarnaast de Tuin van Verblijf is.  

Toen het goddelijke Licht de Lotusboom overstraalde  

Wendde zijn oog zich niet af, noch ging het de grens te buiten.  

Voorwaar, hij zag de grote tekenen van zijn Heer.”  

Sidr wordt gebruikt bij de Roqyah en wordt in het water gedaan waarover 
wordt gereciteerd om er vervolgens van te drinken en zichzelf ermee te 
wassen. 
 
Shaych Ibn Bazz(moge ALLAH hem genadig zijn) vermeld in zijn boek 
Al-‘Ilaaz Al-Amraad bil Quran wa Sunnah blz 23-26 het volgende” 
 
 
“Vermaal 7 groene blaadjes van de sidr boom.  
Doe de gemalen blaadjes in een schone kom en vul deze met water(genoeg 
om er gedurende 7 dagen mee te wassen).  
Reciteer over de kom de volgende verzen: Ayat Al-Kursi, Surah Al-
Kafiroon, Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq en Surah Al-Nass. Reciteer er 
ook de verzen over Sihr in Al-A’raaf, Yunus en Ta-ha(Zie Appendix 
Roqyah van Sihr). 
Wanneer men klaar is met de recitatie, drinkt met van het water en van de 
rest wast men zichzelf. Dit zal ziekte weghalen met de wil van ALLAH. 
Als het nodig is, dient dit herhaalt te worden totdat de genezing volgt.” 
 
Sidr heeft het effect zich te hechten aan de Sihr wanneer het gedronken 
wordt door iemand die Sihr in zijn lichaam heeft en vervolgens wordt het 
overgegeven met de wil van ALLAH. 



Verder is het zeer nuttig gebleken bij het wassen, vooral bij mensen die 
getroffen zijn door Rabt(vaginisme). 
 
Hieronder een voorbeeld van sidr: 
 

 
 
 

18.6 3ar3ar 
 
Het zijn een soort dennenaalden van een boom, in het berbers is dit kruid 
en boom bekend als amerzie, het komt zeer veel voor in Marokko en kan 
gewoon vrij geplukt worden. De stam van de boom wordt vaak gebruikt als 
houtskool, de naalden van de boom staan bekend als goed voor de darmen 
en spijsvertering. 3ar3ar is dus goed voor mensen die Sihr in hun buik 
hebben. De latijnse naam voor 3ar3ar is Juniperus Procera, de naalden van 
de boom geven een lekkere dennegeur af en de boom heeft ook naast de 
dennenaalden kleine harde houtsoortige blauw besjes. 
3ar3ar wordt in de Tibb ook gebruikt voor hoofdpijn, lucht in de maag 
 
Bereidingswijze: 
 
Neem een handje vol van het kruid en stop dit in kokend water, laat het 
ongeveer 4 a 5 min doorkoken, het is belangrijk dat tijdens het koken van 
de 3ar3ar alle uitgangen van de stoom geblokkeerd worden, zodat de 
etherische olieen in het kruid behouden blijven. Daarna haalt men het van 
het vuur en laat men het afkoelen. 
Na het afkoelen filtert men het sap van het kruid. Het sap heeft een gelige 
kleur gekregen, het is aanbevolen erover te reciteren, maar het hoeft niet. 



Het sap drinkt men tijdens de Roqyah en met de wil van ALLAH zal het de 
Sihr in het lichaam verwijderen. 
 
Hieronder een voorbeeld van 3ar3ar: 
 

  
 
 

 
18.7 Senna 

 
Senna is een plant wat een laxerende werking heeft, het effect is 
SubhannALLAH erg groot en het kan met de wil van ALLAH het 
darmstelsel en maag volledig reinigen, het is daarom uitstekend geschikt 
voor mensen die Sihr hebben gegeten of gedrinken, het wordt ook wel 
Senna Mekki genoemd. 
Senna is ook genoemd en aanbevolen door onze geliefde Profeet(vrede zij 
met hem) 
 
Het is overgeleverd van ‘Utbata ibn Abdullah dat Asma bint ‘Umays werd 
gevraagd door de Profeet(vrede zij met hem) wat ze gebruikte als 
laxeermiddel? 
 
Ze antwoorde: Bi Sabrum(wolfsmelk euphorbia  ), de Profeet(vrede zij met 
hem) zei, (dat is) heet, heet. Ze zei, en daarna met Senna. 
De Profeet(vrede zij met hem) zei: ‘Als er ergens een genezing voor de 
dood in zou zitten dan zou het Senna zijn”.(Tirmidhi, Albaani heeft de 
hadeeth als da’eef verklaard) 
 



Ibn Maajah en Ahmad hebben een andere hadeeth overgeleverd en die is 
hassan bevonden en staat in Saheeh Al-Jaami’ nr 4067. 
 
De Profeet(vrede zij met hem) zei:  
 
“Gebruik Senna en Sanoet(honing) want in hen zitten een genezing voor 
alles behalve Al-Saam. 
 
Er werd gevraag O Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) wat is 
Al-Saam, en hij zei de dood.” 
 
En het is overgeleverd van Ibn ‘Abbas(moge ALLAH tevreden met hem 
zijn) dat de Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) zei: 
 
“De beste geneesmiddelen die jullie gebruiken zijn; Al-Ladood, en Al-
Sa’oot en Al-Hijaamah en Al-Masjoe”.(Tirmdhi en Hassan verklaard) 
 
Al-Ladood zijn geneesmiddelen die men toedient met de door de zijkant 
van de mond. 
Al-Sa’oot zijn geneesmiddelen die als neusdruppels worden toegediend 
Al-Hijaamah is bekend en Al-Masjoe zijn laxeermiddelen. 
 
Senna wordt alsvolgt gebruikt: 
 
Men neem ongeveer 50 gram senna en kookt ½ liter water. 
Wanneer het water zijn kookpunt bereikt stopt men de senna bij het water 
en desgewenst 1 of 2 lepels honing voor de smaak, men laat de senna nog 3 
a 4 min doorkoken.  
Wat belangrijk is, is zodra men de senna bij het water doet, dan moet men 
alle uitgangen van de theepot blokkeren zodat er geen stoom uitkomt, 
omdat anders het middel verdampt en alleen kleurstof overblijft. 
Na 3 a 4 min gekookt te hebben haalt men de senna van het vuur, de 
uitgangen laat men dicht zodat er geen stoom uitkomt, men laat het 
volledig koud worden.  
Wanneer het afgekoeld is filtert men het water van de blaadjes, het sap 
heeft een donkere kleur gekregen en lijkt een beetje op cola. 
Van dit sap drinkt men 1 grote glas koud op en niet meer. De senna kan al 
binnen een aantal uur werken, mocht de senna die dag niet hebben gewerkt 
dan herhaalt men het de volgende dag op dezelfde manier, dit doet men 
max 2 dagen achter elkaar. 



Men zal buikpijn krijgen en drang om naar het toilet te gaan, en dit kan de 
sabaab zijn dat de Sihr het lichaam verlaat. 
Ik raad de mensen aan om senna te gebruiken als ze vrij zijn, omdat men 
vaak het toilet moet bezoeken. 
 
Mensen moeten niet teveel senna gebruiken en zich houden aan het advies 
hierboven, omdat senna zeer sterk is en bij veelvuldig gebruik kan leiden 
tot uitdroging en darm beschadiging, dus men mag bovenstaande maximaal 
1 keer per maand uitvoeren. 
 
Senna is ook goed om te gebruiken tegen haaruitval, men gebruikt het op 
dezelfde manier als henna. 
 
De volgende mensen mogen absoluut geen senna gebruiken: 
 
- Kinderen onder de leeftijd van 15 jaar. 
- Ouderen, ouder dan 65 jaar. 
- Mensen die darmoperaties hebben gehad. 
- Mensen met uitdrogingsverschijnselen. 
- Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. 
- Mensen die diaree hebben. 
 
Hieronder een voorbeeld van Senna: 
 

 
 

 
 
 
 



18.8 Rayhaan 
 
Rayhaan, oftewel basillicum, het is een kruid dat ook in het eten gebruikt 
wordt, alleen wanneer we het over Rayhaan bij Al-Tibb hebben dan 
bedoelen we wilde basillicum die in de bossen groeit en vele malen sterker 
en doeltreffender is dan de normale bassilicum. Het is deze soort van 
Rayhaan die ook gebruikt wordt om er pafum mee te maken, voorzover ik 
heb gezien is deze soort te vinden bij speciaalzaken die kruiden verkopen, 
men kan het dus niet overal vinden. 
Rayhaan wordt 2-maal genoemd in de Koraan en dit geeft aan dat het een 
gezegend kruid is. 
 
Allah de Verhevene zegt in Surah Al-Waqi’ah vers 88-89 
 

 فَأَما إِن كَانَ من الْمقَربِني  فَروح وريحانٌ وجنةُ نعيمٍ
“Als hij nu behoort tot degenen, die dicht bij God zijn,  

Dan is voor hem geluk en geur(Rayhaan) en een tuin van verrukking” 
 

En in Surah Al-Rahmaan vers 12 

 

عصف والريحانُوالْحب ذُو الْ  
“En gebolsterd graan en geurige bloemen(Rayhaan)” 

 

Rayhaan wordt in de Roqyah op verschillende manieren gebruikt, het kan 
als olie gebruikt worden om erzichzelf mee in te smeren of te mixen met 
andere kruiden, maar Rayhaan wordt vooral gebruikt om in water gekookt 
te worden en het sap er dan van te drinken, ook is het nuttig gebleken om 
er thee van te maken.  

Rayhaan reinigt de darmen en is dus goed geschikt voor Sihr die gegeten 
of gedronken is, het verwijdert overtollig lucht in de maag en darmen.            
En omdat Rayhaan en soort parfum is wordt het door Shayateen gehaat als 
het wordt ingenomen, het is zeer nuttig gebleken tegen de waswaas en 



tegen de Djinn ‘Aseeq. Onderstaand zit een recept dat met Rayhaan 
gemaakt wordt en geschikt is voor mensen met Sihr in hun lichaam. 

Benodigheden: 
 
- 1 gram Rayhaan 
- 1 gram rozen bladeren 
- 1 gram Laurier bladeren(Warakat Al‘Aar) 
 
 
Je neemt bovenstaande kruiden en planten en wast ze goed in normaal 
water, niet warm en niet koud. De planten dienen vers te zijn en niet droog. 
 
Je neemt een pan met 3,5 liter water en stopt bovenstaande erin en legt de 
pan op het vuur en laat het op het vuur zitten, totdat de kleur en smaak van 
het water veranderen. 
 
Laat daarna het water afkoelen en filter het en drink ervan. 
 
Na het overgeven eet men 7 dadels en een lepel honing waarover de verzen 
van Sihr zijn gereciteerd. 

Met de wil van ALLAH komt de Sihr hierdoor uit de maag.  

Hieronder een voorbeeld van Rayhaan: 

 

 

 

 



18.9 Saffraan 
 
Saffraan, ik heb het hier over de echte saffraan en niet de kleurstof die te 
koop is in zakjes en die Marokkanen in het eten gebruiken. 
Saffraan is in principe een parfum, het is eetbaar en heeft een heerlijke 
geur en de vorm zijn dunne rode slierten. De slierten zijn de stampers van 
een prachtige bloem genaamd Saffraankrokus(Crocus Sativus), elke bloem 
produceert maar een paar slierten en deze worden met de hand geoogst, 
vandaar dat Saffraan heel duur is. 
Saffraan wordt gebruikt in de Roqyah en wordt gemixt met Roqyahwater 
om ervan te drinken en zichzelf ermee te wassen, ook heeft het een 
pijnstillende werking in het lichaam. 
Het wordt ook gebruikt als inkt om Koraanverzen mee te schrijven op een 
blaadje om deze vervolgens op te laten lossen in water, van dit water wordt 
er gedronken en wast men zichzelf. 
Saffraan is verder een ingredient dat met andere kruiden wordt gemixt, 
zoals drakenbloed. 
 
Ibn Kathir(moge ALLAH hem genadig zijn) vermeld een hadith in zijn 
werk Al-Bidayat wa Nihayat waarin hij bij het hoofdstuk van het paradijs 
komt, in de hadith staat ook iets vermeld over saffraan. 
 
Abu Said al-Khudri (moge Allah tevreden met hem zijn) zei:  
“de Boodschapper van Allah vrede zij met hem zei”:  
“Allah heeft het paradijs “Adn met zijn “hand”(wij geven hierbij geen 
hoedanigheid en niets of niemand is gelijk aan ALLAH) gebouwd, het 
bestaat uit bouwstenen van goud en zilver, zijn cement is zuivere muskus, 
de grond is saffraan en het grind bestaat uit parels.....”(Abu Sheig) 
 
 
Hieronder een voorbeeld van saffraan en de bloem waaruit die voortkomt: 
 
 

  



18.10 Gingseng 
 
Gingseng is de wortel van een plant. 
Het wordt gebruikt in de Roqyah voor extra energie en versterkt het 
lichaam. Men kan de wortel gebruiken om er thee van te maken, ook zijn 
er tegenwoordig tabletten te koop van Gingseng. 
 
Hieronder een voorbeeld van Gingseng: 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
18.11 Habbat Al-Sawda 

 
Zie Habbat Al-Sawda olie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.12 Al-Harmal 
 

  
Al-Harmal oftewel de Peganum harmala, is een plant met mooie witte 
bloemen en de zaadjes zijn bruin.zwart.  
Al-Harmal wordt in de Tibb gebruikt om kou uit het lichaam te krijgen en 
ook als middel tegen hoofdpijn, verlamheid, tetanus en het is een bekend 
middel in de Tibb tegen Al-Sar’(Bezetenheid).  
Al-Harmal wordt in de Roqyah gebruikt samen met andere middelen, zoals 
honing en appelazijn, en ook kan het gekookt worden in water en 
opgedronken worden, het bevordert het overgeven en dus geschikt voor 
mensen met Sihr in het lichaam, en ook is het goed tegen Djinn die plaats 
hebben genomen in het hoofd. 
 
Hieronder een voorbeeld van Al-Harmal: 
 

 
 
Insha ALLAH is dit het wat betreft de behandeling door kruiden, er zijn 
noge vele kruiden en andere middelen die nuttig zijn voor de Roqyah, 
zoals; Al-Za’tar(Thijm), Al-Gazama(Lavendel), Al-Holba(Fenegriek)Al-
Karnaval(Kruidnagel) enz, enz.  
Ook kan men alles wat in de Koran of Sunnah genoemd is uitproberen als 
sabaab, omdat hierin Baraka zit, men kan hiervoor een ervaren raaqi om 
vragen, zoals de Siwaak, Talbinah(gerstmeel), Ithmid(Khol) enz, enz. 
 
 
 
 
 
 



19. De behandeling door middel van olieën 
 
 

19.1 Olijfolie 
 
Allah de Verhevene zegt in de Koraan Surah Al-Nour vers 35: 
 

اللَّه نور السماوات والْأَرضِ مثَلُ نورِه كَمشكَاة فيها مصباح الْمصباح في 
زجاجة الزجاجةُ كَأَنها كَوكَب دري يوقَد من شجرة مباركَة زيتونِة لَّا 

ضا يهتيز كَادي ةبِيلَا غَرو ةيقرورٍ شلَى نع ورن ارن هسسمت لَم لَويُء و
يهدي اللَّه لنورِه من يشاُء ويضرِب اللَّه الْأَمثَالَ للناسِ واللَّه بِكُلِّ شيءٍ 
يملع 
 
“Allah is het Licht van de hemelen en de aarde. De gelijkenis van Zijn Licht is als een nis 
waarin een lamp staat. De lamp is door een glas omsloten; het glas is als een schitterende 
ster. Het wordt, aangestoken met olie van een gezegende boom, een olijfboom, die van het 
Oosten noch van het Westen is, welks olie bijna zou lichten, zelfs al raakte vuur haar niet. 
Licht op Licht. Allah leidt tot Zijn Licht wie Hij wil. - Allah geeft gelijkenissen voor de 
mensen; Allah heeft kennis van alle dingen.” 
 
 
Ibn Kathir( moge ALLAH hem genadig zijn) vermeld over deze vers 
verschillende overleveringen van de Sahaba en uitspraken van de 
Tabie’een, het is een gezegende boom, en de boom waarover in de vers 
wordt gesproken is een boom die de gehele dag in de zon staat en zo komt 
zijn olie tot zijn puurste vorm. 
 
 
Allah zegt in Surah Al-Moeminun vers 20: 
 

رجشونيلغٍ لِّلْآكبصنِ وهبِالد تنباء تنين طُورِ سم جرخةً ت  
 
“En Wij brengen een boom voort die groeit uit de berg Sinaï: deze brengt olie en een saus 
voort voor hen die het willen nuttigen.” 

 



Ibn Kathir(moge ALLAH hem genadig zijn) zegt over deze vers: 
“Het is de olijvenboom, en Toer is de berg.” 
 
Het is overgeleverd door Imam Ahmad op gezag van Abu Usayd dat de 
Profeet(vrede zij met hem zei): 
 
“Eet de olie(olijfolie) en smeer jezelf ermee in, want het(de olie) is van een 
gezegende boom(olijfboom).”(Musnad Ahmad deel 3 nr 498) 
 
 
Olijfolie is dus olie van een gezegende boom, en vele boeken zijn erover 
geschreven en er is bewezen dat alles van de olijfboom een genezende 
werking heeft, zelfs de stam en bladeren. 
 
Olijfolie heeft een eigenschap dat het snel door het bloed wordt 
ingenomen, het geeft de keel rust en voedt het lichaam van binnenuit en 
verwijdert met de wil van ALLAH ziektes. 
In de Roqyah gebruiken we olijfolie zoals de Profeet(vrede zij met hem) 
het ons heeft aangeraden, we smeren onszelf ermee in, drinken het, eten het 
met brood enz. 
 
De olijfolie is nog beter wanneer er op gereciteerd wordt, men dient zich er 
dagelijks mee in te smeren, het vormt een bescherming zodat er geen 
andere Djinn in het lichaam kunnen komen met de wil van ALLAH en de 
Djinn in het lichaam die er reeds zijn ondergaan een werkelijke 
verbranding. 
Het is geschikt voor alle soorten Bezetenheid, Sihr en Boze Oog, en vooral 
mensen met de ‘Aseeq dienen het veelvuldig te gebruiken. 
Olijfolie is ook zeer goed voor kinderen als zij ziek zijn, men hoeft niet 
bang te zijn voor bijwerkingen. 
 
Behalve voor de Roqyah is olijfolie goed voor de volgende zaken: 
 
- Moeilijke stoelgang, olijfolie is een goed laxeermiddel, en is goed tegen 
aambeien 
- Voor diabetes patiënten 
- Goed voor de huid, als men zich er dagelijks mee insmeert, mensen die 
last hebben van een Djinn, zullen zien dat door de olijfolie ze juist uitslag 
krijgen en dergelijke, dit krijgen meestal mensen die geraakt zijn door een 
Boos Oog of Sihr in het lichaam hebben, de olijfolie verwijdert deze zaken 
door het smeren waardoor er uitslag aan de buitenkant komt. 



- Goed tegen haaruitval, men dien zijn hoofdhuid dagelijks in te smeren. 
- Goed tegen giffen in het lichaam. 
 
 
 

19.2 Sadeb Olie en Sadebkruid 
 

Sadeb of Soedaab oftewel olie van de Ruta Graveolens plant, is wellicht 
het sterkste olie wat men kan gebruiken in de Roqyah tegen de Djinn. 
De plant komt vooral in Zuid-Frankrijk, Spanje en Italie voor. 
 
Sadeb is een zeer sterke olie, en dient dus voorzichtigheid gebruikt 
worden, het mag absoluut niet door zwangere vrouwen gebruikt worden, 
omdat het een miskraam kan veroorzaken. Sadeb wordt in sommige landen 
gebruikt als middel om een miskraam te veroorzaken.  
Verder mogen vrouwen die borstvoeding geven het ook niet gebruiken, 
tevens kinderen onder de 12 jaar mogen het niet gebruiken. 
 
Sadeb is zeer doeltreffend met de wil van ALLAH bij de Roqyah, het dient 
alleen bij noodzaak gebruikt te worden, als men dus een sterke Djinn treft 
die na vele malen Roqyah gedaan te hebben weigert te verdwijnen. De is 
wit tot gelig van kleur, ruikt stevig en is een dikke olie. Het kruid van 
Sedab, mits het vers is heeft een zeer sterke geur. De plant kan tot wel een 
meter lang worden en heeft gele bloemen. 
 
Sadeb olie is dus zeer sterk en als het gebruikt wordt dient dit met mate 
gedaan te worden. 
Verder is het in de praktijk zeer goed gebleken om als oor en neusdruppels 
te gebruiken als men zeker weet dat de Djinn in het hoofd plaats vindt, 
men moet dan denken aan 3 druppels per neus/oor. Mensen die vermoeden 
dat er Sihr in het hoofd op borst zitten, dienen dit dus ook te gebruiken als 
neus en oordruppels, zodoende de Sihr uit het lichaam te krijgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gebruikswijze: 
 
Wat belangrijk is dat men verse sadeb nodig heeft, het  moet gedroogd 
zijn, maar niet te oud, het moet nog een groene kleur hebben en een sterke 
geur. 
 
 
 
Wassen:  
 
Neem 2 handjes vol van het kruid en kook dit in ongeveer 2 liter water, op 
het moment dat de smaak en kleur van het water verandert is haalt men het 
van het vuur, men laat het afkoelen en filtert het en met het water wast men 
zichzelf. 
 
Drinken:  
 
Van het water wat men heeft voorbereid om te wassen kan men een kwart 
glas gebruiken om te drinken, niet meer dan dit omdat het sterk is. Vooral 
mensen met Sihr in hun maag is dit zeer goed. 
 
Voor de volgende mensen is het verboden dit te drinken: 
 
- Zwangere vrouwen, en vrouwen die borstvoeding geven 
- Kinderen onder de 12 jaar 
- Mensen die last hebben van aambeien 
 
Ruiken:  
 
Men neemt wat van het kruid, en ruikt eraan. Goed voor mensen met Sihr 
in het lichaam. 
 
Neus of Oordruppels: 
 
Neem wat van het water van de Sedab of olie wat met water is gemixt en 
druppel wat in de neus en oor, dit is zeer lijdend voor de Djinn. 
 
 Smeren: 
 
Men kan wat van de olie, klein beetje mengen met Zwarte Zaad olie of 
olijfolie en hierover reciteren en er het lichaam mee insmeren, als men het 



sedab water neemt kan dit ook met de olie gemengd worden, dan mag wat 
meer gebruikt worden. 
 
Hieronder een voorbeeld van Sadeb: 
 

   
 
 
 
 

19.3 Habbat Al-Sawda olie en Habbat Al-Sawda kruid 
 
 

Habbat Al-Sawda, ook bekend als Habbat Al-Baraka, ook bekend als 
zwarte zaad, ook bekend als Nigella Sativa en in het berbers als Sanoez. 
 
Het is een kruid met zeer veer medicinale werkingen, werkelijk teveel om 
hierop te noemen, het kruid is veelvuldig genoemd in de Sunnah. 
 
Abu Hureira(moge ALLAH tevreden met hem zijn) overleverd dat de 
Profeet(vrede zij met hem) zei: 
 
“In Habbat Al-Sawda zit een genezing voor elke ziekte behalve Saam(de 
dood)”. Bukhari nr 5364 en Muslim nr 2215) 
 
Habat Al-Sawda is goed voor de Roqyah om er zichzelf mee in te smeren 
of om het te drinken, hierbij geldt wel dat het niet aanbevolen wordt voor 
zwangere vrouwen, vooral als zij in de eerste 4 maanden van de 
zwangerschap bevinden.  
Het probleem met Habat Al-Sawda is dat nagenoeg alle flesjes die in de 
winkel te koop zijn niet echt 100% Habat Al-Sawda zijn, het zijn aftreksels 



ervan gemixt met biologische olieen zonder smaak. Men kan dit eigenlijk 
al weten vanwege de prijs, een liter echte Habat Al-Sawda zit ergens in de 
300-500 euro, dit terwijl in Nederland je een paar tientjes kwijt bent. 
 
Habat Al-Sawda is dus goed voor het insmeren, of om puur te drinken of te 
mixen met warm water en het dan te drinken, het heeft een reinigende 
werking voor het lichaam, en is zeer geschikt voor huiduitslag buiten het 
lichaam, het is bewezen in de praktijk dat het nuttig is tegen het Boze Oog 
en andere soorten van Djinn gerelateerde ziektes. 

 
 
 

Hieronder een voorbeeld van Habbat Al-Sawda en de plant waaruit het 
komt: 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



20. De behandeling door pure honing 
 

 
Allah zegt in Surah Al-Nahl vers 68-69: 
 

وأَوحى ربك إِلَى النحلِ أَن اتخذي من الْجِبالِ بيوتاً ومن الشجرِ ومما 
يعرِشونَ  ثُم كُلي من كُلِّ الثَّمرات فَاسلُكي سبلَ ربك ذُلُالً يخرج من 

م ابرا شطُونِهمٍ بةً لِّقَوآلي كي ذَلاسِ إِنَّ فلنفَاء لش يهف هانأَلْو فلتخ
 يتفَكَّرونَ

 

“En uw Heer heeft de bij bezield, (zeggende): "Maakt huizen in de heuvels en in de bomen 
en in hetgeen men bouwt."  

"Eet dan van alle soorten vruchten en volgt onderdanig de wegen van uw Heer." Er komt 
uit hun buik een vloeistof (honing) van verschillende tinten voort waarin genezing is voor 
de mens. Voorzeker, daarin is een teken voor een volk dat nadenkt.”  

 
Het is overgeleverd door Jabir(moge ALLAH tevreden met hem zijn) dat 
de Profeet(vrede zij met hem) zei: 
 
“Als er iets goeds zit in jullie medische behandelingen, dan zit het in de 
mes van de haajim(degene die Hijaamah doet), het drinken van honing of 
het branden met vuur(Al-Kaj), gericht voor wat geschikt is naar de oorzaak 
van de ziekte, maar ik zou niet graag gebrand worden met vuur.”(Al-
Kaj).(Bukhari Al-Tibb nr 5684) 
 
 
De Profeet(vrede zij met hem) zei: 
 
“Voor jullie(om te gebruiken) de 2 genezingen, honing en De Koraan”.(Ibn 
Maajah nr 3452) 
 
 
Honing behoort tot 1 van de beste geneesmiddelen die ALLAH de 
Verhevene aan ons heeft geschonken, behalve voor de Roqyah is honing 



voor bijna alles te gebruiken, we lezen in de woorden van ALLAH 
hierboven hoe een groot wonder honing eigenlijk is, en dat zoiets moois en 
lekkers uit een klein insect kan komen, SubhannALLAH. 
 
Vele mensen denken dat honing er maar in 1 soort is, en dat is niet zo. 
Honing heb je in vele soorten, afhankelijk van waar de bijen hun nectar 
hebben gehaald, zo is honing afkomstig van velden en bergen waar kruiden 
bevinden, beter dan honing afkomstig van bloemenvelden. 
 
We zullen insha ALLAH een paar soorten bespreken van honing. 
 
- Sidr Honing: 
 
Sidr honing is honing die de bijen vervaardigen door hun nectar van de 
Sidr boom te verzamelen. Sihr honing is vooral geschikt voor mensen met 
bloedarmoede en is zeer geschikt als anti-griepmiddel. 
 
- Thijm Honing: 
 
Oftewel Al-Za’tar, ook deze honing is zeer goed voor de Roqyah. De 
honing die afkomstig is van dit kruid is ook zeer geschikt voor 
aandoeningen in de buik, de honing heeft een zeer sterke geur en scherpe 
smaak. 
 
- Drakenbloed Honing: 
 
Afkomstig van de drakenbloedboom, wellicht de beste honing die er te 
krijgen is, maar het is daarom ook zeer moeilijk te krijgen. De honing is 
vooral in Jemen te vinden waar in de bergen nog drakenbloedbomen zitten. 
De honing is werkelijk geschikt voor alle soort ziektes, en zeker bij de 
Roqyah een goed middel. 
 
Naast bovenstaande soorten heb je nog vele andere soorten zoals honing 
afkomstig van de ‘Ar’ar(juniperus/amerzie), rozemarijn(Aklil Al-Jabal), 
Habbat Al-Sawda enz, enz. 
 
Gebruikswijze bij de Roqyah: 
 
Over het algemeen kan men zeggen dat honing als drank ingenomen dient 
te worden, dit is wat overgeleverd is van de Profeet(vrede zij met hem) en 
wat ook uit de praktijk naar voren komt. Honing dient bij voorkeur in de 



ochtend op de lege maag ingenomen te worden, gemixt met koud water. 
Men kan er eventueel wat appelazijn bijvoegen om bepaalde bijwerkingen 
te voorkomen. 
Honing is 1 van de beste zoniet het beste middel voor de buik, het is dus 
uitermate geschikt voor mensen die Sihr hebben gegeten of gedronken, het 
reinigt de darminhoud, verwijdert slijm en bacteriën en zo ook Sihr. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21. De behandeling door dadels 
 

Het is overgeleverd van de Profeet(vrede zij met hem): 
 
“Degene die 7 ‘Ajwah dadels eet in de ochtend, zal die dag niet geschaadt 
kunnen worden door gif of tovenarij(Sihr)”(Bukhari nr 9/569 en Muslim nr 
2047) 
 
 Het moge dus duidelijk zijn dat ALLAH de Verhevene genezing in de 
dadels van Medina heeft gezet, maar indien een persoon niet aan de 
‘Ajwah dadels kan komen, dan zijn andere dadels ook goed, dit is wat is 
overgeleverd van de geleerden waaronden Ibn ‘Uthaymeen en Bin 
Bazz(moge ALLAH hen genadig zijn). 
 
De dadels dienen bij voorkeur de avond ervoor in een glas koude melk 
gestopt te worden, de volgende ochtend dienen de dadels op een lege maag 
gegeten te worden, men eet de dadels en vertrouwt op ALLAH voor 
bescherming. 
 
Behalve een preventieve werking hebben  de dadels ook effect bij mensen 
die Sihr in hun buik hebben of mensen die denken dat ze het slachtoffer 
zijn van Al-Toekaal, bij beide zal het met de wil van ALLAH gunstig zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22. De behandeling door het nachtgebed 
 
 

 
Allereerst voordat we dieper ingaan op het begrip Qiyaam Al-Layl ook wel 
Tahajud genoemd, dienen we te weten wat deze termen in het arabisch 
betekenen. 
 
Het woordje Tahajud bijvoorbeeld in de taalkundige betekenis is zoiets al 
het strijden tegen de slaap, dit werd geciteerd door de grote Fiqh geleerde 
Ibn ‘Abidin in Rad Al-Muhtar. Het is dus iemand die in de nacht opstaat 
om te bidden, Al-Mutahazzid is iemand die staat in de nacht om te bidden. 
 
Het woordje Qiyaam, betekent letterlijk staan, en hiermee wordt het zelfde 
als tahajjud bedoeld. 
 
Allereerst is Qiyaam Al-Layl een naafil gebed, dat wil zeggen het behoort 
bij de vrijwillige gebeden, maar het heeft een hoge rang gekregen onder de 
nawafeel gebeden, het is namelijk na de verplichte gebeden, het beste 
gebed om te bidden. 
 
Abu Hureirah(moge ALLAH tevreden met hem zijn) overleverde dat de 
Profeet(vrede zij met hem zei): 
 
 “De beste gebeden na de verpichte gebeden is het bidden in het diepste 
van de nacht, en het beste om te vasten na de maand Ramadan is het vasten 
in de maand van ALLAH, Muharram.(Muslim) 
 
Qiyaam Al-Layl is een Sunnah Mu’akkadah, en er is bewijs voor in de 
Koraan, de Sunnah en de idjmaa’ van de geleerden. 
Voor dat het een Sunnah was, was Qiyaam Al-Layl verplicht. Hoewel het 
nu niet meer verplicht is roept ALLAH ons om het nachtgebed te 
verrichten. 
 
 
 
 
 
 
 



Allah zegt in de Koran Surah Al-Muzzamil vers 1-4: 
 

 هلَيع زِد يالً  أَوقَل هنم أَوِ انقُص فَهيالً  نِصلَ إِلَّا قَللُ  قُمِ اللَّيمزا الْمها أَيي
 ورتلِ الْقُرآنَ ترتيالً

 

“O, gij die u omwikkelt is in zijn kledij! 

Sta op in de nacht voor korte tijd.  

De helft er van of minder dan dat.  

Of maak het iets langer - en zeg de Koran duidelijk en aandachtig op(met een mooie 
toon).” 

 

Sa’d ibn Hishaam ibn ‘Aamir zei tegen ‘Aaishah(moge ALLAH tevreden 
met haar zijn):  

“Vertel me over hoe de Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) het 
nachtgebed bad.” Ze zei: 

‘Heb je het niet gelezen? “Yaa ayyuha’l-muzzammil(O , Gij die omwikkelt 
is in zijn kledij). 

”Hij zei, natuurlijk wel.”  

Zij zei: Allah, Verheven en Geprezen is Hij, maakte het nachtgebed 
verplicht aan het begin van deze Surah, dus de Profeet(vrede zij met hem) 
en zijn metgezellen, baden het nachtgebed voor een jaar, en ALLAH 
weerhield van hen het einde van deze Surah voor 12 maanden, totdat Hij 
iets openbaarde aan het einde van deze Surah om de zaken makkelijker te 
maken, dus werd het nachtgebed vrijwillig nadat het verplicht 
was.”(Muslim) 

We zien dus hier in deze hadith dat het nachtgebed eerst verplicht werd, 
maar ALLAH is genadig en wilde deze last niet op zijn dienaren laten en 
openbaarde na een  jaar het volgende vers. 

