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Introductie:  

Sheikh Nazim Al-Haqqani leider van de Naqshbandi 

 

Mehmet Nazim Adil Muhammed Nazim El-Hakkani, meer bekend als 

Sheikh Nazim, werd geboren op 21 April 1922. Hij is een Turks 

Cypriotische soefi en leider van de Naqshbandi-Haqqani orde. Hij is 

ook bekend onder meerdere gerespecteerde namen, zoals Sultan al-

Awliya sheikh Mawlana as-Sayyid Khwaja Muhammad Nazim Adil al- 

Haqqani ar-Rabbani al-Qubrusi al-Firdausi an-Naqshbandi . Hij is 

geboren in Larnaca, Cyprus, vandaar de titel “Kibrisi”, Cyprioot. Hij 

stamt af van de 11e eeuwse soefi Abdul Qadir Jilani en de 13e 

eeuwse Anatolische mysticus Jallalluddin Rumi. Zijn grootvaders van moeders en vaderszijde 

waren beiden Sheiks in de Qadri en Mevlevi orde.  

 

Als kind neigde de jonge Nazim al naar spiritualiteit. Zijn vader stuurde hem naar school om 

overdag seculiere kennis te bestuderen en in de avond studeerde hij Islam op een lokale 

Maktab, een basisschool voor Islamitische studies. Hier leerde hij de basisbeginselen van het 

Islamitisch recht, jurisprudentie, de hadith en uitleg van de Quran. Sheikh Nazim is een 

spirituele leider van de Naqshbandi gouden keten. Hij is ook hoofd van de Naqshbandi Haqqani 

soefi orde. Hij heeft ook veel boeken geschreven of gedicteerd. Enkele daarvan zijn 

gepubliceerd door de Islamitische hoge raad in Amerika.  

 

Na afronding van zijn middelbare school in 1940 op de leeftijd van 18 jaar verhuisde de jonge 

Nazim naar Istanbul waar twee broers en een zus woonden. Hij studeerde voor Chemisch 

ingenieur aan de Universiteit van Istanbul. Terwijl hij vorderingen maakte met zijn niet-

religieuze studies, zette Nazim zijn educatie in Islamitische theologie en de Arabische taal onder 

toezicht van Sheikh Cemallettin Elassonli voort. Nazim verkreeg de graad van Chemisch 
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ingenieur en hij blonk uit tussen zijn collega’s. Ondanks dat zou hij later mededelen: “Ik voelde 

geen aantrekking tot de moderne wetenschap. Mijn hart werd altijd aangetrokken door de 

spirituele wetenschappen”. Hij leerde later niet alleen zijn moedertaal Turks, maar ook 

Arabisch, Engels en Grieks. Op een bepaald moment, tijdens zijn eerste jaar in Istanbul, 

ontmoette Nazim zijn spirituele gids Sheikh Suleyman Erzurumi, wie een soefi leraar was in de 

Naqshbandi soefi orde.  

 

Sheikh Nazim bezocht bijeenkomsten van deze Sheikh, die werden gehouden in de Sultan 

Ahmed moskee. Hier leerde hij de basis van de spirituele methode van de Naqshbandi soefi 

orde, naast die van de Qadiri orde en de Mevlevi orde. Zijn focus op spiritualiteit werd versterkt 

door de onverwachte dood van zijn oudere broer. Kort na het verkrijgen van zijn graad kreeg 

Sheikh Nazim inspiratie om naar Damascus te gaan, om de bekende Naqshbandi meester 

Sheikh Abdullah al Faizi ad-Daghestani op te zoeken. Hij kreeg toestemming van Sheikh 

Erzurumi om Istanbul te verlaten en in 1944 arriveerde hij in Syrië, ondanks de onrust 

veroorzaakt door de Vichy Franse overheid, die zijn aankomst in Damascus belemmerde tot 

1945. Het moment van ontmoeting met de meester, van wie zijn Tekke (gebouw speciaal 

bestemd voor soefi broederschappen) op de hellingen van Jabal Qasyoun staat, bracht Sheikh 

Nazim zijn belofte van trouw uit (bay’ah of initiatie). De mystieke bekwaamheden van de  jonge 

Sheikh Nazim waren vanzelfsprekend en hij maakte snelle vorderingen binnen het soefi pad. 

 

Kort daarna kreeg Sheikh Nazim de opdracht van Sheikh Abdullah Daghestani om terug te keren 

naar zijn geboorteland Cyprus en om daar spirituele leiding te brengen. Sheikh Abdullah kende 

ook de titel ‘Sheikh’ toe aan Sheikh Nazim. Zodoende kreeg hij ook de legitimiteit om namens 

de Naqshbandi orde te spreken.  