 



Surah Al-Muzzamil vers 20: 

  نفَةٌ مطَائو ثُلُثَهو فَهنِصلِ ون ثُلُثَيِ اللَّيى منأَد قُومت كأَن لَمعي كبإِنَّ ر 
 كُملَيع ابفَت وهصحأَن لَّن ت ملع ارهالنلَ واللَّي رقَدي اللَّهو كعم ينالَّذ

سيا توا مؤونَ فَاقْررآخى وضرنكُم مكُونُ ميأَن س ملع آنالْقُر نم ر
 بِيلِ اللَّهي سلُونَ فقَاتونَ يرآخو لِ اللَّهن فَضونَ مغتبضِ يي الْأَرونَ فرِبضي

ا اللَّه قَرضاً حسناً فَاقْرؤوا ما تيسر منه وأَقيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَقْرِضو
وما تقَدموا لأَنفُِسكُم من خيرٍ تجِدوه عند اللَّه هو خيراً وأَعظَم أَجراً 
يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه وا اللَّهرفغتاسو 

“Waarlijk uw Heer weet dat gij bijna twee-derde van de nacht staat (te bidden), somsdehelft 
of ook wel een derde er van, en eveneens doet dit een deel van degenen die met u zijn. En 
Allah bepaalt de maat van dag en nacht. Hij weet, dat gij het niet kunt volhouden, en 
daarom heeft Hij Zich in barmhartigheid tot u gewend. Zegt dan zoveel van de Koran op 
als u gemakkelijk valt. Hij weet dat er enigen onder u ziek kunnen zijn, en anderen op reis 
door het land trekken, zoekende naar Allah's genade, en weer anderen strijdend voor 
Allah's zaak. Zegt er dus zoveel van (de Koran) op, als u gemakkelijk valt en onderhoudt 
het gebed, en betaalt de Zakaat, en sluit met Allah een goede lening. En wat goeds gij voor 
u uitzendt, gij zult betere en grotere beloning bij Allah vinden. En zoekt vergiffenis van 
Allah, voorwaar, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.” 

We zien dus dat Qiyaam Al-Layl behoort tot 1 van de beste daden om 
dichterbij ALLAH te komen, en meteen ook 1 van de moeilijkste daden. 

Qiyaam Al-Layl heeft grote effecten op het licham,ziel en hart van de 
gelovige. 

Qiyaam Al-Layl is een bescherming voor het lichaam, iemand die altijd het 
nachtgebed verricht is imuun voor Sihr, Al-Mass, en beschermd tegen de 
Shayateen. 

De Profeet(vrede zij met hem) zei:  
 
“Voor jullie is het nachtgebed, want het(nachtgebed) was de gewoonte van 
de rechtgeleidenen(Al-Saliheen) voor jullie, en een toenadering bij 



ALLAH de Verhevene, en een bescherming tegen slechte daden, en een 
boetedoening voor jullie zonden en het voorkomt slechte zaken(zondes)” 
.(Overgeleverd door Imam Ahmad in zijn musnad en in Silsilat Saheeha 
van Albaani nr 4079) 
 
 
Qiyaam Al-Layl als behandeling tegen Al-Mass, Sihr en Al-‘Ain: 
 
Qiyaam Al-Layl is behalve 1 van de beste daden om dichterbij ALLAH te 
komen ook een manier om te genezen van djinn gerelateerde ziektes. 
 
De Geleerden en specialisten hebben vaak gesproken over de manier en het 
is een bewezen genezing in de praktijk. 
 
Shaych ‘Aaid Al-Qarni zegt over Qiyaam Al-Layl: ‘Het is 1 van de beste 
manier om je tawheed te versterken en een aanbidding waartegen Iblies en 
zijn soldaten(shayateen en tovenaars) niet tegen kunnen.” 
 
De Geleerde en dokter Said ibn ‘Ali ibn Wahf Al-Qahtani schrijft in zijn 
boek “Qiyaam Al-Layl wa Fadiluhu, wa Adaabuhu, wal Asbaab Al-
Mu’eena ‘Alayh” over alle voordelen en wonderen die ALLAH geeft door 
het bidden van Qiyaam Layl door zijn dienaar. 
 
De specialisten van Roqyah zijn het erovereens dat het beste waarmee 
gebeden kan worden tijdens qiyaam layl, surah Al-Baqarah is, dit geld 
vooral voor de mensen die lijden aan Sihr. 
 
Het is overgeleverd door Abu Hureira(moge ALLAH tevreden met hem 
zijn) die zei dat de Profeet(vrede zij met hem) zei:  
 
“Verander jullie huizen niet in begraafplaatsen, want de Shaytaan vlucht 
van het huis waarin Surah Al-Baqarah wordt gereciteerd.(Saheeh Al-
Jaami’ nr 7227) 
 
Deze hadith laat zien welke kracht en wonder ALLAH heeft geplaats in 
Surah Al-Baqarah.  
De Profeet(vrede zij met hem) bedoelt met de woorden, “Verander jullie 
huizen niet in begraafplaatsen” reciteer er Koraan, en verricht er vrijwillige 
gebeden in, omdat op begraafplaatsen geen Koraan gereciteerd mag 
worden en door dit het een plaats is waarin zich de Djinn rondhouden. 
 



De geleerde en muhaddith Shaych Al-Mubarakapuri zegt over deze 
woorden van de Profeet(vrede zij met hem) die we net geciteerd hebben 
het volgende:  
 
“ Het is dus als een plaats waar geen dhikr( het gedenken van ALLAH) en 
gehoorzaamheid  plaatsvindt en het wordt dus een plaats waar doden zich 
bevinden(net als een graf)….(Tuhfat Al-Uhudhi) 
 
We zien dus dat er geen 1 Shaytaan in staat is om een huis te benaderen 
waar dagelijks Surah Al-Baqarah wordt gereciteerd, wat zal er dus 
gebeuren met de Djinn die in het lichaam van een mens zitten, zij zullen 
niet in staat zijn daar lang te blijven, ALLAH zal ze verbranden en 
vernietigen met Zijn woorden in Surah Al-Baqarah. 
 
En het is overgeleverd door ibn Mas’ood(moge ALLAH tevreden met hem 
zijn) dat de Profeet(vrede zij met hem) zei:  
 
“Er is voor alles een Sanaama(hoogste/beste), en wanneer de Shaytaan 
hoort dat er Surah Al-Baqarah gereciteerd word, vlucht hij uit het huis 
waarin Surah Al-Baqarah gereciteerd wordt.”(Silsilat Saheeha Shaych 
Albaani nr 588) 
 
En de grote imam Al-Manawi zegt over deze hadith, …Al-Sanaama, 
oftewel het hoogste/beste is in dit geval Surah Al-Baqarah. (Fajad Al-
Kadeer) 
 
Dat Surah Al-Baqarah een krachtige Surah is mag nu wel duidelijk zijn, 
degene die bezeten is en dagelijks deze Surah reciteert in het nachtgebed, 
zal met de Wil van ALLAH ongetwijfeld genezen, het is geen makkelijke 
opgaaf, maar wel eentje die wanneer men deze oprecht uitvoert succes zal 
geven.  
 
Het bidden van het nachtgebed met Surah Al-Baqarah is vooral goed voor 
de mensen die zijn getroffen met Sihr. 
Het is zo dat geen enkele sahir of Gadim Al-Sihr(werker van de sahir) in 
staat is om Surah Al-Baqarah in zijn geheel aan te horen, sterker nog de 
raaqis hebben bewijs uit de praktijk dat de tovenaars die zich voordoen als 
raaqi en dus soms met een Koraan te zien zijn, maar deze Koraan die zij 
hebben is niet compleet, men zal  nooit in de Koraan die zij in hun bezit 
hebben Surah Al-Baqarah vinden, althans niet compleet. 



Het is dus wederom waar, de woorden die onze geliefde Profeet(vrede zij 
met hem) heeft gesproken. 
 
Het is overgeleverd door ibn Sa’eed(moge Allah tevreden met hem zijn) 
dat de Profeet(vrede zij met hem) zei:  
 
“ De Surah waarin gesproken wordt over de Koe(Al-Baqarah) is de tempel 
van de Koraan, leer het, voor degene die het leert zal het voldoende zijn(als 
bescherming), en degene die het nalaat(om het te leren) zal spijt krijgen, en 
de valsen(tovenaars) kunnen er niet tegen.”(Muslim, Kitaab Al-Musaafeer 
nr 252). 
 
We zien dus dat als men het nachtgebed combineert met Surah Al-Baqarah 
de Shayateen en tovenaars met de wil van ALLAH niet in staat zijn om de 
strijd aan te gaan. 
 
Het is een moeilijke daad van aanbidding, maar met vele beloningen en 
wonderen die ermee gemoeid zijn, degene die bezeten is zal veel verzet 
ervaren van de Djinn, vooral in het begin, dit kan varieren van 
influisteringen, illusies, lichamelijke kwellingen, slaap, verlamdheid in het 
lichaam enz. 
De dienaar van ALLAH dient geduld te hebben en te hopen op de beloning 
en genezing van zijn Heer, de Profeet(vrede zij met hem) kreeg 
opgezwollen voeten wanneer hij in het nachtgebed stond, vanwege de 
lange duur ervan. 
De Profeet stond soms uren lang in het nachtgebed, zijn staan was perfect, 
zijn ruku’was perfect en zijn sujood was perfect. 
Toch voelde de Profeet(vrede zij met hem) tijdens het bidden geen pijn of 
ongemak, maar rust en kracht, dit omdat hij(vrede zij met hem) wist wie 
tegenover hem in het gebed stond, namelijk ALLAH de Verhevene. 
Dus men moet realiseren wie er tegenover hem staat, zodat er khusoo’in 
het gebed is en hiermee zal geen enkele Djinn tegenop kunnen. 
 
De beste tijd voor Qiyaam is het laatste gedeelte van de nacht.  
Het is overgeleverde door ‘Amr ibn ‘Abbas(moge ALLAH tevreden met 
hem zijn) dat hij de Profeet(vrede zij met hem) hoorde zeggen:  
 
“Het dichtbijste wanneer de Heer bij zijn dienaar is, is het laatse gedeelte 
van de nacht, als je dus in staat bent om van degenen te zijn die hun Heer 
op dat moment gedenken, doe dat dan.”(Tirmidhi, Abu Dawud en Nasaa-
ie) 



23. De behandeling door middel van Hijaamah 
 
 
LET OP!!! 
De informatie die hier volgt is slechts bedoeld om wat meer inzicht te 
krijgen over deze Profetische geneeswijze, het is niet bedoeld als een 
doe-het-zelf gids om dan maar mensen open te gaan snijden en 
Hijaamah te doen.  
Hijaamah kan zeer gevaarlijk zijn als het gedaan wordt door mensen 
die onkundig zijn, men kan erdoor verlamd raken, zenuwuitval 
krijgen enz, enz. Ik zal daarom niet teveel ingaan op de verschillende 
plekken op het lichaam zodat er geen mensen verleid worden om het 
toch maar zelf te doen. 
 
 

23.1 Betekenis van Hijaamah Taalkundig en in het geloof 
 
1 van de grootste gunsten waarmee ALLAH ons begunstigd heeft als we 
praten over de geneeskunde van de Profeet(vrede zij met hem) dan is het 
wel Hijaamah, voordat we verder erop ingaan zullen we eerst de 
taalkundige betekenis bekijken van het woord Al-Hijaamah. 
 
In Lisaan Al’Arab staat het volgende: 
 
Al-Hijaamah komt van de stam van  het werkwoord Al-Hajm oftewel 
zuigen, het wordt gezegd: Hajama Al-Sabiy Thadya Ummihi idha 
Massahu(Het kind zuigt aan de borst van zijn moeder) en Al-Hajaamoe is 
Al-Massaasoe(degene die hijaamah doet), en Al-Hijaamah is zijn beroep 
en Al-Mihzamu is de beker/kop waarin het bloed wordt verzameld en Al-
Misratu(het mesje) van Al-Hajaam. 
 
Als we de betekenis van Al-Hijaamah in het geloof bekijken dan hebben 
bepaalde Fuqaha gezegd:  
 
Het ontrekken van het bloed van de hals(nek) doormiddel van het zuigen 
na de incisies van de Haajaam. Maar in principe is hijaamah niet 
gelimiteerd aan de nek alleen maar zoals we later zullen zien bevinden zich 
er plekken over het gehele lichaam. 
 



Al-Hijaamah is dus de praktijk van het verwijderen van Al-Dam Al-
Fasad(slecht bloed) uit het lichaam door de Hajaam die kleine incisies in 
het lichaam maakt op bepaalde plekken en waarna het bloed eruit wordt 
gezogen. 
Zoals ze het vroeger deden met de mond, horens van dieren, of in deze tijd 
met glazen of plastic kopjes, meer hierover volgt insha ALLAH. 
 

 
23.2 Geschiedenis van Hijaamah 

 
Hijaamah ook wel cupping in het Engels genoemd en koppen in het 
Nederlands heeft een lange geschiedenis van duizenden jaren, zelfs voor de 
komst van onze geliefde Profeet(vrede zij met hem), het is ongetwijfeld 
overgebracht naar verschillende volkeren door de Profeten die ALLAH de 
Verhevene heeft gezonden. 
Zo zien we dat de Chinezen en de mensen van Babylon Hijaamah 
praktiseerden, maar ook de de Farao’s in het Oude Egypte en het bewijs 
daarvan vindt men hedendaags nog steeds op de tekening die afkomstig 
zijn van die tijd. Ze gebruikten Hijaamah voor het behandelen van 
verschillende ziektes. Ze gebruikten in die tijd cups van verschillende 
materialen gemaakt zoals van metaal, hout, bamboo, horens van dieren 
enz. Hieronder volgen een aantal voorbeelden. 
 

                                         
 
In deze tijd gaat het wat makkelijker en zijn er cupping sets te koop die met 
een vacuumpomp werken hierbij zitten plastic cups bij van verschillende 
maten, men hoeft dus niet meer zelf te zuigen. 
Er wordt ook nog veel gewerkt met cups gemaakt van glas, waarbij er voor 
een vacuumeffect gezorgd wordt door een stukje katoen dat aangestoken is 
in de cup te plaatsen en deze razensnel op het lichaam wordt aangebracht. 
Doordit ontstaat er een vacuum en krijgt men hetzelfde effect als bij de 
vacuumpomp, zie hieronder hoe het werkt. 
 



                                      
 
 
 
 
 
Als we de geschiedenis van Hijaamah bekijken dan waren het de Chinezen 
die er als eerste een medische behandeling van hadden gemaakt, in die tijd 
werd het vooral gebruikt om slecht en vergiftigd bloed uit het lichaam te 
halen alsmede kou uit het lichaam te halen. Dit deden zij met cups gemaakt 
van bamboo en die werden eerst heet gemaakt, het zogenaamde “Hot 
Cupping”. Zij gebruikten hierbij ook verschillende kruiden en passen het 
vooral toe bij ziektes die veroorzaakt werden door kou in het lichaam, 
zoals gewrichtspijn, verkoudheid enz.  
Hoewel vele volkeren Hijaamah hebben gebruikt die niet behoorden tot het 
volk van Imaan, en hoewel ze er baat bij hebben gehad, kunnen we zeggen 
dat als men het optimale uit Hijaamah wil halen, hij dit moet doen volgens 
de Sunnah en Hijaamah moet beschouwen als een sabaab en niet als 
genezing op zichzelf. Dan zal men de wonderen aanschouwen van ALLAH 
die in Hijaamah zoveel baraka heeft gezet, mits aan de juiste voorwaarden 
is voldaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



23.3 Verschillende soorten Hijaamah 
 
1- Hijaamah doormiddel van bloedzuigers, we zullen hier niet verderop 
ingaan, maar dit is een soort Hijaamah. 
 
2- Al-Hijaamah Djaafah, oftewel Dry Cupping, het is het gebruiken van 
cups die men op bepaalde plaatsen op het lichaam zet tegen de pijn, en er 
kunnen 2 zaken meegedaan worden, of er wordt een massage meegedaan 
om de bloedsomloop te stimuleren, dan wordt het lichaam of plek eerst 
ingesmeerd met olie om de cups soepeler te kunnen bewegen of de cup 
wordt voor een periode van ongeveer 15 tot 30 min gelaten op de plek. Er 
komt verder geen snijwerk aan te pas, vandaar ook de naam Dry(Droog) 
omdat er geen bloed uit het lichaam wordt verwijdert en er ook geen 
incisies wordt gemaakt, we zullen verder niet ingaan op deze soort omdat 
deze bij Roqyah weinig invloed heeft. 
 
3- Al-Hijaamah Al-Ratbah, het is deze Hijaamah waar we ons op gaan 
concentreren en het is deze die het meeste resultaat oplevert. 
We hebben het over Hijaamah waarbij aan de hand van de klachten van de 
patient, of bepaalde ziektes bloed wordt verwijdert op verschillende 
delen(afhankelijk van klacht of ziekte).  
Dit bloed dat verwijdert wordt, is vaak donker, dik, klonterig en slijmerig 
bloed dat vele giffen en slechtheden bevat.  
Het vertraagd de bloedsomloop en verhindert de transport van bepaalde 
mineralen, vitamines en voldoende zuurstof naar de verschillende organen 
en ledematen in het lichaam, door dit bloed wordt een patient ziek en 
kunnen zich zelfs levensbedreigende ziektes voordoen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23.4 Bewijzen van Hijaamah in de Sunnah en een aantal regelgevingen 
ervan 

 
Sa’eed ibn Jubayr(moge ALLAH tevreden met hem zijn) overlevert op 
gezag van Ibn ‘Abbas(moge ALLAH tevreden met hem zijn) dat de 
Profeet(vrede zij met hem) zei: 
 
 “Genezing is in 3 zaken; Het drinken van honing, de incisie van de 
Mihjaam(degene die Hijaamah doet) en het branden met vuur(Al-Kaj), 
maar ik verbied mijn mijn Ummah Al-Kaj”.(Saheeh Bukhari nr 5269) 
 
In bovenstaand hadith vindt men bewijs voor Al-Hijaamah, maar ook ziet 
men de zegeningen die het bevat, omdat het 1 van de 3 zaken is waarin 
ALLAH genezing heeft gezet, om kort over Al-Kaj in te gaan, Al-Kaj is 
het branden met vuur. Dit werd bijvoorbeeld gedaan wanneer een persoon 
een grote open wond had, en waarbij het bloeden niet gestopt kon worden, 
in deze situatie werd er gebruikt gemaakt van vuur, of hete olie die op de 
wond werd gegooid op het bloeden te stoppen.  
Het is dus duidelijk dat Al-Kaj verschrikkelijk veel pijn deed, en het was 
dus met deze reden dat de Profeet(vrede zij met hem) het alleen toestond in 
zaken waar het niet anders kon, zoals wanneer er kans was dat een persoon 
zou doodbloeden. 
We lezen in de hadith dat het verboden is, en toch heb ik net gezegd alleen 
in noodzaak, dit is vanwege andere ahaadeeth die de muhadithoon en 
fuqaha hebben bestudeerd en zij hebben deze uitleg eraan gegeven dat 
verboden in deze hadeeth betekent dat het makrooh is oftewel 
afkeurenswaardig en kan dus beter vermeden worden doch in zaken waarin 
het noodzakelijk was werd het gebruikt, zoals in de volgende overlevering. 
 
Het is overgeleverd van Jaabir(moge ALLAH tevreden met hem zijn) dat 
Ubayy(moge ALLAH tevreden met hem zijn) geraakt werd door een pijl in 
een slagader in zijn arm op de dag van Al-Ahzaab, en de Boodschapper 
van ALLAH(vrede zij met hem) Al-Kaj toepaste.(Saheeh Muslim nr 2207) 
 
Dit was kort over Al-Kaj, nu zullen we weer verder met het onderwerp Al-
Hijaamah gaan. 
 
Anas ibn Malik(moge ALLAH tevreden met hem zijn) overleverde dat de 
Profeet(vrede zij met hem) zei:  



“ Ik heb geen groep(Engelen) gepasseerd op de nacht dat ik meegenomen 
werd op De Nachtelijk Reis(Al-Israa), behalve dat ze tegen mij zeiden, O 
Mohammed, beveel je Ummah om Hijaamah te verrichten.(Ibn Maajah) 
 
 

23.5 De beste tijd voor Hijaamah 
 

Ibn ‘Abbas(moge ALLAH tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat 
de Profeet(vrede zij met hem) zei: 
 
“ De beste tijden om behandeld te worden met Hijaamah zijn de 17de, de 
19de of de 21ste(van de islamitische maand, hijri kalender)”(Tirmidhi nr 
2054) 
 
Abu Hureira(moge ALLAH tevreden met hem zijn) overlevert dat de 
Profeet(vrede zij met hem) zei:  
 
“Degene die wordt behandeld met Hijaamah op de 17de, de 19de of de 21ste 
(van de hijri maand) zal genezen worden(met de wil van ALLAH) van alle 
ziektes.”(Abu Dawood nr 3861) 
 
Anas ibn Maalik(moge ALLAH tevreden met hem zijn) dat de 
Profeet(vrede zij met hem) zei:  
 
“Degene die behandeld wil worden met Hijaamah, laat hem dit dan doen 
op de 17de, de 19de of de 21ste (van de hijri maand) zodat zijn bloed niet in 
grote hoeveelheden zal vloeien en hem doden.”(Ibn Maajah nr 3489) 
 
Ibn ‘Omar(moge ALLAH hem genadig zijn) overlevert dat de 
Profeet(vrede zij met hem) zei: 
 
“Hijaamah op een lege maag is het beste, er zit een genezing en een 
zegening in, het verbetert je intelligentie en je geheugen. Dus gebruik 
Hijaamah Moge ALLAH jullie zegenen op Donderdag, en gebruik 
Hijaamah op Maandag en Dinsdag, maar vermijd Hijaamah op Woensdag, 
Vrijdag, Zaterdag en Zondag.”(ibn Maajah nr 3487, de hadeeth is da’eef, 
maar de geleerden hebben het toegestaan om het te gebruiken) 
 
We zien dus dat samengevat de beste dagen de 17de, de 19de en de 21ste van 
de maand zijn in de islamitische jaartelling, en het allerbeste is als ze 
samenvallen op een maandag, dinsdag of donderdag. 



 
De artsen die Hijaamah toepassen hebben verklaard dat de middelste van 
de maand de beste resultaat krijgt bij Hijaamah, het bloed vloeit aan het 
begin van de maand teveel, en aan het eind te weinig, en het midden is dus 
het beste. 
 
Betekent dit dus dat er op andere dagen geen Hijaamah gedaan mag 
worden, het antwoord is natuurlijk wel, deze dagen zijn aanbevolen dagen 
en indien er een noodzaak voor is of men kan niet op de aanbevolen dag 
dan is er niks mis mee om Hijaamah te gaan doen. Dit is wat ook Ibn Al-
Qayyim in zijn boek Tibb Al-Nabawi zegt en ook is het overgeleverd dat 
Ahmad ibn Hanbal(moge ALLAH hem genadig zijn) zich liet behandelen 
met Hijaamah wanneer het maar nodig was. 
 
Verder is het wel aanbevolen om Hijaamah in de ochtend te doen, de beste 
tijd is ongeveer 2 uur na zonsopgang, het wordt afgeraden om Hijaamah in 
de avond of nacht te doen, omdat het lichaam dan vermoeid is, maar indien 
er echte noodzaak is mag het gedaan worden. 
 
 

22.6 Hoe werkt Hijaamah? 
 

Om een uitleg te geven van Hijaamah hoe het werkt dient men te denken 
aan een snelweg, een snelweg waarop vrachtwagens zitten die winkels 
moeten bevoorraden, maar door de vele files op de snelweg komen de 
vrachtwagens veels te laat en soms helemaal niet door. 
 
De vrachtwagens waarover ik het heb op de snelweg zijn niks meer dan het 
bloed wat door ons lichaam stroomt. In ons bloed bevinden zich vitamines, 
mineralen, zuurstof  enz, dit zijn allemaal zaken die ons lichaam nodig 
heeft om normaal te functioneren. 
Doordat er in ons voedsel en drank zaken zitten die schadelijk zijn voor 
ons lichaam of moeilijk afbreekbaar, raken er kruispunten van ons 
bloedstelsel geblokkeerd, hierdoor raakt de bloedsomloop bekneld 
waardoor bepaalde delen van ons lichaam niet beschikken over de 
noodzakelijk voedingstoffen, vitamines en zuurstof. 
Hierdoor kan een persoon pijn, een ziekte enz, krijgen in zijn lichaam. 
 
Ook ademen we een hoop schadelijke stoffen in, en ook eventuele ziektes 
waarmee ALLAH ons beproeft zorgen voor problemen, al dit soort 



problemen kunnen met de wil van ALLAH beholpen worden door 
Hijaamah. 
 
De haajim verricht Hijaamah op deze kruispunten waar zich het bloed vaak 
bekneld raakt, hij haalt de obstuctie van slecht bloed weg, in dit bloed 
bevinden zich, giffen, schadelijke stoffen, virussen en ziektes. 
 
Het bloed wat uit aan een persoon kan komen bij Hijaamah kan de 
volgende kleuren hebben: 
 
- Geen bloed, de plek is gezond 
- Rood bloed, de plek is gezond 
- Donkerood tot zwart bloed, op deze plek bevindt zich zeer slecht en 
schadelijk bloed, Al-Dam Al-Fasad. 
- Gestold bloed, ook dit betekent dat er zeer schadelijke stoffen in het 
bloed zitten, het bloed is donker van kleur 
- Gelige vloeistof komt uit de plek,  dit is plasma en dit geeft aan dat de 
hajaam moet stoppen met hijaamah op deze plek en dat hij waarschijnlijk 
iets teveel druk op de plek heeft gezet met zuigen. 
- Ander kleur vloeistof wat eruit komt, zoals roze, plastic substantie enz, 
dit duidt erop dat er wellicht Sihr in het lichaam van de patient zit en door 
de Hijaamah met de wil van ALLAH is verwijderd. 
 
Over het algemeen kunnen we zeggen dat er ongeveer 145 punten bestaan 
op het lichaam waarop Hijaamah gedaan mag worden, het aantal kan per 
hajaam verschillen maar over het algemeen is het rond dit getal. 
Deze plekken worden over het algemeen pressure points genoemd oftewel 
drukpunten, bij accupunctuur worden ongeveer dezelfe punten gebruikt, 
hoewel erbij accupuntuur ook andere plekken worden toegevoegd, 
accupunctuur werkt ongeveer volgens hetzelfde mechanisme, alleen is het 
hier van tijdelijke aard, omdat het bloed later weer terugkeert. 
 
Hijaamah dient van ook niet verward te worden met accupunctuur of 
aderlaten, beide zijn totaal verschillend van Hijaamah. 
 
Voordat de haajim iemand behandelt, vraagt hij eerst wat info over de 
patient, de info bestaat uit: 
 
- Medicijngebruik, Hijaamah kan gevaarlijk zijn bij personen die 
bloedverdunners gebruiken, en ook mensen die stollingsmiddelen 
toegedient krijgen. 



Ook dient de hajaam te weten of de patient een diabetes patient is en welk 
type, omdat voor dit soort patienten een ander soort mes gebruikt dient te 
worden, en na de behandeling dienen de wondjes met fucidine creme 
ingesmeerd te worden. 
- Medische toestand en klachten, zo kan de hajaam de plekken uitkiezen 
waarop Hijaamah wordt gedaan. 
- Lichamelijke gesteldheid, is de patient zeer zwak, dan kan men afzien 
van Hijaamah. 
 
Voor elke patient afhankelijk van zijn klachten en kracht worden er punten 
uitgekozen om Hijaamah te doen, elke aandoening of klacht heeft zijn plek 
of combinatie van plekken. 
 

 
22.7 Hijaamah bij de Profeet(vrede zij met hem) 

 
 
Het is overgeleverd van Ibn ‘Abbas(moge ALLAH tevreden met hem zijn) 
dat de Profeet(vrede zij met hem) met Hijaamah werd behandel in Mekka 
op zijn hoofd terwijl hij in Ihraam zat.(Bukhari nr 4/51, Muslim  en 
anderen) 
 
De plek waar de Profeet(vrede zij met hem) werd behandeld wordt Al-
Yaafug genoemd, het is in het midden van het hoofd en deze plek 
SubahannALLAH is een zeer gunstige plek. Het is goed voor vele 
aandoeningen zoals, migraine, voorhoofdontsteking, verbetert de 
memorisatie, goed tegen Djinn die in het hoofd zitten, Sihr, Boze Oog en 
nog veel meer. 
 
“Anas(moge ALLAH tevreden met hem zijn) overleverde dat de 
Profeet(vrede zij met hem) behandeld werd met Hijaamah bij de Agda’ain 
en Al-Kaheel”(Abu Dawud hadeeth is saheeh nr 3860 en Ahmad nr 3/119) 
 
Al-Agda’ain zijn 2 plekken aan de zijkant van de nek, net langs de 
slagaders, deze plekken zijn zeer goed voor mensen die veel last 
ondervinden van waswaas en druk op hun borst, en natuurlijk voor vele 
andere aandoeningen.  
Al-Kaheel is de plek achter op de rug net onder de hals bij de Vertebra 
Prominus(7de vertebra). 
 



“Het is overgeleverd van Ibn ‘Abbas(moge ALLAH tevreden met hem 
zijn) dat de Profeet(vrede zij met hem behandeld werd met Hijaamah bij 
Al-Agda’ain en Bajnal Aktaf”.(Ahmad) 
 
Bajnal Aktaf zijn 2 plekken die tussen de schouders zitten, het is een plek 
waar de Djinn zichzelf vaak nestelt en mensen die Sihr in het lichaam 
hebben dienen deze plek ook te nemen omdat hier vaak Sihr zit. 
 
“Op gezag van Anas(moge ALLAH tevreden met hem zijn is overlevert 
dat de Profeet(vrede zij met hem) behandelt werd met Hijaamah terwijl hij 
in een staat van Ihram was op de rug van zijn voet vanwege pijn die hij 
had”.(Sunan Al-Nasaaie) 
 
De plek hier is dus bovenop de voet, dit dient wel te gebeuren zonder in de 
aders te snijden. 
 

 
22.8 Tegen welke aandoeningen of ziektes helpt Hijaamah? 

 
 Hijaamah is goed voor nagenoeg alle klachten en ziektes, ik zal er een 
aantal noemen: 
 
- hoofdpijn, migraine 
- nekpijn 
- schouderpijn 
- allergie 
- verschillende uitslag op de huid 
- spataders 
- reuma 
- astma en andere longaandoeningen 
- pigment verbleking in de huid 
- rugpijn 
- verlamming in het lichaam 
- bloedarmoede 
- slechte bloedcirculatie 
- buikpijn 
- chronische obstipatie 
- hoge bloeddruk 
- problemen met de nieren 
-  diarree(hier wordt dry cupping toegepast) 
- vernauwde bloedvaten 



- verslaving tegengaan 
- te veel slapen tegengaan 
- geheugen stimuleren 
- depressie 
- insomnia(slaap problemen) 
- hartproblemen 
- diabetes 
- menstruatie problemen 
- problemen met de ogen 
 
En natuurlijk is Hijaamah zeer goed voor mensen met Sihr, Al-Mass, ‘Ain 
en Al-Hasad. 
Dit was een kleine selectie waarvoor Hijaamah nuttig kan zijn met de wil 
van ALLAH. 
 
 
 

22.9 Wat te doen voor tijdens en na de behandeling 
 
 

Voor de behandeling: 
 
- Hijaamah dient op een lege maag te gebeuren of anders minstens 2 uur 
tussen het eten en de behandeling, maar Hijaamah is beter werkzaam op 
een lege maag. 
- 24 uur voor de behandeling geen geslachtsgemeenschap, de Maliki 
geleerde Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani praat hier over in het boek Al-
Fawakeeh in het hoofdstuk Hukm Al-Ta’aleez dat er 1 dag voor en 1 dag 
erna geen gemeenschap mag plaatsvinden, dit komt omdat tijdens 
gemeenschap de bloedruk omhoog kan gaan. 
-  Voor de behandeling mag men niet douchen, dit omdat anders het 
schadelijk bloed door de douche verspeid wordt over het lichaam, maar 
later weer terug zal komen naar zijn vaste plek. 
 
 
Tijdens de behandeling: 
 
- De patient kan in het algemeen beter liggend behandeld worden, dit 
omdat er vooral de eerste keer kans kan zijn op duizeligheid, indien iemand 
op de stoel wordt behandeld is de kans op vallen groot. 



- Mocht de patient duizelig worden en bijna flauwvallen, dan direct op de 
rug liggen en benen omhoog, ook dient de patient is zoetigs te drinken, 
zoals water waarin honing is opgelost. 
- Hijaamah mag niet op beschadigde huid, wratten enz. 
- Niet op plekken waar geen spieren zitten. 
- Niet op plekken waar veel aderen zitten zoals de achterkant van de hand 
en bovenkant van de voet. 
- Niet bij zwangere vrouwen, dit geldt vooral voor de eerste 3 maanden, 
maar het is aanbevolen om het helemaal niet bij zwangere vrouwen te 
doen. 
- Niet Hijaamah doen op extreem koude dagen, behalve bij uiterste 
noodzaak. 
- Hijaamah dient altijd parallel te geschieden, dit wil zeggen aan beide 
kanten waar dit mogelijk is natuurlijk. 
- Geen Hijaamah bij mensen die koorts hebben. 
- Geen Hijaamah op gewrichten. 
- Geen Hijaamah op een gezwollen knie door vocht. 
- Niet teveel cups bij mensen die zwak zijn of last hebben van 
bloedarmoede. 
- Niet bij mensen die dialyseren. 
- Niet bij mensen die pas bloed hebben afgegeven, er dient een interval van 
2 a 3 dagen ertussen te zitten. 
- Niet bij oude mensen, over het algemeen geldt niet bij mensen van 70 
jaar en kinderen jonger dan 15, verder dient er per individueel geval te 
kijken naar de staat van gezondheid van de persoon. 
 
Na de behandeling: 
 
- Meteen na de behandeling wordt het aangeraden de patient een glas water 
te laten drinken waarin pure honing is opgelost, dit is goed voor het 
aanmaken van bloed en geeft kracht aan de patient. 
- De patient mag gedurende 24-uur de volgende zaken niet: 
 
- Geen melk of melkproducten, zoals boter, kaas enz. 
- Geen koude dranken die in de koelkast hebben gezeten, zoete dranken 
mag men drinken zolang ze niet in de koelkast hebben gelegen maar op 
kamertemperatuur, verder mag men deze 24 uur niet teveel drinken. 
- Geen gemeenschap gedurende 24 uur na de behandeling, Ibn Hajr praat er 
in Al-Fath Al-Baari over dat de Profeet(vrede zij met hem) Hijaamah deed 
terwijl hij vastte, dus overdag en gemeenschap was toen niet toegestaan. 
- Geen zware arbeid. 



- Men mag zichzelf niet opwinden, boos worden enz. 
- gedurende 24 uur geen douche nemen, de wudu mag men wel gewoon 
verrichten. 
- Uitkijken voor de kou, maar ook weer niet teveel kleding aan dat een 
persoon erin stikt. De kleding mag ook niet strak zitten zodat het de 
bloedsomloop vertraagt of bekneld. 
- Makkelijk verteerbaar voedsel eten zoals groente, fruit, het is aanbevolen 
om de eerste 24 uur na de Hijaamah sla met veel azijn te eten, honing 
opgelost in water te drinken, men mag aboluut geen melk drinken omdat 
dit de bloeddruk verhoogt en een persoon dan ziek kan worden van de 
Hijaamah. 
- Het is aanbevolen de eerste 24 uur na de behandeling geen vlees te eten, 
kippenvlees of vis is wel toegestaan. 
- De plekken waarop Hijaamah is gedaan niet blootstellen aan lucht zodat 
er geen infecties plaats vinden. 
 
- Verder mag men de eerste 3 uur geen zout of pittig eten nuttigen. 
- Het kan zijn dat de dag na Hijaamah de persoon een wat hogere 
temperatuur krijgt of een gevoel van warmte, dit is normaal en zal snel 
weggaan 
- Ook kan het zijn dat wanneer mensen Hijaamah op de rug verrichten, ze 
last kunnen krijgen van diarree, ook dit is normaal en zal zelf weggaan. 
 
 

23.10 Hygiene hoe zit het daarmee? 
 
 

Hygiene is van vitaal belang bij Hijaamah, de uitvoerder van Hijaamah 
dient deze zaak serieus op te nemen omdat er gewerkt wordt met bloed, en 
de kleinste bacterie kan al een serieuze infectie veroorzaken. 
 
- De ruimte dient hygienisch te zijn, tochtvrij en op kamertemperatuur. 
- Het apparatuur zoals de cups, vacuumpomp en de mesjes dienen 
gedesinfecteerd te worden met een desinfectie middel, voor elke plek op 
het lichaam dient 1 mesje gebruikt te worden, het mesje dient daarna 
weggegooid te worden en mag niet voor een ander plek gebruikt worden. 
- De haajaam dient handschoenen aan te hebben die ook gedesinfecteerd 
zijn. 
- Elke patient dient zijn eigen cups te krijgen, en de cups mogen niet voor 
andere patienten gebruikt worden. 



- Elke plek waarop Hijaamah gedaan wordt dient gedesinfecteerd te 
worden. 
- Het is aanbevolen om het bloed dat verwijdert wordt te begraven, dit was 
ook de manier van de Sahaba(moge ALLAH tevreden met hen zijn), als het 
niet anders kan dan dient het bij het afval weggegooid te worden, ver weg 
van kinderen, het verwijderde bloed is gevaarlijk en bevat giffen en 
schadelijke stoffen. 
- Wanneer de haajaam klaar is met Hijaamah dient hij elke plek van de 
patient schoon te maken met desinfectie middel, ook dient er daarna op 
elke plek pure honing gesmeerd te worden, indien men geen honing heeft 
mag ook olijflie of zwarte zaad olie gebruikt worden, hoewel honing de 
voorkeur heeft. 
- De plekken waarop Hijaamah is gedaan zijn als het goed gestopt met 
bloeden als de haajaam alles goed heeft verricht. Het is dus in principe niet 
nodig om de wondjes af te dekken met een verband, de honing zorgt er 
verder voor dat de huid snel hecht en vermindert ook de kans op infectie, 
direct na de Hijaamah dient de patient zich wel meteen aan te kleden. 
 
 

23.11 Hijaamah bij vrouwen 
 
Wanneer we spreken over Hijaamah bij een vrouw zijn er een aantal zaken 
waar rekening gehouden moet worden. 
 
Hijaamah doet men niet alleen als men een klacht heeft, Hijaamah moet 
men zien als een APK die elke persoon van tijd tot tijd moet doen, bij 
Hijaamah van de vrouw maken we een onderscheid tussen de vrouwen die  
nog menstrueren en de vrouwen die in de overgang zitten(niet meer 
menstrueren. 
 
Een vrouw die menstrueert, raakt in principe elke menstruatie wat van de 
schadelijke stoffen kwijt in het lichaam, dit is 1 van de gunsten en 
wijsheden van ALLAH bij menstruatie.  
Hoewel het menstrueren niet helemaal vergeleken kan worden met 
Hijaamah, dient een menstruerende vrouw niet te vaak Hijaamah te doen, 
we kunnen zeggen dat ongeveer 1 a maximaal 2 keer per jaar voldoende is, 
tenzij er noodzaak is om Hijaamah te doen, zoals een bepaalde aandoening, 
ziekte of vanwege Sihr, Al-Mass of ‘Ain, en dan dient ze het wel vaker te 
doen. 
 



Voor de vrouwen die in de overgang zitten is het zeer aanbevolen om 
Hijaamah te verrichten, omdat hun lichaam niet meer menstrueert raakt het 
de schadelijke stoffen niet kwijt en deze kunnen voor vele problemen 
zorgen.  
Over het algemeen kunnen we zeggen bij Hijaamah en dit geldt ook voor 
de mannen, dat je leeftijd het interval is tussen de behandelingen. Dit is 
wat Imam Dokter Ali Al-Riddaa zegt in zijn werk genaamd, `Al- Risalat 
Al-Dhahabiyyah Li Dokter Mohammed ‘Ali Barr. 
 
Dus iemand die 20 jaar is, kan in principe om de 20 dagen Hijaamah 
verrichten een vrouw van 20 jaar doet het dus om de 20 dagen, mits er een 
behoefte aan is natuurlijk, als men gewoon een zogenaamde APK wil 
ondergaan is het afdoende om elk kwartaal een behandeling te nemen.  
We zien dus dat met dit systeem, hou ouder je bent, hoe meer ruimte er 
tussen de behandelingen zit, dit omdat het lichaam van een ouder persoon 
meer tijd nodig heeft om herstellingen in het lichaam te verkrijgen na een 
behandeling. Dit geldt niet voor bepaalde ziektes, in sommige gevallen 
dient een patient elke week een behandelingen te doen, ik zal hier niet 
verder op ingaan omdat het niet ons doel is. 
 
Een ander voorwaarde voor Hijaamah bij de vrouw is dat het niet 
toegestaan is om behandeld te worden door een man, de geleerden maken 
wel uitzondering van behandeling door een man als de man een mahram is 
van de vrouw. 
Ik heb vernomen dat een aantal mannen die Hijaamah verrichten, dit ook 
doen bij vrouwen, dit is een zeer kwalijke zaak en een grote fitnah! 
 
Het lichaam van de vrouw is ‘awrah, en bij Hijaamah is de helft van het 
lichaam ontbloot. Hoe kan een weldenkde moslimman die zegt bezig te 
zijn met een Profetische geneeswijze dan Hijaamah verrichten bij een 
vrouw, en ook de vrouwen in kwestie die zich laten behandelen, de 
schaamte is ver te zoeken bij allen. Alhamdullilah zijn er steeds meer 
zusters die geleerd hebben om Hijaamah te verrichten, en de vrouwen die 
dus Hijaamah willen doen dienen deze zusters te zoeken en niet zichzelf 
door een man te laten behandelen. 
 
Het is overgeleverd dat Jaabir ibn Abdullah(moge ALLAH tevreden met 
hem zijn) dat hij heeft overgeleverd dat Oemm Salama(moge ALLAH 
tevreden met haar zijn) toestemming vroeg aan de Boodschapper van 
ALLAH(vrede zij met hem) om behandeld te worden met Hijaamah. 
 



De Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) gaf het bevel aan Abu 
Tayba(moge ALLAH tevreden met hem zijn) om haar te behandelen met 
Hijaamah. Jaabir ibn Abdullah(moge ALLAH tevreden met hem zijn) zei: 
 
“ Ik geloof dat hij( de boodschapper van ALLAH vrede zij met hem) zei 
dat Abu Tayba(moge ALLAH tevreden met hem zijn) haar(Oemm Salama) 
broer door borstvoeding(rada’a) was of een jonge jongen die de leeftijd van 
pubertijd niet heeft bereikt.( Saheeh Muslim 193/14) 
 
In het boek “Kitaab Al-Amraad wal Kaffarat wa Tibbi wa Al-Roqyah”, 
geschreven door Shaych Al-Haafidh Abdelwahid Dhiyaa Al-Deen Al-
Maqdisi bij Bab Hijaamah Al-Nissa blz 113 staat het commentaar op deze 
hadeeth en de Shaych zegt: 
 
“En ik ken geen uitspraak(dat een man bij een vrouw Hijaamah doet) als 
deze. En ik denk dat deze uitspraak VOOR de Openbaring van de verzen 
van de hijaab was, en dat het toegestaan was bij noodzaak, En ALLAH 
weet het Beste.” 
 
Toch hebben de geleerden in geval van noodzaak, dus als er vrees is voor 
de ziekte of situatie en het is aannemelijk dat doormiddel van Hijaamah de 
situatie verbetert, het toegestaan dat een niet-mahram man een vrouw 
behandelt als er wordt voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 
- Toestemming van de man van de vrouw of indien ze geen man heeft haar 
mahram in de hoogste graad, zoals haar vader. 
- Haar man of als ze niet heeft haar mahram dient erbij te zijn. 
- De hajaam dient godsvrezende man te zijn 
- De hajaam dient waarachtige man te zijn, bekend om zijn goede gedrag. 
- De hajaam mag de vrouw niet direct met zijn handen aanraken, er dienen 
dus handschoenen gebruikt te worden, en het contact te minimaliseren 
- De vrouw mag alleen gedeeltes van de plek ontbloten die noodzakelijk 
zijn, verder dient te vrouw volledig bedekt te zijn. 
 
En dit zijn de regelgevingen met betrekking tot Hijaamah, en deze mogen pas benaderd 
worden als men zijn best heeft gedaan om een vrouwelijke haajima te vinden, omdat de 
geleerden ook zeggen over bovenstaande hadith, in de tijd van de Profeet(vrede zij met hem) 
waren er geen vrouwen die Hijaamah deden. Pas na dit en indien er echte noodzaak is, mag 
een man een vrouw behandelen met inachtneming van al deze voorwaarden. 
 
 

 



23.12 Mag de hajaam geld vragen? 
 
Een misvatting die er bij de moslims hedendaags is als we spreken over 
Roqyah of Hijaamah, is dat zij denken dat het haram is om geld te vragen 
hiervoor, we zullen later het hebben over het geld vragen voor Roqyah en 
zullen ons nu alleen richten op Hijaamah. 
 
Het is bewezen in de Sunnah dat het toegestaan is om geld te vragen voor 
Hijaamah, het is dus niet haram, alleen is er een meningsverschil bij de 
geleerden of het makrooh(afgeraden) of niet. 
 
Allereerst de ahadeeth die het vragen of ontvangen van geld verbieden: 
 
De Profeet(vrede zij met hem) zei: 
 
“ De verdiensten van een hajaam zijn slecht(khabeeth)”(Muslim nr 1568) 
 
Het is overgeleverd van Rafi’ibn Gudayz(moge ALLAH tevreden met hem 
zijn) dat de Profeet(vrede zij met hem) zei: 
 
“ De slechtste verdiensten zijn de prijs van een hond en de verdiensten van 
een prostituee en de fooi van een hajaam”( Muslim, Abu Dawud nr 3421 
en Ahmad) 
 
Het is overgeleverd dat Abu Hureira(moge ALLAH tevreden met hem 
zijn) zei dat de Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) de 
verdiensten van de hajaam verbiedde.(Ahmad nr 7635, saheeh verklaard 
door Albaani in Saheeh Nasaa-i) 
 
Ahadeeth die het ontvangen of vragen van geld toestaan: 
 
Anas ibn Maalik(moge ALLAH tevreden met hem zijn) zei: “Abu Tayba 
behandelde de Profeet(vrede zij met hem) met hijaamah en hij gaf het 
bevel hem een saa’ dadels te geven.”Bukhari nr 2102 en Muslim nr 1577) 
 
Saa’is een gewichtsmaat en is ongeveer 4 keer de inhoud wat men in 2 
handen kan vasthouden. 
 
Ibn ‘Abbas(moge ALLAH tevreden met hem zijn) zei:  
 



“De Profeet(vrede zij met hem) werd behandeld met Hijaamah en hij gaf 
iets aan degene die hem behandeld had.”(Bukhari 2103). 
 
Imam Bukhari gaf het volgende commentaar op deze overlevering en zei: 
“Als het haram was zou hij(de Profeet) hem niets hebben gegeven”. 
 
Onder de geleerden die het toegestaan achten om geld te ontvangen waren: 
Imam Malik, Imam Shaafi’i, Imam Abu Hanifa. 
De Hanbalis achten het makrooh, Imam Ahmad had de mening dat het 
toegestaan was om er geld voor te ontvangen, maar dit geld diende 
gebruikt te worden om zijn dieren of bediendes mee te voeden of te 
gebruiken voor zijn instrumenten( van Hijaamah). 
 
We kunnen samenvattend zeggen dat het toegestaan is om er geld voor te 
ontvangen, doch is het aanbevolen het omwille van ALLAH te doen, maar 
iemand die het vraagt begaat er geen zonde mee en de patient dient dan 
ook gewoon te betalen. 
 
 
23.13 Wat gebeurt er met de Djinn in het lichaam tijdens Hijaamah? 

 
Ibn Mas’ood(moge ALLAH tevreden met hem zijn) zei: De Boodschapper 
van ALLAH(vrede zij met hem) zei: 
 
“Er is niet 1 van jullie(mensen) die geen Djinn heeft toegewezen gekregen 
om zijn metgezel(in het lichaam) te zijn. Ze zeiden, en u ook O 
Boodschapper van ALLAH? Hij zei, ik ook, maar ALLAH heeft me 
geholpen en hij heeft zichzelf onderworpen(aan de islam), dus hij helpt mij 
alleen om het goede te doen.”(Muslim nr 2814) 
 
De Profeet(vrede zij met hem) zei: 
 
“De Shaytaan vloeit(in zijn aderen) door de zoon van Adam zoals bloed 
vloeit.”(Bukhari nr 1933 en Muslim nr 2175) 
 
We zien dus aan bovenstaande ahadeeth dat de Djinn door het bloed van de 
mens stroomt, dit geldt voor de qareen die elke persoon heeft, maar ook 
voor de Djinn die door Al-Mass, Sihr of ‘Ain het lichaam binnenkomt. 
 
Op het moment dat er dus Hijaamah verricht wordt, zal de Djinn hiervan 
zeer veel last ondervinden, het kan met de wil van ALLAH zelfs zijn leven 



kosten, hij wordt met het slechte bloed als het ware uit het lichaam 
gezogen. De Djinn wordt verzwakt, athar van de Sihr of ‘Ain verwijnt of 
de Djinn overlijd in zijn totaliteit, allemaal met de wil van ALLAH. 
Je zal dus altijd zien dat mensen die bezeten zijn een grote angst hebben 
voor Hijaamah en allerlei smoesjes verzinnen om het niet te doen, en als ze 
het doen kan het voorkomen dat de patient veel moet zweten, heel erg 
bewegelijk is enz. 
 
Hieronder een aantal foto’s die ik tijdens de Hijaamah heb genomen: 
 
 

   
 
Bovenaan in het midden, slecht klonterig bloed, het bloed is donker van 
kleur en zo dik dan het blijft hangen aan een tandenstoker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23.14 Hijaamah tijdens het vasten? 
 
Hijaamah tijdens het vasten is een discussie geweest tussen de fuqaha van 
vroeger en nu, en er is dus ichtilaaf(meningsverschil) en beide meningen 
hebben sterk bewijs. Ieder moet dus voor zichzelf kijken welk bewijs hem 
het sterkste lijkt en dit dan te volgen, ikzelf volg het bewijs dat het 
Hijaamah het vasten niet verbreekt. 
 
Shidad ibn Aws(moge ALLAH tevreden met hem zijn) overlevert dat de 
Profeet(vrede zij met hem) zei: 
 
“Degene die Hijaamah uitvoert en degene bij wie het wordt gedaan, beide 
hebben hun vasten verbroken.”(Sunan Ibn Maajah nr 1681) 
 
Bovenstaand hadith is door vele metgezellen overgeleverd en wordt dus 
door een aantal fuqaha als bewijs gezien voor het verbreken van het vasten 
als men Hijaamah doet, dit was o.a de mening van Ishaq bin Rawayha, ibn 
Mundhir en ‘Ata(moge ALLAH genadig met hen zijn) en van de 
metgezellen Ibn ‘Umar,  Ibn ‘Abbas en Annas ibn Malik(moge ALLAH 
tevreden met hen zijn). 
 
De 2de mening die o.a aangehangen wordt door Abu Hanifa, Malik, Al-
Shafi’i en Al-Thawri(moge ALLAH genadigmet hen zijn) en van de 
metgezellen Abu Sa’eed Al-Khudri, Ibn Mas’ud, ‘Aisha en Oemm 
Salama(moge ALLAH tevreden met hen zijn). 
 
Ibn ‘Abbas(moge ALLAH tevreden met hem zijn) overleverde dat de 
Profeet(vrede zij met hem) ging zitte voor Hijaamah terwijl hij in een staat 
van ihram was en hij ging zitten voor Hijaamah terwijl hij aan het vasten 
was.(Bukhari nr 1938). 
 
Imam Ahmad ibn Hanbal verklaarde het laatste deel van de hadith(over het 
vasten) als niet authentiek, maar er is ook nog een andere overlevering die 
het toestaat om Hijaamah te doen als men vast. 
 
Abu Sa’eed Al-Khudri(moge ALLAH tevreden met hem zijn) overlevert 
dat de Profeet(vrede zij met hem) toestemming gaf aan een vastende 
persoon om te zitten en behandelt te worden met hijaamah.( Sharh Al-
Nasai Al-Kubra nr 3224) 
 



De woorden ‘toestemming gaf’ duiden erop dat het eerst verboden was en 
nu dus toegestaan, en dit is sterk bewijs voor degenen die juist het 
tegengestelde beweren, namelijk dat het eerst toegestaan was en nu 
verboden, sommige muhadithoon zoals ibn Hajr Al-‘Asqalani hebben 
twijfels gezet of deze overlevering wel door Abu Sa’eed Al-Khudri is 
overgeleverd, maar anderen hebben dit wel bevestigd. 
 
De volgende hadith is zeer belangrijk bij deze discussie, omdat hier 
duidelijk wordt dat het vasten afgeraden werd omdat het een persoon zwak 
kon maken. 
 
Anas(moge ALLAH tevreden met hem zijn) werd gevraagd” 
 
“Keurden jullie allen Hijaamah af voor een vastende persoon?” en hij zei: 
“Nee, behalve dat het een persoon zwak maakt.”(Bukhari nr 1940) 
 
Hier wordt dus duidelijk dat de metgezellen niet van mening waren dat 
Hijaamah het vasten verbreekt, maar dat ze liever niet Hijaamah deden als 
ze aan het vasten waren omdat een persoon hierdoor zwak kon worden en 
als gevolg van dit zijn vasten moest verbreken om te eten en te drinken. 
 
Abdurrahman ibn Abi Layla overleverde van 1 van de metgezellen(naam 
onbekend) dat hij zei: 
 
“De Profeet(vrede zij met hem) verbiedde Hijaamah voor een vastende 
persoon, en ook het vasten van dagen achter elkaar in de Ramadan zonder 
het vasten te verbreken in de nacht, (en hij deed dit) als goedheid voor zijn 
metgezellen, maar hij heeft het niet verboden verklaart(Abu Dawood nr 
2374). 
 
De goedheid hier in de hadith geeft aan dat Hijaamah doen tijdens het 
vasten het vasten zwaar maakt net als achter elkaar vasten zonder het in de 
nacht te verbreken, dus men ziet dat het verbod niet geldt in de essentie van 
de Hijaamah zelf maar het is afgeraden omdat het het vasten vermoeilijkt. 
 
We zien dus dat beide meningen met sterk bewijs komen, toch ben ik 
overtuigd van het bewijs dat het doen van Hijaamah het vasten niet 
verbreekt, Wa ALLAHOE A’lam. 
 

 



24. Zaken die de genezing vertragen of moeilijk 
maken 

 
- Geloven dat de Roqyah op zich de genezing veroorzaakt, deze denkwijze 
is zeer verkeerd en vernietigt een goede intentie en de Ikhlaas en Tawakkul 
op ALLAH. 
 
Allah de Verhevene zegt in Surah Al-An’aam 188: 
 

اء اللّها شاً إِالَّ مرالَ ضفْعاً وفِْسي ننل كلقُل الَّ أَم 
 
Zeg: "Ik heb buiten hetgeen Allah wil, geen macht over goed of kwaad voor mijzelf. 

 
 
De Roqyah moet gezien worden als een sabaab en niet als genezing op 
zich, omdat het ALLAH is die geneest en niet de Roqyah. 
 
- Zwakke overtuiging dat de Roqyah de sabaab kan zijn voor genezing, 
veel mensen geloven niet of realiseren zich niet dat ALLAH de Koraan als 
Shifaa heeft gedaan, er zit dus twijfel in hun hart en dit is niet goed voor de 
genezing. 
 
- Laks zijn met de gehoorzaamheid aan ALLAH, men neemt de verplichte 
zaken zoals het gebed en dergelijke niet serieus. Zo wordt er niet op tijd 
gebid, of niet in de moskee gebid door de man als deze daartoe in staat is 
enz. 
 
- Het niet verwijderen van afbeeldingen en foto’s van levende wezens uit 
het huis. Hierdoor zullen er geen Engelen het huis binnenkomen, en een 
huis zonder Engelen is een huis vol met Shayateen. En dit geldt eigenlijk 
voor alle zaken die haram zijn. 
 
- Korte Roqyah behandelingen doen, Roqyah behandeling dient op zijn 
minst een uur te duren, ik ben zelfs raaqis tegengekomen die 10 min 
reciteren en daarna weggaan. 
 
- Het vallen in grote zondes, zoals rente, zinnaa, roken, bedwelmende 
middelen gebruiken zoals, alcohol, wiet enz, hieronder vallen ook anti-



psychotica(als een persoon zeker weet dat hij bezeten is dient hij deze niet 
te gebruiken), muziek luisteren, liegen, roddelen enz.  
Al deze zaken en meer versterken de invloed van de Djinn op de mens, de 
imaan wordt zwakker en de Shaytaan sterker, en dus komt er geen 
genezing. 
 
- Het teveel overstappen naar een andere raaqi, veel patienten switchen 
vaak van raaqi omdat voor hun gevoel de genezing niet komt. Helaas door 
dit te doen vertragen ze juist de genezing, omdat als men bij 1 raaqi 
blijft(die alles volgens Kitaab en Sunnah doet) hij ook steeds meer zwaktes 
te weten zal komen van de Djinn die in het lichaam zit en hierop kan 
reageren. 
 
- Het gaan naar tovenaars en ander gespuis, veel mensen die of onwetend 
zijn of wanhopig zijn zoeken genezing bij dit gespuis.  
In plaats van te genezen zullen deze mensen zieker worden, ik heb vaak 
mensen meegemaakt die na het bezoek van een sahir er nog erger aan toe 
waren dan eerst, helaas is er naast de ziekte die verergert ook de zonde van 
Shirk, en slecht is het pad wat deze mensen hebben gekozen als er geen 
berouw wordt getoond. 
 
- Het praten met mensen over de ziekte, vaak gaat een persoon die ziek is 
aan anderen vertellen over zijn ziekte en zeggen dat hij Roqyah aan het 
doen is en soms zelfs dat hij genezen is. 
Dit is allemaal onnodig en nutteloos, en men neemt het risico dat in het 
geval van Sihr bijvoorbeeld de aanvrager van de Sihr op de hoogte komt 
van de vorderingen en die zal dan de Sihr kunnen gaan vernieuwen. 
 
- Het uitstellen van bepaalde middelen en behandelplannen die de raaqi 
geeft, zoals Roqyahwater, olijfolie en het nakomen van het plan. 
Dit soort zaken gebeuren op invloed van de Djinn, een patient dient het 
plan dat de raaqi geeft op te volgen zodat de genezing zal volgen met de 
wil van ALLAH. 
 
- Het geven van een te snelle diagnose, er zijn sommige raaqis die te snel 
zijn in hun diagnose van de patient, en hierdoor is de diagnose vaak 
verkeerd, zo zal men denken dat het Sihr is en de raaqi zal zich dus alleen 
maar concentreren op de verzen van Sihr, terwijl het misschien een boos 
oog is. 



Men dient dus altijd voorzichtig te zijn in het geven van een diagnose en 
een raaqi dient gebruik te maken van alle soort verzen totdat het hem zeker 
wordt wat er aan de hand is. 
 
- Het teveel klagen en zeuren over zijn ziekte, dit is een teken van 
ondankbaarheid jegens ALLAH en zulk gedrag zal de behandeling teniet 
doen en de Shayateen kracht geven tegen de patient en kunnen op den duur 
zelfs leiden naar Kufr. 
Een dienaar van ALLAH is altijd tevreden met datgene wat hem overkomt 
en weet dat alles gebeurt met de wil van ALLAH en legt zijn vertrouwen in 
ALLAH en haalt het goede uit zijn beproeving, als men dit doet zullen de 
rollen worden omgedraaid, omdat het nu de Shayateen zijn die zullen 
klagen(denk aan het verhaal van de Profeet Ayoub) en de Shayateen zullen 
wanhopig worden en fouten maken die met de wil van ALLAH fataal voor 
hen zullen zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25. Kan ik zelf Roqyah doen? 
 
Een veel voorkomende fout bij mensen, is dat zij denken dat Roqyah alleen 
door een raaqi gedaan kan worden, dit terwijl het meer aanbevolen is om 
Roqyah voor jezelf te doen. 
 
Het doen van Roqyah is een daad van aanbidding, indien je dit aan jezelf 
overlaat is het dus beter. 
 
Voordat iemand gaat beginnen om zichzelf met Roqyah te behandelen, 
dient hij de volgende zaken in acht te houden. 
 
- Reiniging van het huis, hiermee wordt bedoeld dat er zich in het huis 
geen zaken mogen bevinden die de genezing van ALLAH kunnen 
weghouden. Dit is logisch omdat men niet moet verwachten dat ALLAH 
hulp zal bieden, als er zich zaken in het huis bevinden waarvan men weet 
dat ze er zijn, en die behoren tot de verboden zaken. 
 
Een voorbeeld van deze zaken is afbeeldingen van levende wezens, het is 
overgeleverd dat de Profeet(vrede zij met hem) zei: 
 
“ De Engelen zullen een huis niet betreden waarin zich een hond of 
afbeeldingen(van levende wezens) bevinden”.( Al-Bukhari) 
 
De uitzonderingen die hierop door de geleerden zijn gegeven zijn: 
 
Foto’s van identiteitsbewijzen, eventuele boeken waaruit men toegestane 
kennis haalt zoals encyclopedies, speelgoed voor kinderen. 
 
Iemand die Roqyah doet in een huis waarin zich afbeeldingen bevinden, 
doet dus Roqyah in een huis waarin zich geen Engelen bevinden, en een 
huis waarin geen Engelen zitten, is gevuld met Shayateen. 
 
Een andere zaak wat uit het huis verwijdert dient te worden is muziek, 
muziekinstrumenten, dvd’s van films, al deze zaken roepen op naar de 
ongehoorzaamheid van ALLAH en nodigen de Shayateen uit in het huis. 
Vaak zie je dat mensen die bezeten zijn geen afscheid kunnen nemen van 
muziek, maar Wallahi, deze muziek is niks anders dan de stem van Iblies 
zelf, het is haram en behoort tot de grote zondes in de islam om naar 
muziek te luisteren, en iemand die muziek beluistert zijn hart zal sterven en 



verstenen en zal niet vatbaar zijn voor imaan of kennis, laat staan dat deze 
persoon nut zal vinden in de Roqyah.  
Muziek is verder de deur naar andere zondes, het is de Adhaan van 
Iblies(moge ALLAH hem vervloeken), het is Iblies zijn koraan en al de 4 
Imams hebben het haram verklaard en als een grote zonde en dit is ook de 
mening van de Sahaba(moge ALLAH tevreden met hen zijn).  
 
Verder dienen er in het huis geen zaken te zijn die haram zijn, zoals 
sigaretten, alcoholische dranken enz, enz. 
 
- Reiniging van het lichaam, hiermee bedoelen we het aandoen van kleding 
die toegestaan is, kleding afkomstig van halal geld, maar ook voedsel wat 
halal is. 
 
De broeders dienen toegestane kleding te dragen, niet te strakke kleren, of 
kleding waarmee je de Kuffaar imiteert, kleding met Kufr symbolen of 
kleding waarmee je iemand idoliseert, zoals voetbalshirtjes en dergelijke. 
 
En de zusters dienen hun hijaab te dragen, en met hijaab bedoelen we niet 
alleen een hoofddoek, een hijaab is voor het hele lichaam, en het minimale 
van de hijaab is de ghimaar en het beste is de niqaab, en als een vrouw 
behandeld wordt door een raaqi dient ze helemaal bedekt te zijn ook haar 
gezicht, handen en voeten. 
De kleding dient ruim en wijd te zijn, niet aandacht trekkend, niet 
doorzichtig, niet de Kufar imiterend. 
 
En deze kledingvoorschriften gelden natuurlijk altijd, niet alleen wanneer 
je Roqyah gaat doen, veel zusters dragen een hoofddoek, en daaronder zie 
je strakke jeans, rokjes en weet ik veel wat, ik vraag me dan altijd af wie 
probeer je in de maling te nemen, hoe kan een zuster haar haren bedekken, 
en zaken van haar lichaam verhullen die tot de meest intiemste plekken 
behoren van het vrouwelijk lichaam, zoals ik al zei, de ghimaar is het 
minimale. 
Bij het eten dient men alleen te eten wat halal is, en wat gekocht is met 
halal, in een mate die niet beschadigend is voor het lichaam. 
 
Als we bovenstaande zaken gaan bekijken en ze in het licht zetten van de 
volgende overlevering, dan zullen we het belang zien van bovenstaande 
zaken. 
 



Het is overgeleverd door de Profeet(vrede zij met hem) dat er een man was 
en hij was een reiziger die op een lange vermoeiende reis was en hij had 
hulp nodig, deze man richte zijn handen in de lucht en zei, O mijn Heer, O 
mijn Heer, maar zijn eten was haram, zijn drinken was haram en al zijn 
voeding was haram, dus hoe kan zijn dua geaccepteerd worden? (Muslim). 
 
Bij bovenstaande man waren 3 zaken aanwezig die ervoor zorgen dat een 
smeekbede verhoord wordt: 
 
- Heffen van de handen in de lucht  
- Dua van een reiziger 
- Dua van iemand in nood 
 
En toch hebben deze zaken niet geleid naar een verhoorde smeekbede, en 
dit komt omdat het drinken van deze man haram was en zijn eten, en alles 
wat hij bij zich had, Insha ALLAH ziet nu iedereen het belang van de 
zaken die hierboven genoemd zijn, want bij Roqyah wordt veel dua 
gedaan, en de Roqyah zonder verhoorde dua’s is niks. 
 
Toch zien we vaak bij sommige gevallen dat het nagenoeg onmogelijk is 
om zichzelf te behandelen, in dat geval is het niet erg als er een 
betrouwbare raaqi erbij gehaald wordt, met de info in dit boek, moet men 
uitstekend in staat zijn om de oplichters te onderscheiden van de ware 
raaqis. 

 
25.1 Toch een raaqi nodig? 

 
Eerder in de handleiding hebben we het gehad over het herkennen van een 
sahir, omdat er toch gevallen zijn waar sommige mensen zelf niet uit 
kunnen komen is het inroepen van de hulp van een raaqi soms nodig.  
Toch zijn er naast de vele tovenaars die vrij makkelijk te ontmaskeren zijn, 
ook veel mensen die zich voordoen als raaqi, maar in feite niks anders zijn 
dan mensen die ook werken met Kufr en Shirk, ik heb het over de mensen 
die werken met de Djinn, niet om Sihr bij mensen te doen, maar om 
zogenaamd mensen te genezen. 
 
Ik heb zelf de laatste tijd van mensen die ik zelf behandel veel zaken 
gehoord over bepaalde figuren die zich voordoen als raaqi, maar die 
gewoon samen met Djinn werken. Ik zal hier insha ALLAH de tekenen 
zetten hoe iemand te herkennen die met Djinn werkt, maar ook de 
eigenschappen van een goede raaqi. 



 
25.2 Tekenen van iemand die met Djinn werkt 

 
- Schrijft tekenen en verzen van de Koraan op het lichaam van de patient, 
en vooral het begin van bepaalde verzen, zoals 
KafHaaJa’AinSaad(كھيع������ص) 
- Hij zal een naam of namen roepen, maar niet van de mensen die aanwezig 
zijn, hierbij roept hij zijn Djinn op die meestal in zijn eigen lichaam is, de 
meeste mensen die met Djinn werken zijn zelf bezeten en hebben een pact 
met de Shaytaan in hun gesloten. 
- Hij neemt een zakdoek en doet er een knoop in en meet de knoop af van 
de uiteindes en reciteert Koraan en zegt dan: 
 Als het Sihr is verplaats dan naar boven(de knoop), als het Bezetenheid is 
ga dan naar beneden en als het een normale ziekte is blijf dan in het 
midden. En we zien dus hier dat dit zelfs de kant van Sihr opgaat, omdat 
deze methode ook gebruikt wordt door tovenaars.  
Soms gebruiken ze geen zakdoek, maar de patient zelf, de patien begint 
dan spontaan een kant op te gaan en heeft zelf geen invloed over zichzelf, 
en het kan ook als de patient zit, en dan bewegen 1 van zijn armen om aan 
te duiden wat het is. 
- Tijdens zijn behandeling zegt hij pak hem vast(de patient), opeens voelt 
de patient zich alsof iemand hem beet heeft, terwijl niemand hem aanraakt. 
- De patient ligt of zit en hij zet zijn armen of benen op slot, dit kan men 
zien bij een man in Fes genaamd El Idrissi, deze was vroeger een raaqi, 
maar werkt nu samen met Djinn, in een aantal van zijn video’s die hij op 
youtube heeft gezet ziet men dat hij personen hun handen en voeten vastzet 
en zelf Djinn blind maakt, allemaal natuurlijk met behulp van de Shaytaan 
met wie hij samenwertk, een samenwerking die berust op KUFR! 
- De Djinn in de patient zit, roept sla me niet en huilt en kan opeens niet 
praten, dit terwijl er geen Koraan wordt gereciteerd of iets, het is namelijk 
de Djinn die met hem samenwerkt die de Djinn in het lichaam van de 
patient slaat. 
- Hij slaat in de lucht met een stok of waaier, en de patient voelt de klappen 
in het lichaam, de Djinn waarmee de man samenwerkt slaat bij elke slag in 
de lucht de Djinn in het lichaam van de patient. 
- Uit het niets zal de man zeggen dat er Sihr ergens begraven ligt in het 
huis, zonder aanwijzingen daarvoor, en de Djinn die met hem samenwerkt, 
zal op de aangewezen plek iets leggen wat op de Sihr lijkt. 
- Vaak zal deze persoon gelijk beweren dat hij weet of er iemand bezeten 
is, en hoeveel Djinn er in het lichaam zitten en of iemand Sihr, Al-Mass of 



‘Ain heeft, zonder ook maar Roqyah te doen, of te vragen naar de 
symptomen. 
- Steentjes en stokken worden tussen de tenen gezet en erop gedrukt of 
worden aangestoken met vuur, ook wordt er gepraat met de Djinn, ipv dat 
er Roqyah wordt gedaan. 
- Hij vraagt de patient in zijn ogen te kijken tijdens het reciteren. 
- De Djinn van de man begint spontaan op zijn tong te praten met de Djinn 
van de patient. 
- De man neemt iemand met zich mee, zoals zijn vrouw, zoon, vriend enz. 
En vaak zijn er dus mannetjes die zonder dit geen behandeling kunnen 
doen, omdat de Djinn met wie ze samenwerken in het lichaam zit van de 
persoon die met hem meekomt. 
- Hij zal zeggen dat hij achter de plek zal komen waar de Djinn zich 
bevindt in het lichaam, daarna na de recitatie zal hij zeggen tegen de Djinn 
jij zit in de rechterarm of linkerbeen enz, dit terwijl de Djinn in het lichaam 
van de patient helemaal niet op de recitatie heeft gereageerd. 
- Hij zal werken met een mes, en met het mes tegen het lichaam aanzitten 
en snij bewegingen maken en zeggen dat hij de Djinn in het lichaam aan 
het doden is met het mes. 
 
Bovenstaande punten zijn dus een aantal herkenningspunten om dit gespuis 
te ontmaskeren, en laat dit voor iedereen een waarschuwing zijn en vooral 
als deze handleiding gelezen wordt door andere raaqis, vele van de mensen 
die met de Djinn samenwerken waren vroeger raaqis, raaqis die alles 
volgens de Koraan en de Sunnah deden, maar zij hebben zich laten lijden 
door hun begeertes naar roem, rijkdom en macht en hebben een pact 
gesloten met de duivel, hou dus de grenzen van ALLAH in acht, praat niet 
met de Djinn behalve in noodzaak en ga niet op in zijn leugens en mooi 
gepraat en discussieer niet met hem! 
 

25.3 Eigenschappen van een goede raaqi 
 

- De raaqi heeft een degelijke kennis over het geloof, en vooral over 
Tawheed en geeft zijn patienten een korte inleiding in Tawheed. 
- De raaqi is iemand die bescheiden is en niet Roqyah doet voor geld, 
hoewel hij er geld voor mag vragen is dit niet zijn intentie voor de Roqyah. 
- De raaqi staat bekend bij de mensen in zijn omgeving als een 
praktiserende godsvrezende persoon. 
- De raaqi houdt zich strikt aan alle regels van Roqyah, zoals het niet 
aanraken van vrouwen enz.  



- De raaqi is iemand die wegblijft van zondes en twijfelachtige zaken en 
standvastig is in zijn geloof 
- De raaqi legt uit aan zijn patient, dat het ALLAH is die geneest en niet 
hijzelf, hij legt uit dat hij slechts een sabaab is, en dat alleen aan ALLAH 
hulp gevraagd moet worden. 
- De raaqi krijgt geen hoogmoed als een persoon wordt genezen door 
ALLAH, de raaqi realiseert zich goed dat hij ALLAH nu nog dankbaarder 
moet zijn voor de genezing van de patient. 
- De raaqi is iemand die niet alleen komt voor de Roqyah, maar ook het 
goede aanbeveelt en het slechte verbiedt, en schaamt zich niet om dit te 
zeggen. 
- De raaqi is iemand die zijn uiterlijk en innerlijk aan ALLAH heeft 
geofferd, het is dus iemand van wie je kan zien aan zowel binnen als buiten 
dat hij de Sunnah volgt met betrekking tot bijvoorbeeld zijn kledij en 
baard, veel mensen praten minachtend over deze zaak, en zeggen: “Is 
iemand met een baard dan niet goed”. Over dit zeg ik wie goed of slecht is, 
laten wij aan ALLAH over, maar op het moment dat iemand raaqi is, of 
imam is, of daa’ie is en dus de strijd tegen de Shaytaan aangaat en dan de 
Sunnah van de Profeet(vrede zij met hem) tegengaat, dan zeg ik deze 
persoon dient eerst de problemen met zijn imaan uit te vechten alvorens hij 
zich met andere mensen gaat bezighouden.  
De baard is een verplichting voor de man, het is een deel van je lichaam 
wat ALLAH heeft geschapen en hierover zijn geen meningsverschillen te 
vinden in de 4 madhaheeb en degene die zijn baard afscheert begaat 
vreselijke grote zondes. Ik weet dat mensen vaak van hun imam “zonder 
baard” te horen hebben gekregen dat er meningsverschillen zijn, maar dat 
is niet zo, er is consencus onder de geleerden hierover. 
Bovenstaand staan een aantal punten waarop men dus moet letten, helaas 
heb ik in de praktijk geconstateerd dat er nog mensen zijn die niet in staat 
zijn om Roqyah voor zichzelf doen, maar ook geen raaqi in willen roepen. 
Ze hebben gehoord van een overlevering van de Profeet(vrede zij met hem) 
dat degene die om Roqyah vraagt niet kan behoren tot de 70.000 die 
zonder rekenschap het Paradijs mag betreden. 
Derhalve denken ze dus dat het vragen om Roqyah niet goed is, en er zijn 
er zelfs bij die denken dat het haram is. Insha ALLAH zullen we proberen 
dit misverstand uit de weg te helpen. 
 
 
 
 
 



25.4 Onduidelijkheid over de hadith van 70.000 mensen 
 

Ibn ‘Abbas(moge ALLAH tevreden met hem zijn) overleverde dat de 
Profeet(vrede zij met hem) zei: 
 
“Aan mij werden alle naties getoond, en sommige Profeten(vrede zij met 
hen ) passeerden met een aantal volgelingen en sommige passeerden 
zonder volgelingen. Daarna werd mij een grote menigte getoond, en ik zei, 
‘Wat is dit? Is dit mijn gemeenschap(ummah)?” Er werd gezegd, Nee, dit 
is Moussa(vrede zij met hem) en zijn mensen(gemeenschap). 
Het werd gezegd, kijk naar de horizon.  
Daar zag ik een grote menigte die de horizon vulde. En er werd gezegd, 
kijk daar en daar, op de horizons van de hemel, daar was een menigte die 
de horizons vulde. 
Het werd gezegd, dit is jouw gemeenschap(ummah), en van 
“hen”(mensen), gaan er 70.000 het Paradijs binnen zonder berecht te 
worden(door ALLAH).  
 
Daarna ging hij(de Profeet vrede zij met hem) naar binnen zonder het 
verder uit te leggen. 
De mensen begonnen te praten over wat hij(de Profeet) had gezegd, 
zeggende.”Wij zijn degenen die geloven in ALLAH en hebben zijn 
Boodschappers gevolg, wij zijn “hen” of “Het zijn onze kinderen die 
geboren zijn in Islam terwijl wij geboren waren in Jaahiliya(pre-islamitisch 
tijdperk).” 
De Profeet(vrede zij met hem) hoorde wat er werd gezegd, en dus kwam 
hij en zei:  
“Zij(de 70.000) zijn zij die geen Roqyah vragen en niet geloven in slechte 
tekens(tiyarah) en geen Al-Kay gebruiken en hun vertrouwen in ALLAH 
stellen.(Saheeh Bukhari nr 5270) 
 
Bovenstaand hadith is voor vele broeders en zusters een reden geweest om 
geen Roqyah aan iemand te vragen, en daar is in eerste instantie niks mis 
mee, alleen behoren er ook mensen tot deze groep die zelf niet in staat zijn 
om Roqyah bij zichzelf te doen, denk aan mensen die een Bezetenheid 
hebben die waanzin en flauwvallen veroorzaakt, of extreme aanvallen. 
Deze mensen zijn verplicht om Roqyah te laten doen door een betrouwbare 
raaqi, omdat men verplicht is om zichzelf te verdedigen als de Shaytaan 
hem aanvalt. 
Helaas zie ik dus dat vele mensen niet in staat zijn om Roqyah te doen, en 
het ook niet willen vragen, zij begrijpen bovenstaand hadeeth niet en 



denken dat het een zonde is om Roqyah te vragen, dit terwijl dat absoluut 
niet het geval is, ik zal Insha ALLAH hieronder het bewijs geven dat het 
veplicht is om de strijd aan te gaan tegen de Shaytaan, en dat wie dat niet 
doet zichzelf onrecht aandoet, en kans loopt dat de Shaytaan zijn imaan ten 
gronde richt. Ook zal ik de uitleg van de geleerden geven over 
bovenstaande hadeeth, en vertellen waarom men beter geen Roqyah kan 
vragen, maar dat het wel toegestaan is als men het doet. 
 
Imam Muslim heeft de volgende hadeeth opgenomen in zijn saheeh die 
overgeleverd wordt door Abu Hureira die zei: "De Boodschapper van 
ALLAH(vrede zij met hem) zei:  
" De sterke gelovige is beter en meer geliefd bij ALLAH dan de zwakke 
gelovige, hoewel beide goed zijn. Doe dus je best om datgene te doen wat 
je tot nut zal zijn en zoek de hulp van ALLAH, en voel je niet hulpeloos. 
Als iets je raakt(beproeving) zeg dan niet 'had ik dit of dat gedaan, dan zou 
dit of dat gebeurd zijn', maar zeg Allah heeft het voorbestemd en wat HIJ 
wil gebeurt(QadaraALLAH  wa Mashaa a Fa'aala), want “had ik dit of dat 
gedaan” opent de deur naar de praktijken van de Shaytaan.(Saheeh Muslim 
nr 2664) 
  
De sterke en zwakke gelovige waar de Profeet(vrede zij met hem) het hier 
over heeft is niet een kwestie van imaan, omdat anders de Profeet(vrede zij 
met hem) erna niet zou zeggen "Hoewel beide goed zijn"(Wa Fi Kullie 
Gajroen), omdat het een feit is dat hoe meer imaan je hebt hoe beter je bent 
bij ALLAH.  
Het gaat hier om kracht met betrekking tot het doorkomen van 
beproevingen en alles eraan te doen wat toegestaan is om de hulp van 
ALLAH te krijgen, want daarna zegt de Profeet(vrede zij met hem) doe 
datgene wat je tot nut zal zijn en zoek de hulp van ALLAH(Ahriss 'ala ma 
Janfa'oeka wasta'een billah). 
  
Shaych Al-Islam Ibn Taymiyyah(moge ALLAH genadig met hem zijn) zei 
over bovenstaande hadeeth: ' Wees niet laks in het doen wat is aanbevolen 
en raak niet in paniek over datgene was is voorbestemd"(Al-Irshad illa 
Saheeh Al-I'tiqad wal Radd 'ala Ahlu Shirk wal Ilhaad blz 130-133) 
  
Deze uitleg gaat over bovenstaande hadeeth en zijn uitspraak gaat dus over 
het niks doen van iemand die een beproeving krijgt en alleen spijt heeft 
van het gevolg van wat er is gebeurd. 
 



 
Een ander bewijs voor het bestrijden van de Shaytaan is het volgende: 
 
Iemand die bezeten is, is beland in een jihad, de Shaytaan heeft immers 
bezit van zijn lichaam genomen en dus wordt deze jihad Fard 
'Ayn(individuele verplichting). 
  
Shaych Al-Islaam ibn Taymiyyah zegt over een persoon die Roqyah doet, 
hij heeft het hier over een raaqi, maar wanneer een persoon zichzelf 
behandeld is hij de raaqi. 
  
'Wanneer een Djinn van het type Al-'Ifreet(sterke type shaytaan) is en de 
behandelaar zwak(in imaan) is dan kan de Djinn hem overmeesteren, en 
dus is het nodig voor dit dat hij zichzelf beschermt door het reciteren van 
Al-Mu'awidatayn(Surah Falaq en Nas) en smeekbedes en dua en datgene 
wat nodig is om de imaan te versterken, en hij dient de zondes te vermijden 
die de Shayateen kunnen gebruiken om hem te overmeesteren, want HIJ IS 
EEN MUJAHEED OMWILLE VAN ALLAH, EN DIT BEHOORT TOT 
DE GROOTSTE JIHAD, en dus moet hij het niet laten gebeuren dat zijn 
vijand hem kan overmeesteren door zijn zondes.(Majmoo' Fatawa Ibn 
Taymiyyah Juz 19). 
 
Dit was een fatwa die Ibn Taymiyyah gaf op de vraag van een raaqi aan 
hem. De vraag luidde samengevat als volgt; “Is het toegestaan voor een 
raaqi om doortegaan men Roqyah te doen terwijl hij weet dat de Djinn in 
het lichaam van de Bezetene aan het lijden zijn en zelfs kunnen sterven, en 
deze Djinn kunnen ook moslim zijn”. 
Het antwoord van Ibn Taymiyyah was dat dit zelfs verplicht was, omdat de 
Djinn degene zijn die de onrechtplegers zijn en iemand die zijn broeder op 
de toegestane manier kan helpen dient dit te doen, zelfs al zijn de Djinn 
Moslim. 
 
Een ander belangrijk punt wat Ibn Taymiyyah(moge ALLAH hem genadig 
zijn) noemde in deze fatwa is dat de Djinn zelfs ongeacht of hij moslim of 
kafir is, weet dat de raaqi hem geen onrecht aandoet zolang hij de 
toegestane Roqyah hanteert.  
SubhannALLAH, want de Djinn ziet dat deze persoon met de woorden van 
ALLAH werkt en geen Sihr of haram zaken gebruikt en oftewel hij 
realiseert zich dat deze raaqi volgens de rechtmatige manier werkt of de 
Djinn is niet in staat met de wil van ALLAH om iets tegen de raaqi en zijn 
patient te doen.  



Dit is tegengesteld aan zij die genezing zoeken door naar een Sahir te gaan, 
ikzelf heb een patient behandeld en die na een aantal behandelingen 
wanhopig werd en ontevreden met het resultaat, als gevolg daarvan zijn ze 
naar een Sahir gegaan en bij terugkomt was de situatie erger, ze belden 
weer voor een behandeling en toen ik kwam was de situatie volkomen 
anders.  
De patient werd gemarteld en kreeg 24-uur op 24-uur een marteling. Toen 
ik begon te lezen nam de Djinn het woord en SubhannALLAH de Djinn 
verklaarde dat hem onrecht is aangedaan, toen ik doorvroeg bleek dus dat 
samen in het lichaam met hem een famillielid was en deze was overleden 
doordat ze naar de Sahir zijn geweest, hij wilde nu wraak op de patient en 
zijn familie voor de dood van zijn famillie en verklaarde dat ze zijn 
famillielid hebben verbrand door een Gadim-Sihr. 
 
Na een kort gesprek dat hij ALLAH dient te vrezen en dat ALLAH hem 
niet in staat zal stellen om zijn plan door te zetten en wat dreigingen van 
mijn kant, zei hij dat hij zou ophouden met de martelingen maar hij weigert 
het lichaam te verlaten. Ik vond dat goed en zei dat ALLAH bepaald wat er 
met hem zou gebeuren en wij wachten op de genezing van ALLAH. 
 
Na dit zag de famillie Alhamdullilah eindelijk in hoe gevaarlijk en hoe 
groot de zonde is van het gaan naar een Sahir en beloofde het nooit meer te 
doen en beloofden er berouw voor te tonen, moge ALLAH het accepteren 
en laat dit voor iedereen een waarschuwing zijn. 
 
We zullen insha ALLAH teruggaan naat het onderwerp, Imam Ibn Qayyim 
Al-Jawzi zegt in zijn boek van seerah Zaad Al-Ma'aad deel 3 blz 9 t/m 11: 
  
Eerst geeft de imam aan dat er verschillende soorten jihad zijn, waaronder 
Jihad Al-Nafs en Jihad Al-Shaytaani, en deze 2 noemt hij bij de verplichte 
jihad voor iedereen. 
  
Hij zegt: 
  
Jihad tegen de Shaytaan is van 2 soorten: 
  
1: Het tegengaan van twijfels die de shaytaan brengt om de imaan te 
beschadigen. 
2: Het strijden tegen hem(Shaytaan) om de verdorven verlangens tegen te 
gaan die hij(Shaytaan) veroorzaakt. 
  



Nu, hoe kan iemand deze 2 zaken doen als hij bezeten is en geen Roqyah 
doet? Dat is onmogelijk, zelfs met Roqyah zal men af en toe gekke dingen 
doen, maar zonder is men wachten tot de tijdbom afgaat. 
 
De hadith over de 70.000 die zonder berechting het Paradijs zullen 
betreden wordt door sommigen gezien als bewijs dat men niet mag vragen 
om Roqyah en dit is niet juist. 
Het wordt afgeraden en geldt meer als een waarschuwing en dit heeft te 
maken met hel volgende. 
 
Als een persoon ziek is en naar de dokter gaat, dan geeft de dokter deze 
persoon medicijnen en waarna ALLAH door deze sabab de persoon 
geneest.Omdat hier de sabab tastbaar is, namelijk men neemt het medicijn 
in, is de kans op fitnah en Shirk zeer klein, immers niemand zal denken O 
die dokter is waarlijk een heilige en ALLAH heeft hem gezegend want 
door deze persoon ben ik genezen. 
Maar bij Roqyah is dit een heel ander verhaal, hier wordt gewerkt met 
Koraan en smeekbedes en af en toe wat kruiden, de behandeling gebeurt 
meer op een spirituele manier, een manier die niet tastbaar is. 
Op het moment dat een persoon geneest is de kans zeer groot dat deze 
persoon de raaqi als een heilige gaat zien, een uitverkorene een 
waly(vriend van ALLAH) wiens smeekbeden verhoord worden en wiens 
aanrakingen en recitaties genezing bevatten, de kans op Shirk is hier 
aanzienlijk groter en dit is ook de reden dat er in de hadith vlak na dat de 
Profeet(vrede zij met hem) het over Roqyah had, er meteen achter zei: 
“…en hun vertrouwen in ALLAH stellen”. 
 
Het punt in dit hadith is dus niet om het vragen van Roqyah te verbieden, 
nee, het punt is hier om de mensen die in staat zijn zelf Roqyah te doen, die 
dienen dit zelf te doen zodat zij niet vallen in de fitnah die we hier boven 
hebben uitgelegd, en de personen die niet zelf in staat zijn om Roqyah te 
doen, zij dienen een betrouwbare en godsvrezende raaqi te zoeken om 
Roqyah voor hen te doen, weliswaar zullen ze niet behoren tot de 70.000, 
maar dit is nog altijd beter dan het risico te nemen dat de Shaytaan in hun 
lichaam ze drijft naar zonde en Shirk. 
 
Tot slot een kleine reactie over de hadith die ook door imam Muslim is 
overgeleverd en waarin hij de zin heeft gezet….zij die geen Roqyah 
reciteren… 
 



Deze toevoeging aan de hadith is onjuist en kan niet aan de Profeet(vrede 
zij met hem) toegeschreven worden, dit is ook de reden dat Imam Bukhari 
deze zin niet in zijn versie heeft opgenomen, omdat het de andere ahadeeth 
van de Profeet(vrede zij met hem) tegenspreekt, dit is ook wat Shaychul 
Islam ibn Taymiyyah zegt in zijn Majmoo’ Fatawa  1/182. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26. Beproevingen en ziektes zijn een gunst van 
ALLAH 

 
Allah de Verhevene heeft de mens geschapen, en naar de mensen Zijn 
Boodschappers gestuurd die de mensen de weg wijzen naar het verlichtte 
pad. En het pad is duidelijk en helder en bevat geen twijfels, wat er wel op 
dit pad is zijn beproevingen in verschillende vormen, en ALLAH beproeft 
hiermee zijn geliefde dienaren opdat zij mogen slagen en zondeloos hun 
heer tegemoedt komen op de Dag des Oordeels! 
 
En dus moet de moslim de beproeving zien als een gunst, een geschenk een 
vorm van grote genade die ALLAH aan ons geeft. En zodoende noemt 
Imam Ibn Qayyim(moge ALLAH tevreden met hem zijn) in zijn werk 
“Uddat Al-Sabireen wa Dhakirat Al-Shakireen”, verschillende voorbeelden 
van geduld, zo noemt hij dat er zelfs vrouwen zijn geweest die hun 
smeekbeden aan ALLAH richten om hen een kind te geven, om deze 
zodoende weer vroeg te laten sterven zodat zij geduldig kunnen zijn met 
deze beproeving. 
Dit deden deze vrouwen vanwege de overlevering van de Profeet(vrede zij 
met hem) dat de moeder die haar kinderen verliest en ermee geduldig is het 
Paradijs zal betreden.  
SubhannALLAH wat een voorbeeld voor ons allen, want vraag het maar 
aan elke ouder, 1 van de grootste beproevingen is het verliezen van je kind. 
En zo zien we hoe deze vrome voorgangers een beproeving beschouwden, 
zij gingen niet klagen of kun kleren verscheuren of van hun geloof 
afstappen, nee, deze mensen werden sterker in hun geloof, want ze wisten 
de waarde, de gunst van een beproeving en ze wisten dat als ze geduldig 
waren zij niet alleen zijn, nee zeer zeker niet, ALLAH is met hem! 
 
Allah zegt in Surah Al-Anfaal vers 46: 
 

ابِرِينالص عم واْ إِنَّ اللّهبِراصو 
 
“En weest geduldig, voorzeker Allah is met de geduldigen.” 
 
 
Maar helaas zijn er vele moslims die de gunst van een beproeving niet 
inzien, zij noemen zich moslim en wanen zich moslim en Alhamdulliah zij 
zijn het ook, maar wij dienen niet te denken dat wij onszelf een titel 



kunnen geven en onszelf kunnen scharen onder de beste mensen die 
ALLAH heeft geschapen(de moslims) zonder dat ALLAH ons op de proef 
gaat stellen, want net zoals een dokter die de titel wil dragen en een 
examen aflegt, dient ook een moslim een examen af te leggen voor deze 
grandioze titel, voor deze hoge eer. 
 
Allah zegt in Surah Al-‘Ankaboot vers 2: 
 

 أَحِسب الناس أَن يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ
 
“Denken de mensen dat zij (met rust) zullen worden gelaten, alleen omdat zij zeggen: "Wij 
geloven" zonder dat zij zullen worden beproefd?” 
En waarom beproeft ALLAH ons dan, het is een examen een groots 
examen, en na dit examen zullen er 2 groepen overblijven, er is geen derde 
groep. Want na bovenstaande vers zegt ALLAH in vers 3: 
 

نلَمعلَيقُوا ودص ينالَّذ اللَّه نلَمعفَلَي هِملن قَبم ينا الَّذنفَت لَقَدوبِنيالْكَاذ  
 
“Wij beproefden degenen die vóór hen waren. Daarom zal Allah ook hen die waarachtig 
zijn, onderscheiden en de leugenaars kenbaar maken.” 
 
 
Ibn Qayyim Al-Jawzi(moge ALLAH hem genadig zijn) zegt: Sommige 
oprechten(saliheen) hebben gezegd:  
 
“Oh mijn zijn, voorwaar de beproeving is niet gekomen om jou te 
vernietigen, maar het is gekomen om jouw geduld en imaan op de proef te 
stellen,”(Zaad Al-Ma’aad deel 4 blz 194) 
 
En dus mijn broeders en zusters, is geduld een essentieel deel in ons 
geloof, het is een zaak waarover wij allen dienen te beschikken, en zeker 
zij die beproeft worden met Bezetenheid, Sihr of het Boze Oog dienen dus 
te begrijpen dat er grote gunsten en beloningen verscholen liggen in hun 
beproefing, mits zij deze op de juiste manier aanppaken, en de beloningen 
die klaar liggen voor de geduldigen zijn iets moois en ALLAH vertelt ons 
erover in zijn Boek en zijn Boodschapper(vrede zij met hem) in zijn 
Sunnah. 
 
 



Allah zegt in Surah Al-Baqarah vers 155-157: 
 

من الْخوف والْجوعِ ونقْصٍ من اَألموالِ واألنفُسِ ولَنبلُونكُم بِشيٍء 
والثَّمرات وبشرِ الصابِرِين  الَّذين إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ قَالُواْ إِنا للّه وإِنـا 

وأُولَـئك هم إِلَيه راجِعونَ  أُولَـئك علَيهِم صلَوات من ربهِم ورحمةٌ 
 الْمهتدونَ
 

“En Wij zullen u een weinig beproeven door vrees, honger, verlies van bezittingen, levens 
en vruchten; maar verkondig blijde tijdingen aan de geduldigen,  

Zij die, wanneer een rampspoed hen achterhaalt, zeggen: "Voorzeker, wij zijn van Allah en 
tot Hem zullen wij wederkeren".  

Dezen zijn het, op wie de zegeningen en de barmhartigheid van hun Heer rusten en dezen 
zijn het, die de rechte weg volgen.” 

 

Umm Salamah(moge ALLAH tevreden met haar zijn) zei: “Ik hoorde de 
Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) zeggen: 

“Er is geen moslim die geraakt wordt door een beproeving en zegt, “Wat 
ALLAH heeft beschikt gebeurt, Waarlijk tot ALLAH behoren wij en tot 
HEM is onze terugkeer. O ALLAH beloon mij voor mijn beproeving en 
compenseer mij met iest beters” behalve dat ALLAH hem zal compenseren 
met iets beters.”(Muslim nr 918) 

De dua die hier gezegd dien te worden gaat alsvolgt: 

Inna Lilahi wa inna Illajhi Radji’un, ALLAHoemma Adjierni fie 
moesibati, wa Aglifli gajren minha. 

Het is dus ook zo dat ALLAH over het algemeen de beste mensen 
beproefd, de mensen van wie HIJ houdt, zo zien we dus dat de beste 
mensen het zwaarst beproefd worden, kijk maar naar de Profeten(vrede zij 
met hem) en daarna de metgezelen enz, enz. 

 



De Profeet(vrede zij met hem) zei:  

“De meest beproefde mensen zijn de Profeten(vrede zij met hen), de 
oprechten, en daarna de beste na hen en de beste na hen”.(Ahmad 1/182) 

De Profeet(vrede zij met hem) zei:  

“Wanneer ik ziek wordt, is mijn pijn gelijk aan de pijn van 2 mannen onder 
jullie”.(Bukhari nr 5648) 

 
We zien dus dat de beste mensen ongelofelijke beproevingen hebben 
meegemaakt, en vanwege hun geduld ook ongelofelijke beloningen zullen 
krijgen. 
Een moslim is niet een moslim alleen als hij het goed heeft. Een moslim is 
altijd tevreden met wat ALLAH hem geeft, en zelfs het slechtste wat ons 
overkomt moeten wij zien als een genade, want hoeveel gunsten hebben 
we wel niet, kijk naar onze ogen, ons lichaam, het voedsel onze ouder en 
kinderen allemaal gunsten, en waarom dan wanneer we een keer beproefd 
worden zijn we niet tevreden met de beproeving, want dan ben je pas een 
ware moslim.  
We zien dit uitgelegd in de volgende prachtige overlevering, O broeders en 
zusters, lees deze overlevering en haal hier kracht uit, en prijs ALLAH 
voor de beproevingen die jullie doormaken. 
 
Het is overgeleverd door Suhayb Al-Rumi(moge ALLAH tevreden met 
hem zijn) dat de Profeet(vrede zij met hem) zei: 
 
‘Hoe fantastisch zijn de zaken van een gelovige, want al zijn zaken zijn 
goed, en dit geldt voor niemand behalve de gelovige. Als hem iets goeds 
overkomt, geeft hij dank(aan ALLAH) en het is goed voor hem, en als hem 
iets slechts overkomt, dan verdraagt hij het met geduld, en hij zal er voor 
beloond worden, dus alles wat ALLAH voor de moslim heeft voorbestemd 
is goed.”(Muslim nr 2999) 
 
 
 
 
 
 
 



En het geduldig zijn met beproevingen is een reiniging van zondes en een 
verhoging van de rang in het Paradijs. 
 
´Aisha(Moge ALLAH tevreden zijn met haar) zei: 
De Boodschapper van ALLAH(vrede zij met haar) zei: 
 
‘Er is geen beproeving die een moslim raakt, of ALLAH wist hierbij zijn 
zondes, zefs al is het de prik van een doorn.”(Bukhari nr 5640) 
 
Tot slot wil ik dus zeggen, prijs ALLAH voor je beproeving, wees er 
tevreden mee, haal voorbeelden aan van de mensen die ons zijn 
voorgegaan, zoals de Profeten, zoals de Profeet Ayoub en onze geliefde 
Boodschapper Mohammed(vrede zij met hem), en de metgezellen zoals 
Khabban ibn Al-Arrat en Bilal en alle anderen, Imam Malik, Ibn 
Taymiyyah enz, enz. 
 
Kijk niet naar de mensen die het beter dan jou hebben in deze wereld, maar 
kijk naar zij die er nog slechter aan toe zijn, zoals onze broeders en zusters 
in de bezette gebieden in Palestina, Irak, Afghanistan enz.  
Wordt jij meer beproeft dan hen? Denk aan de duizenden weeskindjes, 
gemartelde broeders in de gevangenissen van de Tawagheet, en vergelijk 
dit met je eigen leven, prijs ALLAH de Heer der Werelden, en doe dua 
voor jezelf en al je broeders en zusters.  
En kijk niet naar de koeffaar, want voorwaar, dit leven is hun paradijs, en 
in het hiernamaals zal er niks voor hen zijn dan de Hel! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27. Meest gestelde vragen over Roqyah 
 

 
27.1 Het oordeel over het geld vragen voor Roqyah. 
 
 
 
Antwoord: 
 
Over het vragen en ontvangen van geld voor Roqyah hebben de geleerden 
verschillende uitspraken gedaan, over het algemeen kunnen we zeggen dat 
het toegestaan is om geld te vragen en te ontvangen, er zijn hieromtrent 
wel regelgevingen, ik zal wat uitspraken plaatsen insha ALLAH. 
 
Het is overgeleverd van Abu Sa’eed(moge ALLAH tevreden met hem zijn) 
dat hij zei: 
 
“Een groep van de metgezellen van de Profeet(vrede zij met hem) waren 
op reis, en reisden door totdat zij bij een stam van 1 van de Arabische 
stammen kwamen. Ze vroegen om hun gastvrijheid, maar zij weigerden. 
  
De stamhoofd van de stam was gestoken door door een schorpioen en ze 
probeerden alles om hem te helpen maar niks helpte. Sommigen van hen 
zeiden, ‘waarom ga je niet naar die mensen(de metgezellen) die daar 
gekampeerd staan, misschien vindt je iets bij hen(voor hulp). Dus gingen 
ze naar hen(de metgezellen) toe en zeiden, ‘O mensen, ons stamhoofd is 
gestoken door een schorpioen en we hebben alles geprobeerd maar niets 
heeft geholpen. Kunnen jullie iets voor ons doen? 1 van hen(de 
metgezellen) zei, ‘Ja, bij ALLAH, ik zal Roqyah voor hem reciteren, maar 
bij ALLAH wij hebben om jullie gastvrijheid gevraagd en jullie 
weigerden, dus ik zal niet voor jullie reciteren totdat jullie ons er wat voor 
teruggeven’.  
En dus kwamen ze overeen om een kudde schapen te geven. Daarna ging 
hij(de metgezel) en spuugde(nafth) en reciteerde over hem(het stamhoofd) 
‘Alhamdullilaahi Rabbil ‘Aalamen”(Surah Al-Fatiha).  
Hij(het stamhoofd) stond onmiddellijk op alsof hij los was gemaakt van 
een ketting en begin te lopen en er waren geen tekenen van ziekte meer op 
hem. Ze betaalden hen wat ze overeenkwamen. 
Sommige van hen(de metgezellen) stelden voor om hetgene wat ze hebben 
verdiend(de schapen) onderling te verdelen, maar degene die de Roqyah 



uitvoerde zei, ‘Verdeel ze niet totdat we naar de Profeet(vrede zij met hem) 
gaan en hem vertellen wat er is gebeurd, we zullen dan wachten om te 
kijken wat hij(vrede zij met hem) ons verteld.  
En dus gingen zij naar de Boodschapper van ALLAH (vrede zij met hem) 
en vertelden hem wat er was gebeurd. De Boodschapper van 
ALLAH(vrede zij met hem) vroeg, ‘Hoe wist je dat het(Al-Fatiha) een 
Roqyah was? En daarna zij hij(vrede zij met hem) jullie hebben juist 
gehandeld. Verdeel het(de schapen) en geef mij ook een deel.’  
En de Boodschapper(vrede zij met hem) lachtte.”(Bukhari nr 2156 en 
Muslim nr 2201) 
 
Imam Al-Nawawi(moge ALLAH hem genadig zijn) zegt over 
bovenstaande hadith: 
 
“En dit is het bewijs dat het toegestaan is om betaling te ontvangen bij het 
uitvoeren van Roqyah met Al-Fatiha, en het is halal en er bevinden zich 
geen afkeurenswaardigheden in…(Shar Saheeh Muslim 13,14,15/356) 
 
Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi(moge ALLAH hem genadig zijn) zegt: 
 
“De 4 Imams en andere dan hen zijn het er overeens dat het toegestaan is 
om betaald te krijgen voor Roqyah”.(Fath Al-Baari 4/457) 
 
Bovenstaan zien we dus de hadith en de uitspraken van 2 grote geleerden 
waaruit blijkt dat de inkomsten uit Roqyah toegestaan zijn, toch zijn hier 
wat punten meegemoeid: 
 
- Als iemand het omwille van ALLAH doet is dit beter. 
- Een deel van de geleerden staat het toe om betaald te krijgen als er 
genezing volgt van ALLAH door de Roqyah, zoals ook in de hadith te 
lezen is. 
- Als men om iets vraagt dient dit bescheiden te zijn en niet extreem, vele 
mensen die ziek zijn kunnen zich niet veroorloven om grote bedragen te 
betalen, men doet deze mensen een grote onrecht aan. 
- Het vragen om betaling kan gevaarlijk zijn voor de intentie, de intentie 
van de raaqi kan veranderen van omwille voor ALLAH naar omwille van 
geld. 
- Men dient van Roqyah geen beroep te maken, dit is niet de manier van de 
Profeet(vrede zij met hem), zijn metgezellen en zij die na hen zijn 
gekomen. In deze tijd zie je helaas mensen die Roqyah verrichten en er een 
hele campagne met reclame enz. van hebben gemaakt, dit is een 



vernieuwing in het geloof, zij openen klinieken en verkopen zelfs water 
van de kraan waarover zij gereciteerd hebben voor veel geld. 
 
Tot slot over dit onderwerp het volgende, en dit gaat eigenlijk over de 
andere partij, namelijk de patiënten. Er zijn veel patiënten die denken dat 
wanneer een raaqi om geld vraagt of een kleine vergoed wil hij meteen een 
tovenaar is, dit is niet zo, men kan boven het bewijs lezen dat het wel 
degelijk toegestaan is. 
Ik ben zelfs mensen tegengekomen die zelfs de reiskosten niet willen 
vergoeden, het kan niet zo zijn dat een persoon(de raaqi) zijn tijd geeft aan 
de patient, zijn leven en gezin op het spel zet(vanwege eventuele 
wraakacties van de Djinn) en daar bovenop nog eens geld uit zijn eigen zak 
gaat betalen voor reiskosten, kruiden en olieen om Roqyah bij mensen te 
doen, dit is natuurlijk idioot.  
En dit dient niet vergeten te worden door de patient en zijn famillieleden, 
het doen van Roqyah is niet eenvoudig, behalve zijn vrije tijd die hij 
besteed aan anderen is er grote risico om zelf geraakt te worden met Sihr of 
Bezetenheid, en dit geldt ook voor zijn gezin, om maar niet te spreken van 
de zware waswaas die een raaqi af en toe te verduren heeft! 
 
 
27.2 Het oordeel over het uitvoeren van Roqyah bij een menstruerende 
vrouw of een persoon in Janabah(grote onreinheid)? 
 
 
Antwoord: 
 
Het is nodig voor de reciteur(qaari) van de Koraan dat hij rituele reinheid 
heeft van de grote onreinheid die Ghusl nodig heeft, zoals Al-
Janaba(onreinheid na gemeenschap) en Al-Haidh(menstruatie), wat betreft 
de zieke is het beter dat hij/zij ook rein is, maar als de menstuerende vrouw 
ziek wordt en het verergert(haar toestand door de ziekte) dan is het 
toegestaan om tijdens de menstruatie over haar te reciteren, ongeacht of de 
ziekte Bezetenheid, Sihr of het Boze Oog is.(Shaych Ibn Jibreen op zijn 
website fatwa nr 10) 
 
 
 
 
 
 



27.3 Het oordeel over het gebruiken van een amulet. 
 
Antwoord: 
 
Het is overgeleverd van ‘Uqbah ibn ‘Aamir Al-Juhani dat een groep naar 
de Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) kwam om hem de eed 
van trouw te geven(Al-Bay’ah).  
Hij accepteerde de eed van 9 van hen en van 1 van hen niet. Ze zeiden, O 
Boodschapper van ALLAH, u heeft de eed van 9 van ons geaccepteerd, 
maar niet van deze(persoon).  
“Hij zei, hij draagt een amulet, de man stopte zijn in zijn shirt en haalde het 
weg, daarna accepteerde hij(vrede zij met hem) zijn eed, hij(vrede zij met 
hem) zei, wie een amulet draagt heeft Shirk gepleegd.”(Ahmad nr 16969) 
 
Uit bovenstaande hadeeth blijkt dus het verbod op het dragen van 
amuletten, toch is hierover een meningsverschil bij de geleerden. Er is een 
deel van de geleerden die zeggen dat alle amuletten verboden zijn, en een 
ander deel van de geleerden zegt, alleen Shirk amuletten zijn verboden, 
maar amuletten waarop zich Koranverzen bevinden niet. We zullen een 
aantal van deze uitspraken bekijken.  
Let dus op het meningsverschil gaat dus over de amuletten waarop Koraan 
en de namen en eigenschappen van ALLAH staan, alle geleerden zijn het 
er unaniem overeens dat amuletten met Shirk, Kufr en onleesbare 
symbolen haram zijn en dat het Shirk is! 
 
Shaych Sulaymaan ibn AbdelWahab zei: 
 
“Weet dat de geleerden onder de metgezelen en de Tabie’een en zij die na 
hen kwamen verschilden in mening over het ophangen van amuletten die 
alleen woorden van de Koraan of namen en eigenschappen van ALLAH 
bevatten. 1 Groep zij dat het toegestaan is, dit was de mening van 
AbdelALLAH ibn ´Amr ibn Al-‘Aas en anderen.  
Dit was de mening van een overlevering die overlevert is door ‘Aisha 
(moge ALLAH tevreden met haar zijn) en het was de mening van Abu 
Ja’far Al-Baaqir en Ahmad, volgens 1 overlevering.  
Ze interpreteerden de hadeeth (Roqaa, amuletten en liefdesdrankjes zijn 
Shirk) dat het bedoeld was voor amuletten waarin zich woorden van Shirk 
bevonden, maar wat betreft die de woorden van de Koraan of de namen en 
eigenschappen van ALLAH, dan zijn die(volgens hen) net als Roqyah die 
de zelfde woorden gebruikt. 



Ik zeg(Shaych Sulaymaan), dat dit de mening van Ibn Al-Qayyim lijkt te 
zijn. 
 
Een andere groep zei dat het niet toegestaan is. Dit was de mening van Ibn 
Mas’ood en Ibn ‘Abbas, en het lijkt ook de mening te zijn van Hudaifah, 
‘Uqbah ibn ‘Aamir en Ibn ‘Akeem. Dit was ook de mening van een groep 
van onder de Tabie’een, inclusief de metgezellen van Ibn Mas’ood en 
Ahmad, volgens 1 overlevering die gekozen werd door de meeste van 
zijn(Imam Ahmad) metgezellen. 
Het was ook de mening van de latere geleerden, die dit en gelijksoortige 
ahadeeth hebben geciteerd als bewijs. De betekenis is dat het algemeen 
bedoeld wordt(het verbod) en dat het(bewijs) geen onderscheid maakt 
tussen amuletten die Koraan bevatten en amuletten die andere dingen(Shirk 
en Kufr) bevatten, integenstelling tot Roqyah waar juist wel onderscheidt 
is. Dit wordt gesteund door het feit dat de metgezellen die de hadeeth 
hebben overgeleverd het begrepen hadden als een algemene 
betekenis(algemeen verbod op amuletten), zoals we boven hebben 
geciteerd van Ibn Mas’ood. 
 
Abu Dawood overleverde dat ‘Isha ibn Hamza zei: “Ik trad binnen bij 
AbdelALLAH ibn ‘Akeem en zijn gezicht was rood vanwege hoge koorts. 
Ik zei, waarom hang je geen amulet op? Hij zei, We zoeken onze toevlucht 
bij ALLAH tegen dat. De Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) 
zei: “Wie iets(amulet) op hangt(als bescherming, genezing) zal eraan 
worden overgelaten(op zijn bescherming, en dus geen bescherming van 
ALLAH krijgen) 
 
Dit meningsverschil onder de geleerden gaat over het ophangen van 
amuletten die Koran of de namen en eigenschappen van ALLAH bevatten 
Dus wat niet te denken over de zaken die later geïntroduceerd werden(in 
het geloof), zoals het doen van spreuken gebruikmakend van de namen van 
Shayateen en anderen en het ophangen van deze dingen, en het zelfs 
gehecht raken aan deze Shayateen en het toevlucht zoeken bij hen, het 
slachten van dieren voor hen, het hen vragen om iets goed en het afweren 
van het slechte, daden die allemaal pure Shirk zijn? Dit is gebruikelijk 
onder vele mensen, behalve hen die ALLAH veilig houdt. Denk na over 
wat de Profeet(vrede zij met hem) zei en wat de gewoontes van de 
metgezellen en de Tabie’een was, en wat de geleerden na hen en anderen 
over dit onderwerp hebben vermeld. Kijk daarna wat er is gebeurd in de 
latere generaties. Het zal duidelijk worden dat de religie van de 



Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) is, en hoe het nu is 
vervreemd in alle opzichten. En Allah is Degene wiens hulp we zoeken. 
(Tayseer Al-‘Azeez Al-Hameed blz 136-138) 
 
We zien dus dat er een meningsverschil was, maar zoals de Shaych al zei, 
kijk hoe de eerste generaties hebben geleerd, en hoe wij nu leven. Ook al 
zijn er een aantal metgezellen die amuletten met Koran erop toegestaan 
achtten, wat was hun status met betrekking tot Tawheed? Hun Tawheed 
was volledig, zonder gebreken, dat kan je helaas niet van ons zeggen, en 
dus zijn dit soort amuletten voor ons een deur naar Shirk en Kufr, en het is 
een stelregel in de Shari’a om alle deuren die naar haram leiden af te 
sluiten! 
 
 
27.4 Mag de raaqi de vrouw aanraken tijdens de behandeling, zoals 
haar handen, hoofd of ander deel waar de Djinn zich bevindt, net zoals 
een dokter het lichaam aan mag raken? 
 
Antwoord: 
 
Het is niet toegestaan voor de raaqi om iets van het lichaam van de vrouw 
aan te raken bij wie hij Roqyah doet, dit is vanwege de fitnah die hieruit 
kan komen, maar hij reciteert over haar zonder haar aan te raken.  
En hierin zit een verschil tussen de behandeling van een raaqi en de 
behandeling van een dokter, omdat een dokter iemand niet kan behandelen 
zonder de delen van het lichaam aan te raken waarvoor de behandeling 
nodig is, dit is tegengesteld aan de raaqi, omdat zijn behandeling bestaat uit 
reciteren(van de Koran) en het blazen(nafth) en het niet noodzakelijk is 
om(het lichaam) aan te raken.(Lajnah Al-Daeemah lil Buhooth Al-‘ilmiyat 
wal ifta- Al-Qawa’eed Al-Muthalaa Li’ilaaz Al-Sar’ wa Sihr wal ‘Ain blz 
75) 
 
We zien dus hierboven de fatwa die dit verbied, helaas zijn er vele mensen 
die Roqyah verrichten en zich hier niet aan houden, zij beroepen zich op 
het feit dat een dokter ook een vrouw mag aanraken, dit is een zeer zwakke 
beredenering die ook in bovenstaande fatwa teniet is gedaan, maar ook zijn 
deze mensen iets anders vergeten, namelijk dat er duidelijke teksten in de 
Sunnah staan die het verbieden dat een man een vrouw aanraakt die niet tot 
zijn mahramvrouwen behoort. 
 



Het is overgeleverd van Ma’qal ibn Yasar(moge ALLAH tevreden met 
hem zijn) die zei: De Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) zei: 
 
“Als iemand van jullie zou worden geraakt in zijn hoofd met een stalen 
naald zou dit beter voor hem zijn dan dat hij een vrouw aanraakt die niet 
toegestaan is voor hem(niet-mahram).”(Saheeh Al-Jaami’ nr 5045) 
 
Het is ongelofelijk dat deze mensen weten van bovenstaande hadith en 
uitspraken van de geleerden en toch nog doorblijven gaan met hun 
praktijken, en ook hun beredenering met wat betreft de vergelijking met 
een dokter geldt niet, de reden is alsvolgt; 
 
Indien een vrouw naar een arts wil gaan dient zij eerst op zoek te gaan naar 
een vrouwelijke arts, indien er geen vrouwelijke arts is mag zij alleen naar 
een mannelijke arts gaan indien er hier een noodzaak voor is, en dit is een 
stelregel in de Fiqh(nood breekt wet). 
De vrouw zal dus dan naar de dokter gaan, en voor de dokter is het 
noodzakelijk dat hij bepaalde delen van het lichaam aanraakt en zelfs 
bekijkt om zo tot een diagnose te komen, dit in tegenstelling tot de raaqi. 
En zelf bij het kijken en aanraken, mag de dokter het alleen doen op de 
gebieden die direct pijn geven of aanleiding tot pijn geven. 
 
Verder is het dat de dokter hier met concrete zaken aan het werk is, het is 
een medische ziekte en die kan dus op verschillende manieren getoetst 
worden, zoals doormiddel van rӧntgen en scanapparatuur, bloedafname 
enz.  
Dit is in tegenstelling  bij een raaqi, die werkt met ontastbare zaken, zoals 
de Djinn, Sihr en het Boze Oog. Al deze zaken zijn niet tastbaar, zowel met 
de hand als met de ogen, een Djinn kan in het hoofd zitten en daarna 
verplaatsen naar het been of elk ander lichaamsdeel, dient de vrouw zich 
dan tijdens de Roqyah compleet uit te kleden om de Djinn te volgen? 
Vele raaqis die het toestaan om een vrouw aan te raken zeggen dat dit 
effectiefer is bij een behandeling, helaas is het tegengesteld. Een dokter 
raakt de vrouw aan om zodoende een goede diagnose te geven en die weer 
resulteert in een goede afloop(genezing) met de wil van ALLAH, maar bij 
de raaqi zal dit de behandeling juist tegenwerken omdat er zaken in de 
Roqyah zitten die niet toegestaan zijn, namelijk het aanraken van een 
vreemde vrouw. 
Een ander belangrijk punt voor het verbod van het aanraken van vrouwen 
bij de Roqyah is het openen van de deur naar Al-Fasad. Wie weet hoeveel 
mensen al op deze manier zinaa hebben gepleegd, O broeders en zusters, 



de Profeet(vrede zij met hem) heeft het geven van een hand door een man 
aan een vreemde vrouw haram verklaard, hoe zou het dan zitten als er in 
deze vrouw ook nog eens een duivel zit, een duivel die erop getraind is om 
mensen naar de zonde te leiden! 
 
En ook zijn er vele viezerikken die beweren Roqyah te doen, en Wallahi 
dit heb ik meerdere malen meegemaakt, dat ik Roqyah verricht bij zusters 
en hen vraag of ze eerder Roqyah hebben gedaan en sommige verhalen die 
je dan hoort zijn ongelofelijk, mannen die het lichaam van een vrouw 
betasten, van haar borsten tot zelfs tussen haar benen. De mensen die 
behandeld worden zijn vaak in een shock vanwege de ziekte die hen heeft 
geraakt, en vaak weten ze weinig van Roqyah af, zij leggen hun 
vertrouwen volledig neer bij de raaqi, en wanneer dit een viezerik is 
misbruikt hij dit en mochten ze er wat van zeggen, dan zal hij zich 
beroepen op enkele zwakke fatawa van behandelaars die het goedkeuren 
om vrouwen aan te raken. 
Het moge dus duidelijk zijn dat het niet toegestaan is voor een raaqi om 
een vreemde vrouw aan te raken, of dit nou direct met de hand gebeurd of 
dat er eerst een doek op het lichaam wordt gelegd. 
 
 
27.5 Mag de vrouw zich ontbloten tijdens de Roqyah? 
 
Antwoord: 
 
Het behoort tot de Sunnah om Roqyah te leren zoals deze voorgeschreven 
staat in de Shari’a, met als doel de moslims tot nut te zijn en deze 
chronische ziektes te behandelen, omdat het Boek van ALLAH een nuttige 
genezing is. 
Maar het is niet toegestaan voor een niet-mahram man om iets van het 
lichaam van een vrouw aan te raken tijdens de Roqyah, en het is niet 
toegestaan om iets van haar lichaam te ontbloten zoals haar borst, nek enz.  
Hij(de raaqi) dient over haar te reciteren zelfs als is ze bedekt, en dit zal 
nuttig zijn ongeacht waar de pijn zich bevindt. Het is ook van de Sunnah 
voor sommige van de zuster die de Koran kunnen lezen om hen te leren 
hoe ze Roqyah moeten doen zodat zij dit kunnen gebruiken om vrouwen te 
helpen. En Allah weet het beste. 
(Al-Lu-lu Al-Makeen min Fataawa ibn Jibreen blz 23) 
 
 
 



27.6 Wat is het oordeel van het schrijven van Koraan op blaadjes met 
saffraan en het laten oplossen in water. 
 
 
Antwoord: 
 
Dit is toegestaan, dat een persoon Koraan opschrijft met een bepaalde inkt 
die toegestaan is om te drinken(zoals Saffraan), en daarna wat hij heeft 
geschreven in het water plaats en dit schudt en ervan drinkt. Sommige van 
de Selef deden dit, ze gebruikten vaten, zoals borden en soortgelijke zaken. 
Als iemand dit doet, dan heeft hij een voorbeeld bij de selef van de eerdere 
generaties in Islam. Hij kan ook als bewijs nemen de algemene betekenis 
van de vers: 
 
Surah Al-Israa vers 82: 
 

وننزلُ من الْقُرآن ما هو شفَاء ورحمةٌ لِّلْمؤمنِني والَ يزِيد الظَّالمني إَالَّ 
 خساراً
 
“En van de Koran openbaren Wij hetgeen een geneesmiddel en een genade is voor de 
gelovigen; doch voor de onrechtvaardigen vergroot het slechts het verlies.” 
 

Als een persoon genezing zoekt in de Koraan door deze manier en hierdoor 
nut haalt, dan komt het onder de algemene betekenis van deze vers.    
(Liqa’ Al-Baab Al-Maftooh Ibn ‘Uthaymeen 55/121) 

 

27.7 Het oordeel van het reciteren over grote hoeveelheden 
watertanks. 
 
Antwoord: 
 
Zulke zaken zijn niet geldig, en zulke raaqis dienen niet aangemoedigt te 
worden dit te doen. Als men een Royah effectief wil hebben dient het te 
gebeuren op 1 of 2 vaten, en na elke vers die gereciteerd wordt dient 
Nafth(blazen) plaats te vinden in het ene vat en daarna het andere, dus het 
lijkt erop dat de Roqyah niet effectief zal zijn als er op meerdere vaten of 



watertanks wordt gereciteerd zoals is beschreven. Natuurlijk is het 
vanzelfspreken dat zulke Roqyah vaak bedoeld worden om geld te 
verdienen in een bedriegerlijke manier die verboden is. 
(Al-Fatwa Al-Dhahabiyyah fie Roqyah Al-Shar’iah min Ibn Jibreen) 
 
 
27.8 Het oordeel van het bezoeken van een sahir of waarzegger zonder 
dat men weet dat het een sahir of waarzegger was, volgens de 
overlevering “Als iemand een waarzegger bezoekt…”) 
 
Antwoord: 
 
Dit oordeel is niet van toepassing pas als men weet dat je een 
waarzegger(of ander gespuis) bezoekt. Maar indien je vraagt om zaken van 
het ongeziene die alleen bekend zijn bij ALLAH, zoals het vragen naar de 
plek waar Sihr begraven is en de tovenaar(die de Sihr heeft gedaan), of 
over iets dat gestolen is, zoals vragen wie de dief is en waar de spullen zijn 
enz, dan moet je geloven dat de gevraagde kennis heeft van het 
ongeziene(anders had je het niet gevraagd). Dit laat zien dat je weet dat de 
gevraagde een waarzegger is en dus is het oordeel(ongelovig worden) 
toepasbaar. 
Als iemand een waarzegger vraagt zonder dat men weet dat het niet 
toegestaan was, dan is hij gevrijwaard vanwege zijn onwetendheid. Ook 
wordt men gevrijwaard als men niet weet dat het een waarzegger is en hem 
ondervraagt over normale zaken, zoals om een huis of de prijs voor iets. 
 (Al-Fatwa Al-Dhahabiyyah fie Roqyah Al-Shar’iah min Ibn Jibreen). 
 
 
27.9 Het oordeel over het praten met de Djinn bij de Roqyah 
behandeling 
 
 
27.10 Het oordeel over het gebruik van bukhoor(wierook) bij een 
Roqyah behandeling. 
 
En over dit punt verschilden de meningen van de geleerden, insha ALLAH 
hieronder zal ik de uitspraken van de geleerden plaatsen. 
 
 
 
 



Allereerst de uitspraken dat het toegestaan is: 
 
De volgende fatwa is te vinden op het cassete bandje genaamd Al-
Taszeelat Al-‘Asr Al-Islami/ Riadh, nummer van het bandje is 8064, het 
2de bandje kant B. Het is afkomstig uit de lezing genaamd, “Al-Roqaa Al-
Masroo’ Minha wal Mamnoe’ ”, bij deze lezing waren de volgende 
Shuyookh aanwezig: Shaych Bin Baaz, Shaych Ibrahim Al-Gayth, Shaych 
Abderrahman Al-Hamud en Shaych Saalih Al-Shaych. Deze vraag werd 
beantwoord door Shaych Bin Baaz(moge ALLAH hem genadig zijn. 
 
Vraag:  
Sommige reciteurs(van de Koraan/Raaqis) schrijven geneesmiddelen voor 
die te koop zijn bij kruideniers en die men op hete kolen moet plaatsen 
waarmee de zieke zichzelf met wierook behandelt en hij gebruikt de 
wierook ook voor het huis, zoals Shabb en andere zaken, dus wat is de 
regelgeving omtrent dit? 
 
Antwoord:  
Als het nuttig is bevonden dan is er niks mis mee, want de meeste 
geneeskunde is doormiddel van experimenteren.  
Als er iets is wat de mens tot nut kan zijn doormiddel van het 
experimenteren met wierook of smeren(van olieen) of inhaleren van 
middelen enz, als het gebleken is dat het nuttig is dan is er niks mis mee. 
De geneeskunde staat niet vast(qua regels en gebruiken) maar de 
meerderheid van de geneeskunde is doormiddel van experimenteren, wel 
met de voorwaarde dat het niet onrein mag zijn en de voorwaarde dat het 
niet haram mag zijn in de Shari’a. Als het iets toegestaans is(in de shari’a) 
dat men gebruikt en het nuttig is, zoals toegestane zaden dan is er niks mis 
mee of met toegestane vruchten of met bladeren(van planten) en wat 
daarop lijkt waarop geen belemmering(verbod) op staat vanuit de Shari’a. 
 
 
De volgende vraag is voorgelegd aan Shaych ibn Jibreen(moge ALLAH 
hem genadig zijn), Shacyh ibn Jibreen heeft moge ALLAH het van hem 
accepteren zeer veel kennis met de moslims gedeeld op het gebied van de 
Roqyah, hij was 1 van de kennisrijkste shuyookh van deze tijd met 
betrekkeing tot de Roqyah. De fatwa is te vinden op de site van de Shaych, 
nr 10220. 
 
 
 



Vraag: 
Wat is de regelgeving voor het gebruiken van wat Al-Haltit wordt 
genoemd en Luban Al-Mar(soort wierook afkomstig van een boom) voor 
een behandeling, want de meeste mensen die lijden aan Al-Mass en Sihr en 
dergelijke gevallen gebruiken deze middelen als bukhoor(wierook) met als 
bedoeling dat het de Shayateen verdrijft en hen laat stikken en het zelfs kan 
lijden naar hen door(van de Shayateen). 
 
Antwoord: 
Er is niks mis mee met het gebruiken van Al-Haltit en Luban in de 
behandeling, ze komen uit een bomen(planten) die bekend zijn. 
En ze zijn uitgeprobeerd in behandelingen en bekenden( in het veld van 
roqyah) hebben het nut ervan uitgelegd of ze nou gebruikt worden 
doormiddel van het te eten, te ruiken of door bukhoor(wierook) of het 
mengen met andere middelen.  
Wat betreft dat het de Djinn verdrijft, daar weet ik niks van, wel is het dat 
degene die bezeten is niet van rook houdt(om het in te ademen) en vele 
behandelaars(raaqis) gebruiken bukhoor als behandeling met witte 
zwavelsteen waardoor de Djinn wordt lastiggevallen en het lichaam verlaat 
en zelfs kan sterfen. Het is dus 1 van de bewezen geneesmiddelen en 
hetzelfde geldt voor de Luban Al-Mar en Al-Haltit en soortgelijke 
middelen. En Allah weet het beste. 
 
De uitspraken dat het verboden is: 
 
Vraag: 
 
Is het toegestaan om Sabb, kruiden, en blaadjes te gebruiken als wierook 
voor degene die getroffen zijn door het Boze Oog. 
 
Antwoord: 
 
Het is niet toegestaan om iemand die getroffen is door het Boze Oog te 
behandelen met wat je hebt genoemd(in de vraag), omdat het niet hoort tot 
de gewoonlijke asbaab voor behandeling.  
En het kan gebruikt worden om de Shayateen van onder de Djinn tevreden 
te stellen en het zoeken van hun help voor genezing, maar dit(het Boze 
Oog) wordt genezen doormiddel van Roqyah Al-Shar’iah en anders dan dit 
wat vermeld staat in de goedgekeurde ahadeeth. En bij ALLAH is het 
succes en Vrede zij met de Profeet van ALLAH, Mohammed en zijn 
famillieleden en metgezellen. 



(Al-Ladjnah Al-Daaimah lil Buhooth Al-‘ilmiyat wal Ifta nr 70 en Mdjalat 
Al-Buhooth Al-Islamiah nr 27/4393) 
 
Vraag: 
 
Dezelfde vraag werd gesteld aan Shaych ‘Alee bin Husyan ‘AbdelHamid, 
en hij antwoorde. 
 
Antwoord: 
En er is geen twijfel over dat het gebruik van bukhoor(bij behandelingen) 
van het werk is van Musa’weedun(kwakzalvers en tovenaars), waarmee zij 
de Djinn en Shayateen oproepen en ze gebruiken dit(de bukhoor) voor deze 
intentie en dit is absoluut niet toegestaan. En voor wat betreft het 
gebruiken van bukhoor met aangename en lekker ruikende geuren en 
andere soorten in een ander gebruik dan deze is het toegestaan. 
(Al-Manhadj Al-Shar’i fie Ithbaat Al-Mass wa Sar’). 
 
We zien dus dat er grote meningsverschillen zijn omtrent dit onderwerp, en 
beide meningen hebben hun antwoorden goed beredeneerd. Want weet dat 
Al-Bukhoor opzichzelf als deze bestaat uit planten of kruiden die 
toegestaan zijn toegestaan is met concensus van de geleerden, het gaat hier 
om het gebruik van Bukhoor bij een specifieke handeling, namelijk het 
behandelen van iemand met een Djinn gerelateerde ziekte. 
 
En het gebruiken van Bukhoor in behandelingen is in 2 soorten: 
 
- De manier die de tovenaars gebruiken en ander gespuis net als zij, en dit 
doen ze door in de meestal gevallen onreine vieze geuren te gebruiken, 
maar zelfs tovenaars gebruiken bij bepaalde betoveringen aangename 
geuren. Bij deze bukhoor reciteren ze diverse duivelsspreuken en roepen de 
Djinn aan. 
- De manier die gebruikt wordt in de toegestane Roqyah en medische 
geneeskunde, door bepaalde toegestane planten en kruiden, waarbij de 
intentie wordt gedaan dat ALLAH geneest en niet de bukhoor en er is ook 
geen intentie dat er Djinn of Shayateen worden opgeroepen. En bij deze 
soort wordt er geen gebruik gemaakt van duivelsspreuken of andere 
onverstaanbare zaken, en deze is de soort waarover er dus een 
meningsverschil heerst. 
En de geleerden die het toegestaan hebben baseren zich op het volgende: 
 



- De Roqyah en geneeskunde is voor een groot deel gebasseerd op 
uitproberen en experimenteren met de toegestane zaken natuurlijk. Als in 
de praktijk blijkt dat een bepaalde behandeling of kruid effectief is met de 
wil van ALLAH dan is dit toegestaan in de Roqyah. 
En de geleerden  die het dus hebben toegestaan gaan uit van de volgende 
overlevering van de Profeet(vrede zij met hem) die in Saheeh Muslim staat 
vermeld, en waarop de Profeet(vrede zij met hem) vroeg aan zijn 
metgezellen die Roqyah deden: 
 
“Vertel mij over jullie Roqyah, er is niks mis mee met Roqyah waarin zich 
geen Shirk bevindt.” 
 
En deze hadeeth van de Profeet(vrede zij met hem), is het bewijs dat 
Roqyah behalve de voorwaarden die we eerder in de handleiding hebben 
vermeld openstaat voor andere zaken en manieren zolang deze geen haram 
handelingen bevatten en waarin zich geen Shirk of Kufr bevindt. 
 
De geleerden die van oordeel zijn dat het niet toegestaan is, doen dit onder 
de stelregek ‘het sluiten van de deur naar verboden zaken’(Sad Al-
Daree’ah), dit is ook wat we zien van Shaych ibn Bazz(moge ALLAH hem 
genadig zijn) dat hij in een uitspraak het heeft toegestaan en in een ander 
heeft verboden, en ook de uitspraak van Shaych ‘Alee bin Husyan 
‘AbdelHamid waarin hij het dus heeft over het verbod van het gebruik van 
Bukhoor, maar later te kennen geeft waarom, namelijk vanwege het 
gebruik ervan met de intentie de Djinn op te roepen en hen tevreden te 
stellen. 
 
Het is dus een zaak van ichtilaaf en ieder dient voor zichzelf te kiezen wat 
de juiste menig is, wel dienen er een aantal zaken in acht genomen te 
worden wanneer men van mening is dat het toegestaan is, en deze zijn: 
 
-  De bukhoor dient niet zelfstandig gebruikt te worden, het dient door een 
betrouwbare raaqi gedaan te worden en hij dient te beslissen of het in dit 
geval nuttig is. 
- De bukhoor dient te bestaan uit toegestane kruiden en planten, er mag 
niet iets gebruikt worden wat uitzichzelf al haram is. 
- De bukhoor dient niet als behandeling opzichzelf genomen te worden, de 
raaqi kan het als hulpmiddel gebruiken, maar de hoofdbehandeling is de 
Koraan. 
- De intentie die men houdt is dat de bukhoor een sabaab is, en geen 
genezing op zichzelf is en dat ALLAH de genezing brengt, verder mag de 



bukhoor niet gebruikt worden als men gaat geloven dat het de Djinn 
wegjaagt enz. 
 
En ALLAH weet het beste. 
 
 
27.11 Is het voldoende om Surah Al-Baqarah af te laten spelen voor 
bescherming in het huis of moet men het reciteren? 
 
 
 

Vraag: 
 
Er is een hadith waarin staat dat als een persoon Surah Al-Baqarah reciteert 
in het huis, de Shaytaan niet in staat zal zijn het huis te betreden. Geldt dit 
ook als iemand deze Surah beluistert terwijl deze wordt afgespeeld van een 
audio casette(of cd of ander medium)? 
 
Antwoord: 
 
Nee, de recitatie van een audio opname zal niet tot nut zijn(met betrekking 
tot bescherming van het huis). Dit is omdat er in feite niet gezegd kan 
worden dat deze persoon de Koraan heeft gereciteerd, maar het kan gezegd 
worden dat hij een eerdere opname van een recitatie heeft beluisterd.  
Het is hetzelfde als we een Adhaan(oproep tot het gebed) zouden opnemen, 
en als het tijd van het gebed komt spelen wij deze opname af, dit zou niet 
geaccepteerd worden.  
Hetzelfde als we het deden met de Khutbah(preek/lezing) op vrijdag, en op 
de tijd van Al-Djumu’ah(vrijdaggebed) spelen we de Khutbah af via de 
microfoon en op de cassette is te horen: Assalaam Mu’alajkum wa 
Rahmatullahi wa Barakatuhu, en daarna de Muadhin(degene die de adhaan 
doet) die oproept naar het gebed en daarna de imam die de Khutbah 
geeft(alles op een band).  
Zou iets van dit correct en geaccepteerd zijn? Nee dat is het niet! Waarom? 
Omdat dit allemaal beschouwd wordt als een eerdere opname en het is 
hetzelfde als iemand die iets op papier schrijft of een Koraan in zijn huis 
plaatst. Dit neemt niet de plaats in van het reciteren van de Surah. (Liqa 
Baab Al-Maftooh van Shaych Ibn Al-Uthaymeen). 
 
 



27.12 Wat is het oordeel over drinken of wassen  met water waarover 
de gever van het Boze Oog heeft geblazen of zichzelf in heeft gewassen 
of een kledingstuk in heeft gewassen voor het slachtoffer? 
 
Shaych ibn Jibreen(moge ALLAH hem genadig zijn) werd gevraagd over 
het oordeel dat sommige mensen die denken dat iemand hen met het Boze 
Oog hebben geraakt, naar deze mensen gaan en hen vragen om in een wat 
water te blazen(nafth) waarna zij dit water laten drinken door het 
slachtoffer van het Boze Oog of hem ermee wassen. 
 
Antwoord: 
 
Er is niks mis mee met het reciteren van hen op dit vat en het te gebruiken 
voor het slachtoffer van het Boze Oog, en dit is uitgeprobeerd en is zeer 
effectief gebleken, en wellicht dat hun oorsprong is is geweest de woorden 
van de Profeet(vrede zij met hem) “Als je wordt gevraagd om te wassen, 
was jezelf dan”. En zoals we kunnen zien in het verhaal van Sahl Ibn 
Haneef, dat als de gever van het Boze Oog over hem(het slachtoffer) blaast 
dan geneest hij met de wil van ALLAH, en dit geldt ook als men bepaalde 
lichaamsdelen wast van de gever van het Boze Oog of zijn kleding. 
(Al Manhal Al-Mu’ayan fie Ithbaat Al-Haqeeqat Al-‘Ain wal Hasad). 
 
 
27.13 Het vragen om hulp bij de Djinn voor Roqyah 
 
In de Koraan in Surah Al- Djinn vers 6 staat: 
 

جالٍ من الْجِن فَزادوهم رهقاًوأَنه كَانَ رِجالٌ من الْإِنسِ يعوذُونَ بِرِ  
 
“Voorzeker, waren er enige mensen die toevlucht bij sommige djinn zochten, waardoor zij 
hun zonden vermeerderden”. 
 
Ibn Kathir(moge ALLAH hem genadig zijn) zegt in Tafseer over 
bovenstaande vers: 
 
We(de Djinn) dachten we een hogere status hadden dan de mens, omdat zij 
gewoon waren om hun toevlucht(hulp) te zoeken bij ons(de Djinn) 
wanneer zij verbleven in een vallei of afgelegen plek in kale 
vlaktes(woestijnen enz) en andere plekken. Het was de gewoonte om de 



toevlucht te zoeken bij de grootste Djinn(leiders) van een bepaalde plek 
zodat hen geen schade of kwaad zou overkomen. Zoals iemand deed 
wanneer hij het land van zijn vijanden betrad en in de buurt was van een 
machtig persoon, hij zocht dan zijn bescherming en hoede van die man. 
Dus wanneer de Djinn zagen dat de mens toevlucht zocht bij hen vanwege 
hun vrees voor hen(de Djinn), vermeerden zij in Rahaq bij de mens(angst, 
terreur). Zij(de Djinn) deden dit zodat de mensen hen nog meer zouden 
vrezen en nog meer hun toevlucht bij hen(de Djinn) zouden zoeken. 
 
Zoals Qatadah zei over de vers “Fa Zadahum Rahaqa” , dit betekent; De 
Djinn vermeerden de zondes(het toevlucht zoeken) en arrogantie tegen 
hen. 
Al-Suddi zei; een man vertrok met zijn gezin totdat hij bij een land kwam 
en hier ging rusten. Daarna zei hij, ik zoek mijn toevlucht bij de meester 
van deze vallei van de Djinn voor mijzelf, mijn bezittingen en mijn 
kinderen en vervoermiddelen(dieren).  
Qatadah zei; toen zij hun toevlucht zochten bij hen(de Djinn) in plaats van 
ALLAH, gingen de Djinn hen schade berokkenen vanwege dit. 
 
Ibn Abi Hatim overleverde van Jabir Ibn Harb dat ‘Ikramah zei;’ 
De Djinn waren bang voor de mens zoals de mens bang was voor hen, of 
zelfs meer. Dus wanneer de mensen naar een vallei kwamen, vluchtten de 
Djinn voor hen. Dus de leider van de mensen zei, We zoeken onze 
toevlucht bij de leider van de bewoners van deze vallei(de Djinn). Dus 
zeiden de Djinn; we zien deze mensen van ons vluchten zoals wij van hen 
vluchten. En dus begonnen de Djinn dichter bij de mensen te komen en 
raakten hen gestoordheid en krankzinnigheid, en dus zei ALLAH: 
 
 

 وأَنه كَانَ رِجالٌ من الْإِنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ من الْجِن فَزادوهم رهقاً
 
“Voorzeker, waren er enige mensen die toevlucht bij sommige djinn zochten, waardoor zij 
hun zonden vermeerderden”. 
 
We zien dus de reden voor het openbaren van deze vers, en dat het 
duidelijk is dat het vragen om hulp bij de Djinn niet toegestaan is en dat de 
Djinn juist hierdoor meer hoogmoed gaan krijgen en de mens meer gaan 
lastigvallen. 
 



En toch zijn er een aantal gluiperds die zich voordoen als raaqi, maar in 
werkelijkheid zijn het kwakzalvers en soortgelijke van hen. Zij reciteren de 
Koran en werken samen met de Djinn, ze doen geen Sihr bij mensen, maar 
zogenaamd beweren ze mensen te genezen en hierbij gebruiken zij de hulp 
van de Djinn, en deze Djinn zit meestal in hun eigen lichaam, dus ze zijn 
zelf bezeten. Als je dit gespuis erop aanspreekt dat zullen zij zeggen dat ze 
samenwerken met een moslim Djinn en ze schuilen zich achter op een 
uitspraak van Shaych Al-Islam Ibn Taymiyyah(moge ALLAH hem 
genadig zijn), maar beide argumenten zijn waardeloos. 
 
Het eerste argument is dat zij met een moslim Djinn samenwerken, hierop 
kunnen wij zeggen, geef je bewijs dat deze Djinn moslim is, hoe weet jij 
dit, heb je hem zien bidden in de moskee? De Djinn is onzichtbaar voor 
ons, en het is bekend dat de meeste van hen veel liegen, en ookal zou de 
Djinn moslim zijn, dan nog is het niet toegestaan om het te gebruiken in dit 
soort zaken. 
 
Het 2de argument is eigenlijk nog erger, want hiermee beweren zij dat 
Shaych Ibn Taymiyyah Shirk(isti’anah bi ‘airillah) zou toestaan, ze citeren 
een stuk van deze Shaych en laten een heel deel weg en geven er een eigen 
draai aan, we zullen hieronder in het kort zetten wat Ibn Taymiyyah 
hierover heeft gezegd. 
 
Allereerst verdeelt Ibn Taymiyyah het gebruiken van de Djinn in 4 delen. 
 
1: Hierin zegt ibn Taymiyyah dat iemand die de Djinn beveelt wat ALLAH 
en zijn Boodschapper hebben bevolen in het aanbidden van Zijn Eenheid 
en het gehoorzamen van zijn Profeet dat dit toegestaan is en dat iemand die 
dit doet behoort tot de Awliyaa van ALLAH en in opvolging is van de 
Profeet(vrede zij met hem)(in het doen van dawah). 
 
En dit is logisch omdat hier de dawah opzich bedoelt wordt, er wordt iets 
bevolen aan de Djinn wat ALLAH aan ons allen bevolen heeft, namelijk 
Tawheed. 
 
2: Hierin zegt ibn Taymiyyah dat als iemand de Djinn gebruikt in zaken 
die toegestaan zijn voor hem het is netalsof men een mens gebruikt om 
dingen te doen die toegestaan zijn voor hem, en dit is dat men ze beveelt 
met wat verplicht voor ze is en het verbied wat haram voor hen is en hen 
gebruikt in zaken die toegestaan zijn voor hem.  



En iemand die dit doet is op het niveau van koningen die dit ook doen en 
als men hiertoe instaat is dan behoort hij tot de Awliyaa van ALLAH. En 
het doel is dat hij hoort bij de voorstaande Awliyaa van ALLAH… 
 
En het punt hierin verschilt niet veel van het 2de, behalve dat men hierin 
verder gaat dan de Tawheed, en de overige zaken in het geloof overbrengt 
naar de Djinn en het zaken verbied die ALLAH haram heeft verklaard. 
 
3: Hierin zegt ibn Taymiyyah dat als iemand de Djinn gebruikt in zaken 
die ALLAH en zijn Profeet(vrede zij met hem) verboden hebben verklaard, 
zoals Shirk of het doden van iemand waarop een verbod op het doden 
staat(zonder Shar’i reden) of vijandig zijn tegen hen zonder hen te doden 
zoals hen(de Djinn) bevelen iemand ziek te maken of vergeetachtig te 
maken of andere soorten onrecht, zoals hen bevelen in het verderfelijke en 
hen bevelen iets te halen waarin zich verderfelijkheid bevindt, en dit hoort 
bij iemand die hen hulp roept in zonde en verderf.  
En wie hen hulp vraagt in Kufr is Kafir en wie hen hulp vraagt in zonde is 
een zondaar. 
 
En deze soort van Ist’anah(hulp vragen) bij de Djinn is dus waaronder het 
gespuis valt waarover we het hebben, en dit behoort dus tot de ergste 
gevallen tot Kufr en Shirk. 
 
4: Hierin zegt ibn Taymiyyah dat wanneer een persoon niet de juist kennis 
bezit over de Shari’ah hij hun(de Djinn) hulp zoekt in zaken waarin hij 
denkt dat ze behoren tot de Karamat(wonderen) van ALLAH, zoals dat 
men hun hulp inroept voor de Hadj, of dat hij met hen vliegt bij het horen 
van nieuws, of dat ze hem dragen naar ‘Arafat(Hadj) en hij heeft hiermee 
niet de Hadj volgens de Shari’a verricht die ALLAH en zijn 
Boodschapper(vrede zij met hem) hebben bevolen… 
 
En dit is weer de laatse soort, waarin men dus hulp zoekt bij de Djinn voor 
zaken die normaal gesproken toegestaan zijn voor de persoon zelf, maar 
waar het hulp vragen van de Djinn dus de daden zoals de Hadj nutteloos 
maakt. 
En de fatawa hierover zijn genoeg, zowel bij de vroegere geleerden als de 
latere, en dat degene die de hulp inroepen van de Djinn en vooral bij 
Roqyah een daad van Shirk plegen die een persoon buiten de grenzen van 
de Islam zet. 
 
En ALLAH weet het beste. 



Tot Slot 
 

Alhamdullilah die mij staat heeft gesteld om dit werk af te maken.  
Ik raad aan alle broeders en zusters die getroffen zijn door deze ziektes om 
de moed niet op te geven en doorgaan met de strijd tegen de Shaytaan en al 
het goede uit deze beproevingen te halen.  
Deze handleiding moet meer dan voldoende zijn voor iedereen om de 
nodige kennis over dit onderwerp te krijgen en deze kennis in de praktijk 
toe te passen, de mensen die beproefd worden dienen tevreden te zijn met 
hun situatie, omdat dit een teken is dat ALLAH van deze personen houdt. 
 
Ik raad iedereen aan, zowel mensen die ziek zijn en zij die het niet zijn, doe 
meer aan je geloof, geef ALLAH Zijn recht dat hij op ons heeft, want weet 
dat alleen hierdoor wij Zijn Genade behalen. Behandel deze wereld zoals 
de metgezellen hem hebben behandeld, bouw je verblijfplaats in het 
hiernamaals, bouw een paleis waaronder rivieren stromen van melk en 
honing, want het enige wat nu onder je huis stroomt is het riool. 
 
O, Allah genees alle broeders en zusters met een genezing die geen kwaal 
achterlaat en bescherm ons en ons nageslacht van de Shayateen onder de 
Djinn en de mens en vergeef ons en schaar ons onder Uw Genade. 
 
Subhannak ALLAHoemma wa Bihamdik Ashadoe An Laa Illaha Illa ant, 
Astaghfiruka wa Atubu Ilayk. 
 
Wa Ageera Da’wauna Annil Hamdullilahi Rabil ‘Alameen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Appendix 1 Roqyah ayat Dwam Al-Fahisat(voor 
Djinn ‘Aseeq) 

 
  

Roqyah ayat Dwam Al Fahisat(voor Djinn ‘Aseeq): 
 
 
 
 
Surah Al-Fatiha: 
 

الرحمـنِ } 2{الْحمد للّه رب الْعالَمني } 1{بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِِ 
} 5{إِياك نعبد وإِياك نستعني } 4{مالك يومِ الدينِ } 3{الرحيمِ 

 يمقاطَ املُسترــــا الصن6{اهد { لَيهِمع متأَنع يناطَ الَّذرغَريِ ص
 الِّنيالَ الضو لَيهِموبِ ع7{املَغض{   

 
Surah Al-Baqarah 30: 
 
 

 وإِذْ قَالَ ربك للْمالَئكَة إِني جاعلٌ في اَألرضِ خليفَةً قَالُواْ أَتجعلُ فيها  
دس لَك قَالَ إِني من يفِْسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بِحمدك ونقَ

}30{أَعلَم ما الَ تعلَمونَ   
 
Surah Al-Baqarah 168-169: 
 

 اتطُوواْ خبِعتالَ تباً والَالً طَيضِ حي اَألرا فمكُلُواْ م اسا النها أَيي
 بِنيم ودع لَكُم هإِن طَاني168{الش {كُمرأْما يمأَن إِناء وشالْفَحوِء وبِالس 

}169{تقُولُواْ علَى اللّه ما الَ تعلَمونَ   



Surah Al-Baqarah 205: 
 
 

وإِذَا تولَّى سعى في اَألرضِ ليفِْسد فيِها ويهلك الْحرثَ والنسلَ واللّه الَ 
 ادالفَس بح205{ي{  

 
Surah Al-Baqarah 219-222: 

 
}219{  مطُوهالخإِنْ تو ريخ ملَّه الَحى قُلْ إِصامتنِ الْيع كأَلُونسيو 

 إِنَّ اللّه كُمتنألع اء اللّهش لَوحِ ولصالْم نم فِْسدالْم لَمعي اللّهو كُمانوفَإِخ
 يمكح زِيز220{ع {رِكَاتشواْ الْمحنكالَ تةٌ ونمؤةٌ مَألمو نمؤى يتح 

 دبلَعواْ ونمؤى يتح نيرِكشواْ الْمحنكالَ تو كُمتبجأَع لَوو رِكَةشن مم ريخ
 وعدي اللّهارِ وونَ إِلَى النعدي كلَـئأُو كُمبجأَع لَوو رِكشن مم ريخ نمؤم

} 221{لَى الْجنة والْمغفرة بِإِذْنِه ويبين آياته للناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ إِ
ويسأَلُونك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتزِلُواْ النساء في الْمحيضِ والَ 

أْتوهن من حيثُ أَمركُم اللّه إِنَّ اللّه تقْربوهن حتى يطْهرنَ فَإِذَا تطَهرنَ فَ
 رِينطَهتالْم بحيو ابِنيوالت بح222{ي{  

 
 

 
 
 
 



Surah Al-Baqarah 268: 
 

الشيطَانُ يعدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحشاء واللّه يعدكُم مغفرةً منه وفَضالً 
}268{لّه واسع عليم وال  

 
Surah Al-Baqarah 275: 
 

 نطَانُ ميالش طُهبختي يالَّذ قُوما يونَ إِالَّ كَمقُوما الَ يبأْكُلُونَ الري ينالَّذ
عيالْب لَّ اللّهأَحا وبثْلُ الرم عيا الْبمقَالُواْ إِن مهبِأَن كذَل سا الْمبالر مرحو 

 ادع نمو إِلَى اللّه هرأَمو لَفا سم فَلَه ىهفَانت هبن رظَةٌ معوم اءهن جفَم
}275{فَأُولَـئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ   

 
Surah Ali-‘Imraan 14: 
 

الن نم اتوهالش باسِ حلنل نيز نم ةقَنطَرريِ الْماطالْقَنو نِنيالْباء وس
 اةيالْح اعتم كذَل ثرالْحامِ وعاَألنو ةموسلِ الْميالْخو ةضالْفبِ والذَّه

}14{الدنيا واللّه عنده حسن الْمآبِ   
 
 
Surah Ali-‘Imraan 119: 
 

بحالء تأُو ماأَنته إِذَا لَقُوكُمو ابِ كُلِّهتونَ بِالْكنمؤتو كُمونبحالَ يو مهون
قَالُواْ آمنا وإِذَا خلَواْ عضواْ علَيكُم اَألناملَ من الْغيظ قُلْ موتواْ بِغيظكُم إِنَّ 

}119{اللّه عليم بِذَات الصدورِ   



Surah Ali-‘Imraan 135: 
 

 وبِهِمذُنواْ لفَرغتفَاس واْ اللّهذَكَر مهفُسواْ أَنظَلَم ةً أَوشلُواْ فَاحإِذَا فَع ينالَّذو
ومن يغفر الذُّنوب إِالَّ اللّه ولَم يصرواْ علَى ما فَعلُواْ وهم يعلَمونَ 

}135{  
 
Surah Ali-‘Imraan 197: 
 

 اعتم ادهالْم بِئْسو منهج ماهأْوم يلٌ ثُم197{قَل{  
 
Surah Al-Nisaa 16: 
 

 ا إِنَّ اللّهمهنواْ عرِضا فَأَعلَحأَصا وابا فَإِن تمفَآذُوه نكُما مانِهيأْتاللَّذَانَ يو
}16{كَانَ تواباً رحيماً   

 
Surah Al-Nisaa 22: 
 

نكالَ تةً وشكَانَ فَاح هإِن لَفس ا قَداء إِالَّ مسالن نكُم ماؤآب كَحا نواْ مح
}22{ومقْتاً وساء سبِيالً   

 
Surah Al-Nisaa 25: 

 
ومن لَّم يستطع منكُم طَوالً أَن ينكح الْمحصنات الْمؤمنات فَمن ما 

من فَتياتكُم الْمؤمنات واللّه أَعلَم بِإِميانِكُم بعضكُم من ملَكَت أَيمانكُم 
 رغَي اتنصحم وفرعبِالْم نهورأُج نوهآتو هِنلأَه بِإِذْن نوهحضٍ فَانكعب



يفَإِنْ أَت نصفَإِذَا أُح اندأَخ ذَاتختالَ مو اتحافسم هِنلَيفَع ةشبِفَاح ن
نِصف ما علَى الْمحصنات من الْعذَابِ ذَلك لمن خشي الْعنت منكُم وأَن 

 يمحر غَفُور اللّهو لَّكُم ريواْ خبِرص25{ت{  
 
 
Surah Al-Nisaa 77: 
 

يديكُم وأَقيمواْ الصالَةَ وآتواْ الزكَاةَ فَلَما أَلَم تر إِلَى الَّذين قيلَ لَهم كُفُّواْ أَ
 دأَش أَو اللّه ةيشكَخ اسنَ النوشخي مهنم الُ إِذَا فَرِيقتالْق هِملَيع بكُت

ى أَجلٍ قَرِيبٍ قُلْ خشيةً وقَالُواْ ربنا لم كَتبت علَينا الْقتالَ لَوال أَخرتنا إِلَ
}77{متاع الدنيا قَليلٌ واآلخرةُ خير لِّمنِ اتقَى والَ تظْلَمونَ فَتيالً   

 
Surah Al-Maidah 33: 
 

إِنما جزاء الَّذين يحارِبونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ في اَألرضِ فَساداً أَن 
صي لُواْ أَوقَتي ناْ منفَوي أَو الفخ نم ملُهجأَرو يهِمدأَي قَطَّعت واْ أَولَّب

 يمظع ذَابع ةري اآلخف ملَها ويني الدف يزخ ملَه كضِ ذَل33{اَألر{  
 
Surah Al-Maidah 41: 
 

في الْكُفْرِ من الَّذين قَالُواْ آمنا يا أَيها الرسولُ الَ يحزنك الَّذين يسارِعونَ 
بِأَفْواههِم ولَم تؤمن قُلُوبهم ومن الَّذين هادواْ سماعونَ للْكَذبِ سماعونَ 
 ميتقُولُونَ إِنْ أُوتي هعاضوم دعن بم مفُونَ الْكَلرحي وكأْتي لَم رِينمٍ آخقَول
 نم لَه كلمفَلَن ت هتنتف اللّه رِدن يمواْ وذَرفَاح هوتؤت إِن لَّمو ذُوهـذَا فَخه



 يزا خيني الدف ملَه مهقُلُوب رطَهأَن ي اللّه رِدي لَم ينالَّذ كلَـئئاً أُويش اللّه
}41{م ولَهم في اآلخرة عذَاب عظي  

 
 
Surah Al-Nisaa 95: 
 

يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تقْتلُواْ الصيد وأَنتم حرم ومن قَتلَه منكُم متعمداً 
 أَو ةبغَ الْكَعالياً بده نكُملٍ مدا عذَو بِه كُمحمِ يعالن نلَ ما قَتثْلُ ماء مزفَج

ارةٌ طَعام مساكني أَو عدلُ ذَلك صياماً لِّيذُوق وبالَ أَمرِه عفَا اللّه عما كَفَّ
}95{سلَف ومن عاد فَينتقم اللّه منه واللّه عزِيز ذُو انتقَامٍ   

 
 
Surah Al-An’aam 151: 
 

ع كُمبر مرا حلُ ماْ أَتالَوعاناً قُلْ تسنِ إِحيدالبِالْوئاً ويش رِكُواْ بِهشأَالَّ ت كُملَي
 شاحواْ الْفَوبقْرالَ تو ماهإِيو قُكُمزرن نحالَقٍ نإم نكُم مالَدلُواْ أَوقْتالَ تو

مري حالَّت فْسلُواْ النقْتالَ تو طَنا بما وهنم را ظَهم كُمذَل قإِالَّ بِالْح اللّه 
}151{وصاكُم بِه لَعلَّكُم تعقلُونَ   

 
 
Surah Al-A’raaf 27-28: 
 

يا بنِي آدم الَ يفْتننكُم الشيطَانُ كَما أَخرج أَبويكُم من الْجنة ينزِع عنهما 
ما إِنه يراكُم هو وقَبِيلُه من حيثُ الَ ترونهم إِنا لباسهما ليرِيهما سوَءاتهِ

وإِذَا فَعلُواْ فَاحشةً قَالُواْ } 27{جعلْنا الشياطني أَولياء للَّذين الَ يؤمنونَ 



يأْمر بِالْفَحشاء أَتقُولُونَ وجدنا علَيها آباءنا واللّه أَمرنا بِها قُلْ إِنَّ اللّه الَ 
}28{علَى اللّه ما الَ تعلَمونَ   

 
 
Surah Al-A’raaf 33: 
 

قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحش ما ظَهر منها وما بطَن واِإلثْم والْبغي بِغيرِ 
زني ا لَمم رِكُواْ بِاللّهشأَن تو قا الَ الْحم لَى اللّهقُولُواْ عأَن تلْطَاناً وس لْ بِه

}33{تعلَمونَ   

 
 
Surah Al-A’raaf 46: 
 

وبينهما حجاب وعلَى اَألعراف رِجالٌ يعرِفُونَ كُال بِِسيماهم ونادواْ 
ها ولُوهخدي لَم كُملَيع الَمأَن س ةنالْج ابحونَ أَصعطْمي 46{م{  

 
 
Surah Al-A’raaf 102: 
 

 نيقلَفَاس مها أَكْثَرندجإِن وو دهع نم ما َألكْثَرِهندجا وم102{و{  

 
 
Surah Yunus 70: 
 

ا كَانبِم يددالش ذَابالْع ميقُهذن ثُم مهجِعرا منإِلَي ا ثُميني الدف اعتواْ م
}70{يكْفُرونَ   

 
 
 
 
 



Surah Hud 43: 
 

 رِ اللّهأَم نم موالْي ماصاء قَالَ الَ عالْم ننِي ممصعلٍ يبآوِي إِلَى جقَالَ س
 نيقرغالْم نفَكَانَ م جوا الْممهنيالَ بحو محن ر43{إِالَّ م{  

 
 
Surah Hud 64: 
 

ـذمِ ها قَويا ووهسمالَ تو ضِ اللّهي أَرأْكُلْ فا توهةً فَذَرآي لَكُم اقَةُ اللّهن ه
 قَرِيب ذَابع ذَكُمأْخوٍء فَي64{بِس{  

 
 
Surah Hud 78: 
 

وجاءه قَومه يهرعونَ إِلَيه ومن قَبلُ كَانواْ يعملُونَ السيئَات قَالَ يا قَومِ 
ؤالء بناتي هن أَطْهر لَكُم فَاتقُواْ اللّه والَ تخزون في ضيفي أَلَيس هـ

 يدشلٌ رجر نكُم78{م{  

 
 
Surah Yusuf 23-34: 
 

 لَك تيه قَالَتو ابواَألب غَلَّقَتو فِْسهن نا عهتيي بف وي هالَّت هتداورو
ولَقَد } 23{ذَ اللّه إِنه ربي أَحسن مثْواي إِنه الَ يفْلح الظَّالمونَ قَالَ معا

همت بِه وهم بِها لَوال أَن رأَى برهانَ ربه كَذَلك لنصرِف عنه السوءَ 
 نيلَصخا الْمنادبع نم هاء إِنشالْفَح24{و {تاسو هيصقَم تقَدو ابقَا الْبب

من دبرٍ وأَلْفَيا سيدها لَدى الْبابِ قَالَت ما جزاء من أَراد بِأَهلك سوءاً إِالَّ 
 يمأَل ذَابع أَو نجس25{أَن ي { هِدشفِْسي ون ننِي عتداور يقَالَ ه



كَانَ قَميصه قُد من قُبلٍ فَصدقَت وهو من الكَاذبِني شاهد من أَهلها إِن 
}26 { نيقادن الصم وهو ترٍ فَكَذَببن دم قُد هيصإِنْ كَانَ قَمو}27 {

 يمظع كُندإِنَّ كَي كُندن كَيم هرٍ قَالَ إِنبن دم قُد هيصأَى قَما رفَلَم
}28 { نم كُنت كإِن ذَنبِكرِي لفغتاسـذَا وه نع رِضأَع فوسي

 نيئاطن } 29{الْخا عاهفَت اوِدرزِيزِ تأَةُ الْعرام ةيندي الْمةٌ فوقَالَ نِسو
ا سمعت  فَلَم }30{نفِْسه قَد شغفَها حباً إِنا لَنراها في ضالَلٍ مبِنيٍ 

 نهنم ةداحكُلَّ و تآتكَأً وتم نلَه تدتأَعو هِنإِلَي لَتسأَر نكْرِهبِم
 اشح قُلْنو نهيدأَي نقَطَّعو هنرأَكْب هنأَيا رفَلَم هِنلَيع جراخ قَالَتكِّيناً وس

قَالَت فَذَلكُن الَّذي } 31{نْ هـذَا إِالَّ ملَك كَرِمي للّه ما هـذَا بشراً إِ
 هرا آملْ مفْعي ن لَّملَئو مصعتفَاس فِْسهن نع هدتاور لَقَدو يهنِي فنتلُم

 رِيناغالص نكُوناً ملَيو ننجس32{لَي {إِلَي بأَح نجالس با قَالَ رمم 
 نيلاهالْج نأَكُن مو هِنإِلَي بأَص نهدي كَينع رِفصإِالَّ تو هنِي إِلَيونعدي

}33 { يملالْع يعمالس وه هإِن نهدكَي هنع فرفَص هبر لَه ابجتفَاس
}34{  

 
 
Surah Yusuf 50-53: 
 
 

ئْتونِي بِه فَلَما جاءه الرسولُ قَالَ ارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه ما وقَالَ الْملك ا
 يملع نهدي بِكَيبإِنَّ ر نهيدأَي ني قَطَّعالالَّت ةوسالُ النا } 50{بقَالَ م

ه ما علمنا علَيه من خطْبكُن إِذْ راودتن يوسف عن نفِْسه قُلْن حاش للّ



 هإِنو فِْسهن نع هدتاواْ رأَن قالْح صحصزِيزِ اآلنَ حأَةُ الْعرام وٍء قَالَتس
 نيقادالص ني } 51{لَمدهالَ ي أَنَّ اللّهبِ ويبِالْغ هنأَخ ي لَمأَن لَمعيل كذَل

دكَي نِنيائا  }52{ الْخوِء إِالَّ مةٌ بِالسارَألم فْسفِْسي إِنَّ النن ئرا أُبمو 
 يمحر ي غَفُوربإِنَّ ر يبر مح53{ر{  

 
 
Surah Ibrahim 30: 
 

ريصواْ فَإِنَّ معتمقُلْ ت هبِيلن سلُّواْ عضاداً لِّيأَند لّهلُواْ لعجارِ وإِلَى الن كُم
}30{  

 
 
Surah Al-Hajr 17: 
 

}17{وحفظْناها من كُلِّ شيطَان رجِيمٍ   

 
 
Surah Al-Nahl 90: 
 

إِنَّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ واِإلحسان وإِيتاء ذي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاء 
لَع ظُكُمعيِ يغالْبنكَرِ والْمونَ وذَكَّرت 90{لَّكُم{  

 
 
Surah Al-Israa 16: 
 
 

وإِذَا أَردنا أَن نهلك قَريةً أَمرنا مترفيها فَفَسقُواْ فيها فَحق علَيها الْقَولُ 
}16{فَدمرناها تدمرياً   

 



 
Surah Al-Israa 32: 
 

}32{احشةً وساء سبِيالً والَ تقْربواْ الزنى إِنه كَانَ فَ  
 
Surah Al-Israa 45: 
 

وإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ جعلْنا بينك وبين الَّذين الَ يؤمنونَ بِاآلخرة حجاباً 
}45{مستوراً   

 
Surah Al-Kahf 95: 
 

جعلْ بينكُم وبينهم ردماً قَالَ ما مكَّني فيه ربي خير فَأَعينونِي بِقُوة أَ
}95{  

 
Surah Maryam 17-18: 
 

فَاتخذَت من دونِهِم حجاباً فَأَرسلْنا إِلَيها روحنا فَتمثَّلَ لَها بشراً سوِياً 
}18{قَالَت إِني أَعوذُ بِالرحمن منك إِن كُنت تقياً } 17{  

 
Surah Maryam 20: 
 

}20{قَالَت أَنى يكُونُ لي غُلَام ولَم يمسسنِي بشر ولَم أَك بغياً   

 
 
Surah Maryam 28: 
 

}28{يا أُخت هارونَ ما كَانَ أَبوك امرأَ سوٍء وما كَانت أُمك بغياً   

 
 
 
 



Surah Taahaa 131: 
 

 ما متعنا بِه أَزواجاً منهم زهرةَ الْحياة الدنيا لنفْتنهم ولَا تمدنَّ عينيك إِلَى
}131{فيه ورِزق ربك خير وأَبقَى   

 
 
Surah Al-Anbiya 74: 
 

لُ الْخمعت تي كَانالَّت ةيالْقَر نم اهنيجنلْماً وعكْماً وح اهنيلُوطاً آتثَ وائب
 نيقٍء فَاسوس موا قَوكَان مه74{إِن{  

 
 
Surah Al-Anbiya 91: 
 

 نيالَمةً لِّلْعا آيهنابا واهلْنعجا ونوحن را ميها فنفَخا فَنهجفَر تنصي أَحالَّتو
}91{  

 
Surah Al-Muminun 5-6: 
 

افح وجِهِمفُرل مه ينالَّذ5{ظُونَ و { لَكَتا مم أو اجِهِمولَى أَزإِلَّا ع
 نيلُومم رغَي مهفَإِن مهانم6{أَي{  

 
Surah Al-Nour 2-3: 
 

الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مئَةَ جلْدة ولَا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ 
ن كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ولْيشهد عذَابهما طَائفَةٌ في دينِ اللَّه إِ

 نِنيمؤالْم نا } 2{مهحنكةُ لَا يانِيالزرِكَةً وشم ةً أَوانِيإلَّا ز حنكانِي لَا يالز
مؤلَى الْمع كذَل مرحو رِكشم أَو انإِلَّا ز 3{نِني{  

 



Surah Al-Nour 19: 
 

إِنَّ الَّذين يحبونَ أَن تشيع الْفَاحشةُ في الَّذين آمنوا لَهم عذَاب أَليم في 
}19{الدنيا والْآخرة واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ   

 
 
Surah Al-Nour 21: 
 

 نآم ينا الَّذها أَيي  اتطُوخ بِعتن يمو طَانيالش اتطُووا خبِعتوا لَا ت
الشيطَان فَإِنه يأْمر بِالْفَحشاء والْمنكَرِ ولَولَا فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته ما 

اُء وشن يكِّي مزي اللَّه نلَكداً وأَب دأَح ننكُم مكَا مز يملع يعمس اللَّه
}21{  

 
Surah Al-Nour 26: 
 

الْخبِيثَات للْخبِيثني والْخبِيثُونَ للْخبِيثَات والطَّيبات للطَّيبِني والطَّيبونَ 
 كَرِمي قرِزةٌ ورفغم مقُولُونَ لَها يمونَ مؤربم كلَئأُو اتبلطَّي26{ل{  

 
 
Surah Al-Nour 28: 
 

 يلَ لَكُمإِن قو ذَنَ لَكُمؤى يتا حلُوهخدداً فَلَا تا أَحيهوا فجِدت فَإِن لَّم
 يمللُونَ عمعا تبِم اللَّهو كَى لَكُمأَز ووا هجِعوا فَارجِع28{ار{  

 
 
Surah Al-Nour 30-31: 
 

نوا مضغي نِنيمؤإِنَّ قُل لِّلْم مكَى لَهأَز كذَل مهوجفَظُوا فُرحيو مارِهصأَب 
وقُل لِّلْمؤمنات يغضضن من أَبصارِهن } 30{اللَّه خبِري بِما يصنعونَ 



نرِبضلْيا وهنم را ظَهإِلَّا م نهتزِين يندبلَا يو نهوجفُر فَظْنحيو نرِهمبِخ 
 أَو هِنولَتعاء بآب أَو هِنائآب أَو هِنولَتعبإِلَّا ل نهتزِين يندبلَا يو وبِهِنيلَى جع
أَو هِناتونِي أَخب أَو انِهِنونِي إِخب أَو انِهِنوإِخ أَو هِنولَتعاء بنأَب أَو هِنائنأَب 
نِسائهِن أَو ما ملَكَت أَيمانهن أَوِ التابِعني غَيرِ أُولي الْإِربة من الرجالِ أَوِ 
الطِّفْلِ الَّذين لَم يظْهروا علَى عورات النساء ولَا يضرِبن بِأَرجلهِن ليعلَم ما 

بوا إِلَى اللَّه جميعاً أَيها الْمؤمنونَ لَعلَّكُم تفْلحونَ يخفني من زِينتهِن وتو
}31{  

 
Surah Al-Nour 33: 
 

 ينالَّذو هلن فَضم اللَّه مهنِيغى يتونَ نِكَاحاً حجِدلَا ي ينالَّذ ففعتسلْيو
كُمانمأَي لَكَتا ممم ابتونَ الْكغتبراً ييخ يهِمف متملإِنْ ع موهبفَكَات 

وآتوهم من مالِ اللَّه الَّذي آتاكُم ولَا تكْرِهوا فَتياتكُم علَى الْبِغاء إِنْ أَردنَ 
دعن بم فَإِنَّ اللَّه نكْرِههن يما وينالد اةيالْح ضروا عغتبناً لِّتصحت 

 يمحر غَفُور هِناه33{إِكْر{  

 
 
Surah Al-Forqaan 53: 
 

وهو الَّذي مرج الْبحرينِ هذَا عذْب فُرات وهذَا ملْح أُجاج وجعلَ بينهما 
}53{برزخاً وحجراً محجوراً   

 
 
 
 
 



Surah Al-Forqaan 68: 
 

عونَ معدلَا ي ينالَّذإِلَّا و اللَّه مري حالَّت فْسلُونَ النقْتلَا يو رإِلَهاً آخ اللَّه 
}68{بِالْحق ولَا يزنونَ ومن يفْعلْ ذَلك يلْق أَثَاماً   

 
Surah Al-Shu’ara 166: 
 

ع مقَو ملْ أَنتاجِكُم بوأَز نم كُمبر لَكُم لَقا خونَ مذَرتونَ و166{اد{  

 
Surah Al-Shu’ara 207: 
 

}207{ما أَغْنى عنهم ما كَانوا يمتعونَ   

 
Surah Al-Shu’ara 211: 
 

}211{وما ينبغي لَهم وما يستطيعونَ   

 
Surah Al-Rahmaan 56: 
 

}56{ا جانٌّ فيهِن قَاصرات الطَّرف لَم يطْمثْهن إِنس قَبلَهم ولَ  

 
 
Surah Al-Rahmaan 74: 
 

}74{لَم يطْمثْهن إِنس قَبلَهم ولَا جانٌّ   

 
 
 
 
 
 
 
 



Appendix 2 Roqyah ayat Al-Sihr 
 

Roqyah ayat Al-Sihr: 

 
 
Surah Al-Fatiha: 
 

حمـنِ الر} 2{الْحمد للّه رب الْعالَمني } 1{بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِِ 
} 5{إِياك نعبد وإِياك نستعني } 4{مالك يومِ الدينِ } 3{الرحيمِ 

 يمقاطَ املُسترــــا الصنغَريِ } 6{اهد لَيهِمع متأَنع يناطَ الَّذرص
 الِّنيالَ الضو لَيهِموبِ ع7{املَغض{   

 
Surah Al-Baqarah 102: 
 

باتو نلَـكانُ وملَيس ا كَفَرمانَ وملَيس لْكلَى مع نياطيلُواْ الشتا تواْ مع
الشياطني كَفَرواْ يعلِّمونَ الناس السحر وما أُنزِلَ علَى الْملَكَينِ بِبابِلَ 

ى يتح دأَح نم انلِّمعا يمو وتارمو وتاره كْفُرةٌ فَالَ تنتف نحا نمقُوالَ إِن
 نم بِه ينآرم بِضا همو جِهوزِء ورالْم نيب قُونَ بِهفَرا يا ممهنونَ ملَّمعتفَي

لَمنِ أَحد إِالَّ بِإِذْن اللّه ويتعلَّمونَ ما يضرهم والَ ينفَعهم ولَقَد علمواْ 
اشتراه ما لَه في اآلخرة من خالَقٍ ولَبِئْس ما شرواْ بِه أَنفُسهم لَو كَانواْ 

}102{يعلَمونَ   

 
 
 
 
 
 



Surah Al-A’raaf 117-122: 
 
 

} 117{وأَوحينا إِلَى موسى أَنْ أَلْقِ عصاك فَإِذَا هي تلْقَف ما يأْفكُونَ 
فَغلبواْ هنالك وانقَلَبواْ } 118{ع الْحق وبطَلَ ما كَانواْ يعملُونَ فَوقَ

 رِيناغ119{ص { يناجِدةُ سرحالس يأُلْقو}120{  ا بِرِبنقَالُواْ آم 
 نيالَم121{الْع { َونارهى ووسم بر}122{  

 
Surah Yoonus 81-82: 
 

قَواْ قَالَ موسى ما جِئْتم بِه السحر إِنَّ اللّه سيبطلُه إِنَّ اللّه الَ يصلح فَلَما أَلْ
 ينفِْسدلَ الْممونَ } 81{عرِمجالْم كَرِه لَوو هاتمبِكَل قالْح اللّه قحيو

}82{  
 
Surah Ta-Ha 69: 
 

م لْقَفت ينِكمي يا فأَلْقِ مو حفْللَا يرٍ واحس دوا كَيعنا صموا إِنعنا ص
}69{الساحر حيثُ أَتى   

 
Surah Al-Sju’ara 43-48: 
 

فَأَلْقَوا حبالَهم وعصيهم } 43{قَالَ لَهم موسى أَلْقُوا ما أَنتم ملْقُونَ 
فَأَلْقَى موسى عصاه فَإِذَا هي } 44{لْغالبونَ وقَالُوا بِعزة فرعونَ إِنا لَنحن ا

قَالُوا آمنا بِرب } 46{فَأُلْقي السحرةُ ساجِدين } 45{تلْقَف ما يأْفكُونَ 
 نيالَم47{الْع { َونارهى ووسم بر}48{  



Surah Al-Ikhlaas: 
 

 دأَح اللَّه و1{قُلْ ه {الص اللَّه دم}2 { ولَدي لَمو دلي لَم}كُن } 3ي لَمو
 دكُفُواً أَح 4{لَّه{  

 
 
Surah Al-Falaq: 
 

ومن شر غَاسقٍ إِذَا } 2{من شر ما خلَق } 1{قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ 
 قَب3{و { قَدي الْعف فَّاثَاتالن رن شمو}ا} 4ح رن شمو دسإِذَا ح دس

}5{  
 
 
Surah Al-Nas: 
 

من شر } 3{إِلَه الناسِ } 2{ملك الناسِ } 1{قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ 
من الْجِنة } 5{الَّذي يوسوِس في صدورِ الناسِ } 4{الْوسواسِ الْخناسِ 

}6{و الناسِ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Appendix 3 Roqyah Algemeen 
 

Roqyah Algemeen: 

 
 

Surah Al-Fatiha: 
 

الرحمـنِ } 2{الْحمد للّه رب الْعالَمني } 1{بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِِ 
} 5{إِياك نعبد وإِياك نستعني } 4{مالك يومِ الدينِ } 3{الرحيمِ 

صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَريِ } 6{تقيم اهدنــــا الصراطَ املُس
 الِّنيالَ الضو لَيهِموبِ ع7{املَغض{   

 
Surah Al-Baqarah 1-5: 
 

الَّذين يؤمنونَ } 2{ذَلك الْكتاب الَ ريب فيه هدى لِّلْمتقني } 1{امل 
ممالةَ وونَ الصيمقيبِ ويقُونَ بِالْغنفي ماهقْنزا } 3{ا رونَ بِمنمؤي ينوالَّذ

أُولَـئك علَى } 4{أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك وبِاآلخرة هم يوقنونَ 
}5{هدى من ربهِم وأُولَـئك هم الْمفْلحونَ   

 
Surah Al-Baqarah 102: 
 

ما تتلُواْ الشياطني علَى ملْك سلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ ولَـكن واتبعواْ 
الشياطني كَفَرواْ يعلِّمونَ الناس السحر وما أُنزِلَ علَى الْملَكَينِ بِبابِلَ 

إِنما نحن فتنةٌ فَالَ تكْفُر هاروت وماروت وما يعلِّمان من أَحد حتى يقُوالَ 



 نم بِه ينآرم بِضا همو جِهوزِء ورالْم نيب قُونَ بِهفَرا يا ممهنونَ ملَّمعتفَي
أَحد إِالَّ بِإِذْن اللّه ويتعلَّمونَ ما يضرهم والَ ينفَعهم ولَقَد علمواْ لَمنِ 
اشتراه ما لَه في اآلخرة من خالَقٍ ولَبِئْس ما شرواْ بِه أَنفُسهم لَو كَانواْ 

}102{يعلَمونَ   

 
 
Surah Al-Baqarah 163-164: 
 

 يمحالر نمحالر وإِالَّ ه الَّ إِلَه داحو إِلَه كُمإِلَـهلْقِ  }163{وي خإِنَّ ف 
مرِ السحي الْبرِي فجي تالَّت الْفُلْكارِ وهالنلِ واللَّي الَفتاخضِ واَألرو اتاو

 دعب ضاألر ا بِهياء فَأَحن ماِء ممالس نم لَ اللّها أَنزمو اسالن نفَعا يبِم
الر رِيفصتو ةآبن كُلِّ دا ميهثَّ فبا وهتوم نيرِ بخسابِ الْمحالساحِ وي

}164{السماء واَألرضِ آليات لِّقَومٍ يعقلُونَ   

 
 
 
Surah Al-Baqarah 255: 
 

اللّه الَ إِلَـه إِالَّ هو الْحي الْقَيوم الَ تأْخذُه سنةٌ والَ نوم لَّه ما في 
 من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِالَّ بِإِذْنِه يعلَم ما بين السماوات وما في اَألرضِ

 هيسكُر عساء وا شإِالَّ بِم هلْمع نٍء مييطُونَ بِشحالَ يو ملْفَها خمو يهِمدأَي
الْع يلالْع وها ومفْظُهح هودؤالَ يو ضاَألرو اتاومالس يم255{ظ{  

 
 
 
 
 
 



Surah Al-Baqarah 285-286: 
 

 هكَتآلئمو بِاللّه نونَ كُلٌّ آمنمؤالْمو هبن رم ها أُنزِلَ إِلَيولُ بِمسالر نآم
نك وكُتبِه ورسله الَ نفَرق بين أَحد من رسله وقَالُواْ سمعنا وأَطَعنا غُفْرا

 ريصالْم كإِلَيا ونبا } 285{را ما لَههعسفْساً إِالَّ ون اللّه كَلِّفالَ ي
كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت ربنا الَ تؤاخذْنا إِن نِسينا أَو أَخطَأْنا ربنا والَ 

 الَّذين من قَبلنا ربنا والَ تحملْنا ما الَ تحملْ علَينا إِصراً كَما حملْته علَى
طَاقَةَ لَنا بِه واعف عنا واغْفر لَنا وارحمنا أَنت موالَنا فَانصرنا علَى الْقَومِ 

 رِين286{الْكَاف{  
 
Surah Ali-‘ Imraan 1-10: 
 

نزلَ علَيك الْكتاب } 2{لْحي الْقَيوم اللّه ال إِلَـه إِالَّ هو ا} 1{امل 
من قَبلُ هدى } 3{بِالْحق مصدقاً لِّما بين يديه وأَنزلَ التوراةَ واِإلجنيلَ 

للّه لِّلناسِ وأَنزلَ الْفُرقَانَ إِنَّ الَّذين كَفَرواْ بِآيات اللّه لَهم عذَاب شديد وا
إِنَّ اللّه الَ يخفَى علَيه شيٌء في اَألرضِ والَ في } 4{عزِيز ذُو انتقَامٍ 

هو الَّذي يصوركُم في اَألرحامِ كَيف يشاُء الَ إِلَـه إِالَّ هو } 5{السماء 
 يمكالْح زِيز6{الْع {تالْك كلَيلَ عأَنز يالَّذ وه اتكَمحم اتآي هنم اب

هن أُم الْكتابِ وأُخر متشابِهات فَأَما الَّذين يف قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما 
نَ تشابه منه ابتغاء الْفتنة وابتغاء تأْوِيله وما يعلَم تأْوِيلَه إِالَّ اللّه والراسخو

في الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا وما يذَّكَّر إِالَّ أُولُواْ األلْبابِ 



}7 { كةً إِنمحر نكن لَّدا ملَن بها ونتيدإِذْ ه دعا بنزِغْ قُلُوبا الَ تنبر
 ابهالْو 8{أَنت {ج كا إِننبالَ ر إِنَّ اللّه يهف بيمٍ الَّ روياسِ لالن عام

 اديعالْم فلخم  }9{يهالَدالَ أَوو مالُهوأَم مهنع نِيغواْ لَن تكَفَر ينإِنَّ الَّذ 
}10{من اللّه شيئاً وأُولَـئك هم وقُود النارِ   

 
Surah Ali-‘Imraan 18-19: 
 

الَ ش طساً بِالْقملْمِ قَآئلُواْ الْعأُوكَةُ والَئالْمو وإِالَّ ه الَ إِلَـه هأَن اللّه هِد
 يمكالْح زِيزالْع وإِالَّ ه ا } 18{إِلَـهمو الَماِإلس اللّه ندع ينإِنَّ الد

ن بإِالَّ م ابتواْ الْكتأُو ينالَّذ لَفتن اخمو مهنيياً بغب لْمالْع ماءها جم دع
}19{يكْفُر بِآيات اللّه فَإِنَّ اللّه سرِيع الْحسابِ   

 
Surah An-Nissa 56: 
 

 مهلُودج تجضا ناراً كُلَّمن يهِملصن فوا سناتواْ بِآيكَفَر ينإِنَّ الَّذ
}56{غَيرها ليذُوقُواْ الْعذَاب إِنَّ اللّه كَانَ عزِيزاً حكيماً بدلْناهم جلُوداً   

 
 
Surah An-Nissa 76: 
 

الَّذين آمنواْ يقَاتلُونَ في سبِيلِ اللّه والَّذين كَفَرواْ يقَاتلُونَ في سبِيلِ 
دإِنَّ كَي طَانياء الشيللُواْ أَوفَقَات يفاً الطَّاغُوتعكَانَ ض طَاني76{ الش{  

 
 
 
 



Surah Al-Maidat 72-76: 
 

لَقَد كَفَر الَّذين قَالُواْ إِنَّ اللّه هو الْمِسيح ابن مريم وقَالَ الْمِسيح يا بنِي 
 فَقَد بِاللّه رِكشن يم هإِن كُمبري وبر واْ اللّهدبيلَ اعائرإِس لَيهع اللّه مرح

}72{الْجنةَ ومأْواه النار وما للظَّالمني من أَنصارٍ   
لَّقَد كَفَر الَّذين قَالُواْ إِنَّ اللّه ثَالثُ ثَالَثَة وما من إِلَـه إِالَّ إِلَـه واحد وإِن 

 نسمقُولُونَ لَيا يمواْ عهنتي لَّم يمأَل ذَابع مهنواْ مكَفَر ينأَفَالَ } 73{الَّذ
 يمحر غَفُور اللّهو هونرفغتسيو ونَ إِلَى اللّهوبت74{ي { ناب ِسيحا الْمم

طَّعام مريم إِالَّ رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ وأُمه صديقَةٌ كَانا يأْكُالَن ال
قُلْ أَتعبدونَ من } 75{انظُر كَيف نبين لَهم اآليات ثُم انظُر أَنى يؤفَكُونَ 

 يملالْع يعمالس وه اللّهفْعاً والَ ناً ورض لَكُم كلما الَ يم اللّه ون76{د{  

 
 
Surah Al-A’raaf 54-56: 
 

اللّه كُمبلَى إِنَّ رى عوتاس امٍ ثُمأَي ةتي سف ضاَألرو اتاومالس لَقي خالَّذ 
 اترخسم ومجالنو رالْقَمو سمالشيثاً وثح هطْلُبي ارهلَ الني اللَّيشغشِ يرالْع

بر اللّه كاربت راَألمو لْقالْخ أَالَ لَه رِهبِأَم نيالَم54{ الْع { كُمبواْ رعاد
 يندتعالْم بحالَ ي هةً إِنفْيخعاً ورض55{ت { دعضِ بي اَألرواْ ففِْسدالَ تو

 ِسنِنيحالْم نم قَرِيب اللّه تمحعاً إِنَّ رطَمفاً ووخ وهعادا وهالَحإِص
}56{  

 
 



Surah Al-A’raaf 117-122: 
 
 

} 117{وأَوحينا إِلَى موسى أَنْ أَلْقِ عصاك فَإِذَا هي تلْقَف ما يأْفكُونَ 
فَغلبواْ هنالك وانقَلَبواْ } 118{فَوقَع الْحق وبطَلَ ما كَانواْ يعملُونَ 

 رِيناغ119{ص { يناجِدةُ سرحالس يأُلْقو}قَ }120  ا بِرِبنالُواْ آم
 نيالَم121{الْع { َونارهى ووسم بر}122{  

 
Surah At-Tawbah 30: 
 

وقَالَت الْيهود عزير ابن اللّه وقَالَت النصارى الْمِسيح ابن اللّه ذَلك قَولُهم 
 من قَبلُ قَاتلَهم اللّه أَنى يؤفَكُونَ بِأَفْواههِم يضاهؤونَ قَولَ الَّذين كَفَرواْ

}30{  
 
Surah Yoonus 81-82: 
 

 حلصالَ ي إِنَّ اللّه لُهطبيس إِنَّ اللّه رحالس م بِها جِئْتى موسا أَلْقَواْ قَالَ مفَلَم
 ينفِْسدلَ الْمم81{ع {و هاتمبِكَل قالْح اللّه قحيونَ ورِمجالْم كَرِه لَو

}82{  
 
Surah Maryam 68-70: 
 

ثُم } 68{فَوربك لَنحشرنهم والشياطني ثُم لَنحضرنهم حولَ جهنم جِثياً 
 أَعلَم ثُم لَنحن} 69{لَننزِعن من كُلِّ شيعة أَيهم أَشد علَى الرحمنِ عتياً 

}70{بِالَّذين هم أَولَى بِها صلياً   



Surah Al-Kahf 39: 
 

ولَولَا إِذْ دخلْت جنتك قُلْت ما شاء اللَّه لَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّه إِن ترن أَنا أَقَلَّ 
}39{منك ماالً وولَداً   

 
 
Surah Ta-Ha 69: 
 

نِك تلْقَف ما صنعوا إِنما صنعوا كَيد ساحرٍ ولَا يفْلح وأَلْقِ ما في يمي
}69{الساحر حيثُ أَتى   

 
 
Surah Al-Mu’minun 115-118: 
 

فَتعالَى اللَّه } 115{أَفَحِسبتم أَنما خلَقْناكُم عبثاً وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَ 
ومن يدع مع اللَّه } 116{حق لَا إِلَه إِلَّا هو رب الْعرشِ الْكَرِميِ الْملك الْ

إِلَهاً آخر لَا برهانَ لَه بِه فَإِنما حسابه عند ربه إِنه لَا يفْلح الْكَافرونَ 
}117 {احالر ريخ أَنتو محارو راغْف بقُل رو نيم}118{  

 
 
Surah Naml 30-31: 
 

أَلَّا تعلُوا علَي } 30{إِنه من سلَيمانَ وإِنه بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ 
 نيملسونِي مأْت31{و{  

 
 
 
 
 
 
 



Surah As-Saffat 1-10: 
 

إِنَّ } 3{يات ذكْراً فَالتال} 2{فَالزاجِرات زجراً } 1{والصافَّات صفّاً 
 داحلَو كُمارِقِ } 4{إِلَهشالْم برا ومهنيا بمضِ والْأَرو اتاومالس بر

وحفْظاً من كُلِّ شيطَان } 6{إِنا زينا السماء الدنيا بِزِينة الْكَواكبِ } 5{
 ارِد7{م {َونَ إِلعمسانِبٍ لَا ين كُلِّ جقْذَفُونَ ميلَى ولَإِ الْأَعى الْم}8 {

 باصو ذَابع ملَهوراً وح9{د { ابهش هعبطْفَةَ فَأَتالْخ فطخ نإِلَّا م
 ب10{ثَاق{  

 
Surah Dukhaan 43-59: 
 

لي في الْبطُون كَالْمهلِ يغ} 44{طَعام الْأَثيمِ } 43{إِنَّ شجرةَ الزقُّومِ 
} 47{خذُوه فَاعتلُوه إِلَى سواء الْجحيمِ } 46{كَغلْيِ الْحميمِ } 45{

ذُق إِنك أَنت الْعزِيز } 48{ثُم صبوا فَوق رأْسه من عذَابِ الْحميمِ 
 49{الْكَرِمي { َونرتمت م بِها كُنتذَا مإِنَّ ه}قَامٍ إِنَّ } 50ي مف نيقتالْم
يلْبسونَ من سندسٍ وإِستبرقٍ } 52{في جنات وعيون } 51{أَمنيٍ 
 نيقَابِلت53{م { ٍنيورٍ عم بِحاهنجوزو ككَذَل}ا بِكُلِّ } 54يهونَ فعدي

 نِنيآم ةهإِلَّ} 55{فَاك توا الْميهذُوقُونَ فلَا ي مقَاهوةَ الْأُولَى وتوا الْم
} 57{فَضالً من ربك ذَلك هو الْفَوز الْعظيم } 56{عذَاب الْجحيمِ 

فَارتقب إِنهم مرتقبونَ } 58{فَإِنما يسرناه بِلسانِك لَعلَّهم يتذَكَّرونَ 
}59{  

 
 



Al-Ahqaf 29-32: 
 

ذْ صرفْنا إِلَيك نفَراً من الْجِن يستمعونَ الْقُرآنَ فَلَما حضروه قَالُوا  وإِ 
 رِيننذهِم مما إِلَى قَولَّوو يا قُضوا فَلَمتا } 29{أَنصا إِننما قَوقَالُوا ي
 بين يديه يهدي إِلَى الْحق سمعنا كتاباً أُنزِلَ من بعد موسى مصدقاً لِّما

يا قَومنا أَجِيبوا داعي اللَّه وآمنوا بِه يغفر لَكُم } 30{وإِلَى طَرِيقٍ مستقيمٍ 
ومن لَّا يجِب داعي اللَّه } 31{من ذُنوبِكُم ويجِركُم من عذَابٍ أَليمٍ 

جِزٍ فعبِم سبِنيٍ فَلَيلَالٍ مي ضف كلَئاء أُويأَول ونِهن دم لَه سلَيضِ وي الْأَر
}32{  

 
Surah Rahmaan 33-36: 
 

 اتاومأَقْطَارِ الس ننفُذُوا مأَن ت متطَعتاس الْإِنسِ إِنو الْجِن رشعا مي
فَبِأَي آلَاء ربكُما تكَذِّبان } 33{ان والْأَرضِ فَانفُذُوا لَا تنفُذُونَ إِلَّا بِسلْطَ

}34 { انرصنتفَلَا ت اسحنارٍ ون ناظٌ موا شكُملَيلُ عسري}35 { فَبِأَي
 انكَذِّبا تكُمب36{آلَاء ر{  

 
 
Surah Al-Hashr 21-24: 
 

تأَيلٍ لَّربلَى جآنَ عذَا الْقُرا هلْنأَنز لَو لْكتو اللَّه ةيشخ نعاً مدصتعاً ماشخ ه
هو اللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو } 21{الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ لَعلَّهم يتفَكَّرونَ 

 يمحالر نمحالر وه ةادهالشبِ ويالْغ مالي } 22{عالَّذ اللَّه وإِلَّا ه لَا إِلَه
هو الْملك الْقُدوس السلَام الْمؤمن الْمهيمن الْعزِيز الْجبار الْمتكَبر سبحانَ 



هو اللَّه الْخالق الْبارِئ الْمصور لَه الْأَسماء } 23{اللَّه عما يشرِكُونَ 
}24{ في السماوات والْأَرضِ وهو الْعزِيز الْحكيم الْحسنى يسبح لَه ما  

 
Surah Al-Qalam 51-52: 
 

وإِن يكَاد الَّذين كَفَروا لَيزلقُونك بِأَبصارِهم لَما سمعوا الذِّكْر ويقُولُونَ 
  }52{ وما هو إِلَّا ذكْر لِّلْعالَمني} 51{إِنه لَمجنونٌ 

 
 
Surah Al-Jinn 1-9: 
 

} 1{قُلْ أُوحي إِلَي أَنه استمع نفَر من الْجِن فَقَالُوا إِنا سمعنا قُرآناً عجباً 
وأَنه تعالَى جد ربنا } 2{يهدي إِلَى الرشد فَآمنا بِه ولَن نشرِك بِربنا أَحداً 

وأَنه كَانَ يقُولُ سفيهنا علَى اللَّه شطَطاً } 3{اتخذَ صاحبةً ولَا ولَداً ما 
وأَنه كَانَ } 5{وأَنا ظَننا أَن لَّن تقُولَ الْإِنس والْجِن علَى اللَّه كَذباً } 4{

وأَنهم } 6{زادوهم رهقاً رِجالٌ من الْإِنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ من الْجِن فَ
وأَنا لَمسنا السماء } 7{ظَنوا كَما ظَننتم أَن لَّن يبعثَ اللَّه أَحداً 

وأَنا كُنا نقْعد منها مقَاعد } 8{فَوجدناها ملئَت حرساً شديداً وشهباً 
}9{نَ يجِد لَه شهاباً رصداً للسمعِ فَمن يستمعِ الْآ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Surah Al-Ikhlas: 
 

 دأَح اللَّه و1{قُلْ ه { دمالص اللَّه}2 { ولَدي لَمو دلي لَم}كُن } 3ي لَمو
 دكُفُواً أَح 4{لَّه{  

 
 
Surah Al-Falaq: 
 

ومن شر غَاسقٍ إِذَا } 2{ق من شر ما خلَ} 1{قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ 
 قَب3{و { قَدي الْعف فَّاثَاتالن رن شمو}4 { دسإِذَا ح داسح رن شمو

}5{   
 
Surah An-Nas: 
 

من شر } 3{إِلَه الناسِ } 2{ملك الناسِ } 1{قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ 
من الْجِنة } 5{ الَّذي يوسوِس في صدورِ الناسِ }4{الْوسواسِ الْخناسِ 

}6{و الناسِ   

  

  

  

  

  

 



 
Appendix 4 Roqya ayat Al-‘Ain wal Hasad 

 
Roqyah ayat Al-‘Ain wal Hasad 

 
Surah Al-Baqarah 109: 
 
 

كُم كُفَّاراً حسداً من ود كَثري من أَهلِ الْكتابِ لَو يردونكُم من بعد إِميانِ
 اللّه يأْتى يتواْ حفَحاصفُواْ وفَاع قالْح ملَه نيبا تم دعن بأَنفُِسهِم م ندع

 يرٍء قَديلَى كُلِّ شع إِنَّ اللّه رِه109{بِأَم{  
 
Surah Al-Nissaa 54: 
 

اها آتلَى مع اسونَ الندسحي أَم يماهرا آلَ إِبنيآت فَقَد هلن فَضم اللّه م
}54{الْكتاب والْحكْمةَ وآتيناهم ملْكاً عظيماً   

 
Surah Al-Tawbah 14-15: 
 

 وردص فشيو هِملَيع كُمرنصيو مزِهخيو يكُمدبِأَي اللّه مهذِّبعي ملُوهقَات
مٍ مقَو نِنيم14{ؤ { اللّهاُء وشن يلَى مع اللّه وبتيو ظَ قُلُوبِهِمغَي بذْهيو

 يمكح يمل15{ع{  
 
 
 
 



Surah Yonos 57: 
 

يا أَيها الناس قَد جاءتكُم موعظَةٌ من ربكُم وشفَاء لِّما في الصدورِ وهدى 
ؤةٌ لِّلْممحرو نِني57{م{  

 
Surah Yosof 67: 
 

وقَالَ يا بنِي الَ تدخلُواْ من بابٍ واحد وادخلُواْ من أَبوابٍ متفَرقَة وما 
 هلَيعو كَّلْتوت هلَيع لّهإِالَّ ل كْمالْح ٍء إِنين شم اللّه ننكُم مأُغْنِي ع

تكَّلِ الْموتكِّلُونَ فَلْي67{و{  
 
 
Surah Al-Nahl 68-69: 

وأَوحى ربك إِلَى النحلِ أَن اتخذي من الْجِبالِ بيوتاً ومن الشجرِ ومما 
ثُم كُلي من كُلِّ الثَّمرات فَاسلُكي سبلَ ربك ذُلُالً } 68{يعرِشونَ 

ابرا شطُونِهن بم جرخةً يآلي كي ذَلاسِ إِنَّ فلنفَاء لش يهف هانأَلْو فلتخم 
}69{لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ   

 
Surah Al-Israa 82: 
 

وننزلُ من الْقُرآن ما هو شفَاء ورحمةٌ لِّلْمؤمنِني والَ يزِيد الظَّالمني إَالَّ 
}82{خساراً   

 
 



Surah Al-Kahf  39: 
 

ولَولَا إِذْ دخلْت جنتك قُلْت ما شاء اللَّه لَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّه إِن ترن أَنا أَقَلَّ 
}39{منك ماالً وولَداً   

 
Surah Shu’ara 80: 
 

}80{وإِذَا مرِضت فَهو يشفنيِ   
 
Surah Fusilah 44: 
 

 أَعجمياً لَّقَالُوا لَولَا فُصلَت آياته أَأَعجمي وعربِي قُلْ هو ولَو جعلْناه قُرآناً
 هِملَيع وهو قْرو ي آذَانِهِمونَ فنمؤلَا ي ينالَّذفَاء وشى ودوا هنآم ينلَّذل

 يدعب كَانن منَ موادني كلَئى أُوم44{ع{  

Surah Al-Mulk 1- 4: 
 

 يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهو لْكالْم هدي بِيالَّذ كارب1{ت { لَقي خالَّذ
 فُورالْغ زِيزالْع وهالً ومع نسأَح كُمأَي كُملُوبياةَ ليالْحو توي } 2{الْمالَّذ

خلْقِ الرحمنِ من تفَاوت فَارجِعِ خلَق سبع سماوات طباقاً ما ترى في 
ثُم ارجِعِ الْبصر كَرتينِ ينقَلب إِلَيك الْبصر } 3{الْبصر هلْ ترى من فُطُورٍ 

 ِسريح وهأً واس4{خ{  

 
 
 
 
 
 
 



Surah Al-Qalam 51: 
 

صبِأَب كقُونلزوا لَيكَفَر ينالَّذ كَادإِن يقُولُونَ ويو وا الذِّكْرعما سلَم مارِه
}51{إِنه لَمجنونٌ   

 
Surah Al-Ikhlas: 
 

 دأَح اللَّه و1{قُلْ ه { دمالص اللَّه}2 { ولَدي لَمو دلي لَم}كُن } 3ي لَمو
 دكُفُواً أَح 4{لَّه{  

 
 
Surah Al-Falaq: 
 

ومن شر غَاسقٍ إِذَا } 2{من شر ما خلَق } 1{لَقِ قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَ
 قَب3{و { قَدي الْعف فَّاثَاتالن رن شمو}4 { دسإِذَا ح داسح رن شمو

}5{   
 
Surah An-Nas: 
 

من شر } 3{إِلَه الناسِ } 2{ملك الناسِ } 1{قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ 
من الْجِنة } 5{الَّذي يوسوِس في صدورِ الناسِ } 4{لْوسواسِ الْخناسِ ا

}6{و الناسِ   

 
 

 
 



Appendix 5 Roqyah ayat Al-Harak 
 

 
Roqyah ayat Al-Harak: 

 
 
Surah Ali-‘Imran 181: 
 

ريفَق قَالُواْ إِنَّ اللّه ينلَ الَّذقَو اللّه عمس ا قَالُواْ لَّقَدم بكْتناء سأَغْنِي نحنو 
}181{وقَتلَهم اَألنبِياَء بِغيرِ حق ونقُولُ ذُوقُواْ عذَاب الْحرِيقِ   

 
Surah Al-Anfaal 50: 
 

 مهاربأَدو مهوهجونَ ورِبضكَةُ يآلئواْ الْمكَفَر ينفَّى الَّذوتى إِذْ يرت لَوو
}50{وذُوقُواْ عذَاب الْحرِيقِ   

 
Surah Al-Hadj 9: 
 

 ةاميالْق موي يقُهذنو يزا خيني الدف لَه بِيلِ اللَّهن سلَّ عضيل هطْفع ثَانِي
}9{عذَاب الْحرِيقِ   

 
Surah Al-Hadj 19-22: 
 

ذين كَفَروا قُطِّعت لَهم ثياب من نارٍ هذَان خصمان اختصموا في ربهِم فَالَّ
 يممالْح هِموسؤقِ رن فَوم بص19{ي { طُونِهِمي با فم بِه رهصي

 لُودالْج20{و { يددح نم عقَامم ملَهو}وا } 21جرخوا أَن يادا أَركُلَّم
يهوا فيدأُع غَم نا مهنرِيقِ مالْح ذَابذُوقُوا ع22{ا و{  

 



 
Surah All-Burooj 10: 
 

 ملَهو منهج ذَابع موا فَلَهوبتي لَم ثُم اتنمؤالْمو نِنيمؤوا الْمنفَت ينإِنَّ الَّذ
}10{عذَاب الْحرِيقِ   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Appendix 6 Roqyah ayat Al-‘Adaab 
 

 
 

Roqyah ayat Al’Adaab: 
 
 
 
 
Surah Al-Fatiha: 
 

الرحمـنِ } 2{الْحمد للّه رب الْعالَمني } 1{بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِِ 
} 5{إِياك نعبد وإِياك نستعني } 4{مالك يومِ الدينِ } 3{الرحيمِ 

صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَريِ } 6{ملُستقيم اهدنــــا الصراطَ ا
 الِّنيالَ الضو لَيهِموبِ ع7{املَغض{   

Surah Al-Nissaa 56: 
 

 مهلُودج تجضا ناراً كُلَّمن يهِملصن فوا سناتواْ بِآيكَفَر ينإِنَّ الَّذ
ا لهرلُوداً غَيج ماهلْنديماً بكزِيزاً حكَانَ ع إِنَّ اللّه ذَابذُوقُواْ الْع56{ي{  

 
 
Surah Al-Nissaa 167-169: 
 

إِنَّ } 167{إِنَّ الَّذين كَفَرواْ وصدواْ عن سبِيلِ اللّه قَد ضلُّواْ ضالَالً بعيداً 
} 168{هم والَ ليهديهم طَرِيقاً الَّذين كَفَرواْ وظَلَمواْ لَم يكُنِ اللّه ليغفر لَ

}169{إِالَّ طَرِيق جهنم خالدين فيها أَبداً وكَانَ ذَلك علَى اللّه يِسرياً   

 
Surah Al-Maidah 33-37: 
 
 



ن إِنما جزاء الَّذين يحارِبونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ في اَألرضِ فَساداً أَ
 ناْ منفَوي أَو الفخ نم ملُهجأَرو يهِمدأَي قَطَّعت واْ أَولَّبصي لُواْ أَوقَتي

 يمظع ذَابع ةري اآلخف ملَها ويني الدف يزخ ملَه كضِ ذَل33{اَألر {
م فَاعلَمواْ أَنَّ اللّه غَفُور رحيم إِالَّ الَّذين تابواْ من قَبلِ أَن تقْدرواْ علَيهِ

يا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وابتغواْ إِلَيه الْوسيلَةَ وجاهدواْ في } 34{
إِنَّ الَّذين كَفَرواْ لَو أَنَّ لَهم ما في اَألرضِ } 35{سبِيله لَعلَّكُم تفْلحونَ 

مج ملَهو مهنلَ مقُبا تم ةاميمِ الْقوذَابِ يع نم واْ بِهدفْتيل هعم ثْلَهميعاً و
 يمأَل ذَابا  }36{عهنم ارِجِنيم بِخا همارِ والن نواْ مجرخونَ أَن يرِيدي 

 يمقم ذَابع ملَه37{و{  
 
Surah Al-An’ aam 128-134: 
 

ويوم يِحشرهم جميعاً يا معشر الْجِن قَد استكْثَرتم من اِإلنسِ وقَالَ 
 لْتأَج يا الَّذلَنا أَجنلَغبضٍ وعا بِبنضعب عتمتا اسنباِإلنسِ ر نم مهآؤيلأَو

ها إِالَّ ما شاء اللّه إِنَّ ربك حكيم عليم لَنا قَالَ النار مثْواكُم خالدين في
وكَذَلك نولِّي بعض الظَّالمني بعضاً بِما كَانواْ يكِْسبونَ } 128{

}129 { كُملَيونَ عقُصي نكُملٌ مسر كُمأْتي اِإلنسِ أَلَمو الْجِن رشعا مي
كُمونرنذيي واتآي مهتغَرا ولَى أَنفُِسنا عنهِدـذَا قَالُواْ شه كُمموقَاء يل 

 رِينواْ كَافكَان مهأَن لَى أَنفُِسهِمواْ عهِدشا ويناةُ الديأَن } 130{الْح كذَل
كُلٍّ درجات  ول }131{لَّم يكُن ربك مهلك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها غَافلُونَ 
وربك الْغنِي ذُو } 132{مما عملُواْ وما ربك بِغافلٍ عما يعملُونَ 



الرحمة إِن يشأْ يذْهبكُم ويستخلف من بعدكُم ما يشاُء كَما أَنشأَكُم من 
 رِينمٍ آخقَو ةي133{ذُر {وعا تإِنَّ م جِزِينعم بِما أَنتمو ونَ آلتد

}134{  
 
Surah Al-Anfaal 12-14: 
 

إِذْ يوحي ربك إِلَى الْمآلئكَة أَني معكُم فَثَبتواْ الَّذين آمنواْ سأُلْقي في 
واْ مرِباضاقِ وناَألع قواْ فَورِبفَاض بعواْ الركَفَر ينقُلُوبِ الَّذ اننكُلَّ ب مهن

}12 { فَإِنَّ اللّه ولَهسرو قِ اللّهاقشن يمو ولَهسرو آقُّواْ اللّهش مهبِأَن كذَل
}14{ذَلكُم فَذُوقُوه وأَنَّ للْكَافرِين عذَاب النارِ } 13{شديد الْعقَابِ   

 
Surah Al-Anfaal 17-19: 
 

لُوهقْتت ى فَلَممر اللّه نلَـكو تيمإِذْ ر تيما رمو ملَهقَت اللّه نلَـكو م
 يملع يعمس ناً إِنَّ اللّهسالء حب هنم نِنيمؤالْم يلبيل17{و { أَنَّ اللّهو كُمذَل

 رِينالْكَاف دكَي نوه18{م {ج واْ فَقَدحفْتتسواْ إِن تهنتإِن تو حالْفَت اءكُم
 تكَثُر لَوئاً ويش كُمئَتف نكُمع نِيغلَن تو دعواْ نودعإِن تو لَّكُم ريخ وفَه

 نِنيمؤالْم عم أَنَّ اللّه19{و{  
 
 
 
 
 
 
 
 



Surah Al-Anfaal 50-52: 
 

اْ الْمآلئكَةُ يضرِبونَ وجوههم وأَدبارهم ولَو ترى إِذْ يتوفَّى الَّذين كَفَرو
ذَلك بِما قَدمت أَيديكُم وأَنَّ اللّه لَيس } 50{وذُوقُواْ عذَاب الْحرِيقِ 

 بِيد51{بِظَالَّمٍ لِّلْع { اتواْ بِآيكَفَر هِملن قَبم ينالَّذنَ ووعرأْبِ آلِ فكَد
}52{أَخذَهم اللّه بِذُنوبِهِم إِنَّ اللّه قَوِي شديد الْعقَابِ اللّه فَ  

 
Surah Al-Tawbah 14-15: 
 

 وردص فشيو هِملَيع كُمرنصيو مزِهخيو يكُمدبِأَي اللّه مهذِّبعي ملُوهقَات
 نِنيمؤمٍ مظَ قُلُوبِ} 14{قَوغَي بذْهيو اللّهاُء وشن يلَى مع اللّه وبتيو هِم

 يمكح يمل15{ع{  
 
Surah Ibrahim 15-17: 
 

 نِيدارٍ عبكُلُّ ج ابخواْ وحفْتتاسن } 15{وقَى مسيو منهج هآئرن وم
 يدداء صالْ} 16{م يهأْتيو هِسيغي كَادالَ يو هعرجتي كَانن كُلِّ مم توم

}17{وما هو بِميت ومن ورآئه عذَاب غَليظٌ   
 
Surah Ibrahim 49-51: 
 

 فَادي اَألصف نِنيقَرم ذئموي نيرِمجى الْمرت49{و { انرن قَطم مابِيلُهرس
 ارالن مهوهجى وشغت50{و {زِي اللّهجيل إِنَّ اللّه تبا كَسفْسٍ مكُلَّ ن 

}51{سرِيع الْحسابِ   



Surah Al-Hajr 34-35: 
 
 

 جِيمر كا فَإِنهنم جرينِ } 34{قَالَ فَاخمِ الدوةَ إِلَى يناللَّع كلَيإِنَّ عو
}35{  

 
Surah Maryam 68-75: 
 
 

اطيالشو مهنرشحلَن كبراً فَويجِث منهلَ جوح مهنرضحلَن ثُم 68{ني { ثُم
ثُم لَنحن أَعلَم } 69{لَننزِعن من كُلِّ شيعة أَيهم أَشد علَى الرحمنِ عتياً 

لَى ربك وإِن منكُم إِلَّا وارِدها كَانَ ع} 70{بِالَّذين هم أَولَى بِها صلياً 
ثُم ننجي الَّذين اتقَوا ونذَر الظَّالمني فيها جِثياً } 71{حتماً مقْضياً 

}72 { وا أَينآم ينلَّذوا لكَفَر ينقَالَ الَّذ اتنيا بناتآي هِملَيلَى عتإِذَا تو
نسأَحقَاماً وم رينِ خاً الْفَرِيقَييد73{ ن { مه نن قَرم ملَها قَبلَكْنأَه كَمو

قُلْ من كَانَ في الضلَالَة فَلْيمدد لَه الرحمن مداً } 74{أَحسن أَثَاثاً ورِئْياً 
ونَ ملَمعيةَ فَساعا السإِمو ذَابا الْعونَ إِمدوعا يا مأَوى إِذَا رتح رش وه ن

}75{مكَاناً وأَضعف جنداً   
 
Surah Al-Anbiya 10-18: 
 
 

 وكَم قَصمنا من  }10{لَقَد أَنزلْنا إِلَيكُم كتاباً فيه ذكْركُم أَفَلَا تعقلُونَ 
 رِينماً آخا قَوهدعا بأْنأَنشةً ومظَال تكَان ةيا } 11{قَرا فَلَمنأْسوا بسأَح



لَا تركُضوا وارجِعوا إِلَى ما أُترِفْتم فيه } 12{إِذَا هم منها يركُضونَ 
} 14{قَالُوا يا ويلَنا إِنا كُنا ظَالمني } 13{ومساكنِكُم لَعلَّكُم تسأَلُونَ 

لْنعى جتح ماهوعد لْكالَت تا زفَم ينداميداً خصح ما } 15{اهمو
 بِنيا لَاعمهنيا بمو ضالْأَراء وما السلَقْنواً } 16{خذَ لَهختا أَن نندأَر لَو

 نيلا فَاعا إِن كُننن لَّدم اهذْنخلِ } 17{لَّاتاطلَى الْبع قبِالْح فقْذلْ نب
}18{إِذَا هو زاهق ولَكُم الْويلُ مما تصفُونَ فَيدمغه فَ  

 
Surah Al-Hadj 19-22: 
 
 

هذَان خصمان اختصموا في ربهِم فَالَّذين كَفَروا قُطِّعت لَهم ثياب من نارٍ 
 يممالْح هِموسؤقِ رن فَوم بصي } 19{يا فم بِه رهصي طُونِهِمب

 لُودالْج20{و { يددح نم عقَامم ملَهو}وا } 21جرخوا أَن يادا أَركُلَّم
}22{منها من غَم أُعيدوا فيها وذُوقُوا عذَاب الْحرِيقِ   

 
Surah Al-Moeminoen 97-108: 
 
 

وأَعوذُ بِك رب أَن } 97{وقُل رب أَعوذُ بِك من همزات الشياطنيِ 
 ونرضح98{ي { ونجِعار بقَالَ ر توالْم مهداء أَحى إِذَا جتح

لَعلِّي أَعملُ صالحاً فيما تركْت كَلَّا إِنها كَلمةٌ هو قَائلُها ومن } 99{
إِذَا نفخ في الصورِ فَلَا أَنساب فَ} 100{ورائهِم برزخ إِلَى يومِ يبعثُونَ 
فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولَئك هم } 101{بينهم يومئذ ولَا يتساءلُونَ 



ومن خفَّت موازِينه فَأُولَئك الَّذين خِسروا أَنفُسهم } 102{الْمفْلحونَ 
تلْفَح وجوههم النار وهم فيها كَالحونَ } 103{في جهنم خالدونَ 

قَالُوا } 105{ أَلَم تكُن آياتي تتلَى علَيكُم فَكُنتم بِها تكَذِّبونَ  }104{
 الِّنيماً ضا قَوكُنا ونتقْوا شنلَيع تا غَلَبنبا فَإِنْ} 106{رهنا منرِجا أَخنبر 

}108{قَالَ اخسؤوا فيها ولَا تكَلِّمون } 107{عدنا فَإِنا ظَالمونَ   
 
Surah Al-Furqaan 21-23: 
 
 

 ا لَقَدنبى ررن كَةُ أَولَائا الْمنلَيلَا أُنزِلَ عا لَوقَاءنونَ لجرلَا ي ينقَالَ الَّذو
تعو ي أَنفُِسهِموا فركْبتاً كَبِرياً اسوتع كَةَ لَا } 21{ولَائنَ الْموري موي

وقَدمنا إِلَى ما } 22{بشرى يومئذ لِّلْمجرِمني ويقُولُونَ حجراً محجوراً 
}23{عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباء منثُوراً   

 
Surah Al-Saffat 1-10: 
 
 

 افَّاتالصفّاً و1{ص { ًراجز اتاجِرفَالز}2 { ًكْراذ اتيالفَالت}إِنَّ } 3
 داحلَو كُمارِقِ } 4{إِلَهشالْم برا ومهنيا بمضِ والْأَرو اتاومالس بر

 شيطَان وحفْظاً من كُلِّ} 6{إِنا زينا السماء الدنيا بِزِينة الْكَواكبِ } 5{
 ارِد7{م { ٍانِبن كُلِّ جقْذَفُونَ ميلَى ولَإِ الْأَعونَ إِلَى الْمعمسلَا ي}8 {

 باصو ذَابع ملَهوراً وح9{د { ابهش هعبطْفَةَ فَأَتالْخ فطخ نإِلَّا م
 ب10{ثَاق{  



Surah Al-Saffat 62-73: 
 
 

زن ريخ كقُّومِ أَذَلةُ الزرجش 62{الً أَم { نيمةً لِّلظَّالنتا فاهلْنعا جإِن
طَلْعها كَأَنه رؤوس } 64{إِنها شجرةٌ تخرج في أَصلِ الْجحيمِ } 63{

م إِنَّ ثُ} 66{فَإِنهم لَآكلُونَ منها فَمالؤونَ منها الْبطُونَ } 65{الشياطنيِ 
} 68{ثُم إِنَّ مرجِعهم لَإِلَى الْجحيمِ } 67{لَهم علَيها لَشوباً من حميمٍ 

 الِّنيض ماءها آبأَلْفَو مه69{إِن { َونعرهي ملَى آثَارِهع مفَه}70 { لَقَدو
 نيلالْأَو أَكْثَر ملَهلَّ قَب71{ض {َأ لَقَدو رِيننذيهِم ما فلْنسر}72 { فَانظُر

 نذَرِينةُ الْمباقكَانَ ع ف73{كَي{  
 
 
Surah Al-Dukhaan 43-50: 
 
 

كَالْمهلِ يغلي في الْبطُون } 44{طَعام الْأَثيمِ } 43{إِنَّ شجرةَ الزقُّومِ 
} 47{لَى سواء الْجحيمِ خذُوه فَاعتلُوه إِ} 46{كَغلْيِ الْحميمِ } 45{

ذُق إِنك أَنت الْعزِيز } 48{ثُم صبوا فَوق رأْسه من عذَابِ الْحميمِ 
 49{الْكَرِمي { َونرتمت م بِها كُنتذَا مإِنَّ ه}50{  

 
 
Surah Al-Djathiat 6-11: 
 

قبِالْح كلَيا علُوهتن اللَّه اتآي لْكونَ تنمؤي هاتآيو اللَّه دعب يثدح فَبِأَي 
يسمع آيات اللَّه تتلَى علَيه ثُم يصر } 7{ويلٌ لِّكُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ } 6{

وإِذَا علم من آياتنا } 8{مستكْبِراً كَأَن لَّم يسمعها فَبشره بِعذَابٍ أَليمٍ 



 هِنيم ذَابع ملَه كلَئواً أُوزا هذَهخئاً اتيلَا } 9{شو منهج هِمائرن وم
 ذَابع ملَهاء ويلأَو اللَّه ونن دذُوا مخا اتلَا مئاً ويوا شبا كَسم مهننِي عغي

 يمظا} 10{عوا بِآيكَفَر ينالَّذى ودذَا هزٍ هجن رم ذَابع ملَه هِمبر ت
 يم11{أَل{  

 
Surah Al-Rahmaan 31-47: 
 

 ا الثَّقَلَانهأَي غُ لَكُمفْرن31{س { انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي}ا } 32ي
أَقْطَارِ الس ننفُذُوا مأَن ت متطَعتاس الْإِنسِ إِنو الْجِن رشعضِ مالْأَرو اتاوم

 لْطَاننفُذُونَ إِلَّا بِس33{فَانفُذُوا لَا ت { انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي}34 {
 انرصنتفَلَا ت اسحنارٍ ون ناظٌ موا شكُملَيلُ عسرآلَاء } 35{ي فَبِأَي

 انكَذِّبا تكُمبال} 36{ر قَّتفَإِذَا انش انهةً كَالددرو تاء فَكَانمس
}37 { انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي}38 { إِنس ن ذَنبِهأَلُ عسلَّا ي ذئموفَي

 يعرف الْمجرِمونَ  }40{فَبِأَي آلَاء ربكُما تكَذِّبان } 39{ولَا جانٌّ 
وذُ بِالنخؤفَي ماهامِ بِِسيمالْأَقْدي و41{اص { انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي

يطُوفُونَ بينها } 43{هذه جهنم الَّتي يكَذِّب بِها الْمجرِمونَ } 42{
 يمٍ آنمح نيب44{و { انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي}45 { افخ نملو

ج هبر قَامم انت46{ن { انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي}47{  
 

 
 
 



Appendix 7 Roqyah ayat Al-Yahood Wa Nasara 
 

Ayat Al-Yahood: 

 
Surah Al-Baqarah 111: 
 

وقَالُواْ لَن يدخلَ الْجنةَ إِالَّ من كَانَ هوداً أَو نصارى تلْك أَمانِيهم قُلْ هاتواْ 
 نيقادص مإِن كُنت كُمانهر111{ب{  

 
 
Surah Al-Baqarah 135-136: 
 

وقَالُواْ كُونواْ هوداً أَو نصارى تهتدواْ قُلْ بلْ ملَّةَ إِبراهيم حنِيفاً وما كَانَ 
 نيرِكشالْم ن135{م {ما ونا أُنزِلَ إِلَيمو ا بِاللّهنا أُنزِلَ إِلَى قُولُواْ آم

إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق ويعقُوب واألسباط وما أُوتي موسى وعيسى 
وما أُوتي النبِيونَ من ربهِم الَ نفَرق بين أَحد منهم ونحن لَه مسلمونَ 

}136{  

 
Surah Ali-‘Imraan 18-19: 
 

د اللّه أَنه الَ إِلَـه إِالَّ هو والْمالَئكَةُ وأُولُواْ الْعلْمِ قَآئماً بِالْقسط الَ شهِ
 يمكالْح زِيزالْع وإِالَّ ه ا } 18{إِلَـهمو الَماِإلس اللّه ندع ينإِنَّ الد

عن بإِالَّ م ابتواْ الْكتأُو ينالَّذ لَفتن اخمو مهنيياً بغب لْمالْع ماءها جم د
}19{يكْفُر بِآيات اللّه فَإِنَّ اللّه سرِيع الْحسابِ   

 
 
 
 



Surah Al-Nissa 46: 
 

من الَّذين هادواْ يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه ويقُولُونَ سمعنا وعصينا 
 رغَي عماسقَالُواْ و مهأَن لَوينِ وي الدناً فطَعو هِمتاً بِأَلِْسنا لَيناعرعٍ ومسم

 اللّه مهنن لَّعلَكو مأَقْوو مراً لَّهيا لَكَانَ خنانظُرو عماسا ونأَطَعا ونعمس
}46{بِكُفْرِهم فَالَ يؤمنونَ إِالَّ قَليالً   

 
Surah Al-Maidah 41: 
 

يا أَيها الرسولُ الَ يحزنك الَّذين يسارِعونَ في الْكُفْرِ من الَّذين قَالُواْ آمنا 
بِأَفْواههِم ولَم تؤمن قُلُوبهم ومن الَّذين هادواْ سماعونَ للْكَذبِ سماعونَ 

أْتي لَم رِينمٍ آخقَول ميتقُولُونَ إِنْ أُوتي هعاضوم دعن بم مفُونَ الْكَلرحي وك
 نم لَه كلمفَلَن ت هتنتف اللّه رِدن يمواْ وذَرفَاح هوتؤت إِن لَّمو ذُوهـذَا فَخه

رطَهأَن ي اللّه رِدي لَم ينالَّذ كلَـئئاً أُويش اللّه يزا خيني الدف ملَه مهقُلُوب 
 يمظع ذَابع ةري اآلخف ملَه41{و{  

 
Surah Al-Maidah 64: 
 

 اهدلْ يا قَالُواْ بواْ بِمنلُعو يهِمدأَي لُولَةٌ غُلَّتغم اللّه دي ودهالْي قَالَتو
يزِيدنَّ كَثرياً منهم ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك مبسوطَتان ينفق كَيف يشاُء ولَ

طُغياناً وكُفْراً وأَلْقَينا بينهم الْعداوةَ والْبغضاء إِلَى يومِ الْقيامة كُلَّما أَوقَدواْ 
 واللّه الَ يحب ناراً لِّلْحربِ أَطْفَأَها اللّه ويسعونَ في اَألرضِ فَساداً

 ينفِْسد64{الْم{  

 



Surah Al-Maidah 82: 
 

 لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِّلَّذين آمنواْ الْيهود والَّذين أَشركُواْ ولَتجِدنَّ  
ذَلك بِأَنَّ منهم قسيِسني أَقْربهم مودةً لِّلَّذين آمنواْ الَّذين قَالُواْ إِنا نصارى 

}82{ورهباناً وأَنهم الَ يستكْبِرونَ   

 
Surah Al-Tawbah 30: 
 

وقَالَت الْيهود عزير ابن اللّه وقَالَت النصارى الْمِسيح ابن اللّه ذَلك قَولُهم 
لَ الَّذونَ قَوؤاهضي هِماهفَكُونَ بِأَفْوؤى يأَن اللّه ملَهلُ قَاتن قَبواْ مكَفَر ين

}30{  

 
Surah Al-Djumu’a 6-8 
 

قُلْ يا أَيها الَّذين هادوا إِن زعمتم أَنكُم أَولياء للَّه من دون الناسِ فَتمنوا 
 نيقادص مإِن كُنت تو6{الْم {ونمتلَا يو اللَّهو يهِمدأَي تما قَدداً بِمأَب هن

 نيمبِالظَّال يمل7{ع { ثُم يكُملَاقم هفَإِن هنونَ مرفي تالَّذ توقُلْ إِنَّ الْم
}8{تردونَ إِلَى عالمِ الْغيبِ والشهادة فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ayat Al-Nasara: 

 
 
Surah Ali-‘Imraan 83-91: 
 

أَفَغير دينِ اللّه يبغونَ ولَه أَسلَم من في السماوات واَألرضِ طَوعاً وكَرهاً 
يم  قُلْ آمنا بِاللّه وما أُنزِلَ علَينا وما أُنزِلَ علَى إِبراه }83{وإِلَيه يرجعونَ 

وإِسماعيلَ وإِسحاق ويعقُوب واَألسباط وما أُوتي موسى وعيسى والنبِيونَ 
ومن يبتغِ } 84{من ربهِم الَ نفَرق بين أَحد منهم ونحن لَه مسلمونَ 

وهو هنلَ مقْبيناً فَلَن يالَمِ داِإلس رغَي رِيناسالْخ نم ةري اآلخ85{ ف {
 قولَ حسواْ أَنَّ الرهِدشو انِهِمإِمي دعواْ بماً كَفَرقَو ي اللّهدهي فكَي

 نيمالظَّال مي الْقَودهالَ ي اللّهو اتنيالْب ماءهج86{و { مهآؤزج كلَـئأُو
نلَع هِملَيأَنَّ ع نيعماسِ أَجالنو كَةآلئالْمو ا الَ } 87{ةَ اللّهيهف يندالخ

إِالَّ الَّذين تابواْ من بعد } 88{يخفَّف عنهم الْعذَاب والَ هم ينظَرونَ 
 يمحر واْ فَإِنَّ اهللا غَفُورلَحأَصو ك89{ذَل {عواْ بكَفَر ينإِنَّ الَّذ انِهِمإِمي د

إِنَّ الَّذين } 90{ثُم ازدادواْ كُفْراً لَّن تقْبلَ توبتهم وأُولَـئك هم الضآلُّونَ 
كَفَرواْ وماتواْ وهم كُفَّار فَلَن يقْبلَ من أَحدهم ملُْء األرضِ ذَهباً ولَوِ 

}91{اب أَليم وما لَهم من ناصرِين افْتدى بِه أُولَـئك لَهم عذَ  

 
 
Surah Al-Nissa 172-173: 
 

لَّن يستنكف الْمِسيح أَن يكُونَ عبداً لِّلّه والَ الْمآلئكَةُ الْمقَربونَ ومن 
فَأَما } 172{يستنكف عن عبادته ويستكْبِر فَسيحشرهم إِلَيه جميعاً 



الَّذين آمنواْ وعملُواْ الصالحات فَيوفِّيهِم أُجورهم ويزيدهم من فَضله وأَما 
 ونن دم مونَ لَهجِدالَ يذَاباً أَلُيماً وع مهذِّبعواْ فَيركْبتاسنكَفُواْ وتاس ينالَّذ

}173{اللّه ولياً والَ نصرياً   

 
 
Surah Al-Maidah 14-16: 
 

 واْ بِها ذُكِّرمظّاً مواْ حسفَن ميثَاقَها مذْنى أَخارصا نقَالُواْ إِن ينالَّذ نمو
فَأَغْرينا بينهم الْعداوةَ والْبغضاء إِلَى يومِ الْقيامة وسوف ينبئُهم اللّه بِما 

ونَ كَانعنصرياً } 14{واْ يكَث لَكُم نيبا يولُنسر اءكُمج ابِ قَدتلَ الْكا أَهي
 ورن اللّه ناءكُم مج ريٍ قَدن كَثفُو ععيابِ وتالْك نفُونَ مخت ما كُنتمم

 بِنيم ابتك15{و {انورِض عبنِ اتم اللّه ي بِهدهالَمِ يلَ السبس ه
ويخرِجهم منِ الظُّلُمات إِلَى النورِ بِإِذْنِه ويهديهِم إِلَى صراط مستقيمٍ 

}16{  

 
Surah Al-Maidah 72-78: 
 

ي لَقَد كَفَر الَّذين قَالُواْ إِنَّ اللّه هو الْمِسيح ابن مريم وقَالَ الْمِسيح يا بنِ
 لَيهع اللّه مرح فَقَد بِاللّه رِكشن يم هإِن كُمبري وبر واْ اللّهدبيلَ اعائرإِس

لَّقَد كَفَر الَّذين قَالُواْ } 72{الْجنةَ ومأْواه النار وما للظَّالمني من أَنصارٍ 
ا ممو ثُ ثَالَثَةثَال ا إِنَّ اللّهمواْ عهنتي إِن لَّمو داحو إِالَّ إِلَـه إِلَـه ن

 يمأَل ذَابع مهنواْ مكَفَر ينالَّذ نسمقُولُونَ لَيونَ إِلَى } 73{يوبتأَفَالَ ي
 يمحر غَفُور اللّهو هونرفغتسيو إِالَّ} 74{اللّه ميرم ناب ِسيحا الْمولٌ مسر 



 نيبن فكَي انظُر امالطَّع أْكُالَنا ييقَةٌ كَاندص هأُملُ وسالر هلن قَبم لَتخ قَد
قُلْ أَتعبدونَ من دون اللّه ما الَ } 75{لَهم اآليات ثُم انظُر أَنى يؤفَكُونَ 

 قُلْ يا أَهلَ  }76{واللّه هو السميع الْعليم يملك لَكُم ضراً والَ نفْعاً 
الْكتابِ الَ تغلُواْ في دينِكُم غَير الْحق والَ تتبِعواْ أَهواء قَومٍ قَد ضلُّواْ من 

واْ من لُعن الَّذين كَفَر} 77{قَبلُ وأَضلُّواْ كَثرياً وضلُّواْ عن سواء السبِيلِ 
بنِي إِسرائيلَ علَى لسان داوود وعيسى ابنِ مريم ذَلك بِما عصوا وكَانواْ 

}78{يعتدونَ   

 
Surah Al-Maidah 116-118: 
 

وإِذْ قَالَ اللّه يا عيسى ابن مريم أَأَنت قُلت للناسِ اتخذُونِي وأُمي إِلَـهينِ 
إِن م قي بِحل سا لَيي أَنْ أَقُولَ مكُونُ لا يم كانحبقَالَ س اللّه ونن د

 أَنت كإِن فِْسكي نا فم لَمالَ أَعفِْسي وي نا فم لَمعت هتملع فَقَد هقُلْت كُنت
نِي بِه أَن اعبدواْ اللّه ربي ما قُلْت لَهم إِالَّ ما أَمرت} 116{عالَّم الْغيوبِ 

 أَنت نِي كُنتتفَّيوا تفَلَم يهِمف تما دهِيداً مش هِملَيع كُنتو كُمبرو
 هِيدٍء شيلَى كُلِّ شع أَنتو هِملَيع يبق117{الر { مهفَإِن مهذِّبعإِن ت

}118{هم فَإِنك أَنت الْعزِيز الْحكيم عبادك وإِن تغفر لَ  

 
 
 
 

 
 
 



Appendix 8 Kafl Al-Djasad(dichten van het lichaam) 
 
Wanneer men denkt dat de Djinn het lichaam heeft verlaten dient men zich 
te houden aan 1 van de volgende behandelen om met de wil van ALLAH 
het lichaam te dichten voor eventuele herbetreding van het lichaam. 
 
Deze behandelingen zijn sterk afhankelijk van de Standaard Zaken en het 
gehoorzamen van de geboden van ALLAH en het wegblijfen van de haram 
zaken, ook dient de patient minstens 3 maanden lang door te gaan met 
Roqyah. 
 
Behandeling 1: 
 
Schrijf met een mengsel van saffraan en rozewater het volgende op een 
leeg blaadje: 
 
- De Basmalah en Surah Al-Ikhlas 
- De Basmalah en Surah Al-Falaq 
- De Basmalah en Surah Al-Nass 
- Ayat Al-Kursi 
 
Het blaadje dient gedompeld te worden in een emmer water totdat het gene 
wat op het blaadje is geschreven volledig oplost in het water. Met dit water 
dient de patient zich vervolgens 3 keer per week op verschillende dagen 
het gehele lichaam mee in te smeren, en met de wil van ALLAH zal dit 
nuttig voor de patient zijn. 
(De Basmalah= Bismillahi Al-Rahmani Al-Raheem) 
 
Behandeling 2: 
 
De patient reciteert voor zichzelf of het wordt over hem gereciteerd de 
volgende verzen: 
 
- 3 x Surah Al-Fatiha 
- 3 x Ayat Al-Kursi 
- 3 x 2 laatste verzen van Surah Al-Baqarah 
- 3 x laatste verzen Surah Al-Hashr 
- 3 x Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq en Al-Nass 
- 3 x Surah Yaasin 
- 3 x Surah Al-Saffat 



- 3 x Surah Al-Waqi’ah 
- 3 x Surah Al-Hadeed 
- 3 x Surah Al-Djinn 
 
Ook dit dient de patient minstens 3 keer per week op verschillende dagen 
te doen. 
 
 
 

 
 