 

Terwijl Sheikh Nazim in Cyprus was, kwam hij in conflict met de pro-Ataturk bestuursorganisatie 

van de Turkse gemeenschap op het eiland. Zijn herhaaldelijke actie om Adhan, oproep tot 
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gebed, in het Arabisch te doen in plaats van het voorgeschreven Turks zorgde voor 

verschillende rechtszaken tegen hem en er werden wel 114 zaken tegen hem gedeponeerd 

voor wetsovertredingen tegen de seculiere staat. Desondanks werden al deze zaken 

geseponeerd kort nadat Adnan Menderes aan de macht kwam in Turkije. Zijn regering koos 

voor een meer tolerante benadering van de Islamitische tradities.  

 

In 1952 verhuisde Sheikh Nazim terug naar Damascus. Daar trouwde hij met de dochter van een 

van de murids (leerlingen) van Sheikh Abdullah Daghestani, Amina Adil (1929-2004). Haar 

familie vestigde zich in Syrië, na gevlucht te zijn uit hun geboorteland Kazan voor het Sovjet 

regime. Vanaf die tijd vestigde Sheikh Nazim zich in Damascus. Elk jaar bracht hij een bezoek 

van tenminste 3 maanden aan Cyprus. Het koppel kreeg 2 dochters en 2 zonen. 

 

Wereldwijde missie werk 

 

In het jaar dat volgde op de dood van Sheikh Abdullah Fa’izi ad-Daghestani, in 1973, begon 

Sheikh Nazim West-Europa te bezoeken. Hij reisde elk jaar van het Midden-Oosten naar 

London. Op zijn terugreis naar Damascus reed hij regelmatig met de auto door het voormalig 

Joegoslavië, waar hij tijd doorbracht met de moslimgemeenschappen aldaar. Het werd een 

gebruik om de maand Ramadan door te brengen in het groot opgezette centrum in London. In 

2000 stopte hij met dit gebruik.  

 

In 1991 bezocht Sheikh Nazim de Verenigde Staten van Amerika voor het eerst, op uitnodiging 

van zijn schoonzoon en vertegenwoordiger Sheikh Hisham Kabbani. In die periode maakte 

Maulana Sheikh Nazim de eerste van zijn vier wereldwijde rondreizen. Tijdens de ontmoetingen 

traden wel duizenden individuen toe tot de Islam.  

 

In 1996 was Sheikh Nazim eregast op de eerste Internationale Islamitische eenheids-



11 

 

conferentie in Los Angeles, California. Meer dan 8000 mensen bezochten deze conferentie, 

waaronder grote Islam geleerden uit de hele wereld. Hun thema was gericht op spiritualiteit 

binnen de Islam. Terwijl Sheikh Nazim in de Verenigde Staten vertoefde, gaf hij wijdverspreid 

goed bezochte toespraken, Associaties, spirituele lezingen/sohbets en zikr bijeenkomsten op 

verschillende locaties, zoals kerken, tempels, universiteiten, moskeeën en andere new age 

centra. 

 

In 1997 bezocht Sheikh Nazim Daghestan het thuisland van zijn spirituele leider Sheikh Abdullah 

Fa’izi ad-Daghestani. Hij bezocht ook herhaaldelijk Uzbekistan, waar hij op pelgrimstocht ging 

naar de tombe van de naamgever en grondlegger van de Naqshbandi orde, Shah Baha’uddin 

Naqshband.  

 

In 1998 was Sheikh Nazim weer hoofdgast op de tweede Internationale Islamitische eenheids- 

conferentie, die gehouden werd in Washington D.C.. Deze conferentie werd bezocht door meer 

dan 6000 mensen. Het hoogtepunt was de duidelijke aanklacht over terrorisme door Sheikh 

Nazim aan de 160 islamitische geleerden en belangrijke gasten, van over de hele wereld, 

waaronder de huidige grootmoefti   van Egypte, grootmoefti’s uit Rusland en buurlanden en 

hoogwaardigheidsbekleders van Maleisië, Indonesië, het Midden-Oosten en Afrika. Later in 

1998 reisde Sheikh Nazim naar Zuid-Afrika vergezeld door Sheikh Hisham Kabbani en een grote 

groep studenten van over de hele wereld. Daar bezocht hij Kaapstad, Johannesburg en Durban. 

In elke stad gaf hij lezingen in moskeeën, die volledig gevuld waren. In 2001 maakte Sheikh 

Nazim de ’Naqshbandi  Haqqani Eastern World Tour of the Muslim World’. Hij werd vergezeld 

door zijn beide zonen Sheikh Mehmet Adil en Hajj Bahauddin, zijn schoonzoon Sheikh Hisham 

Kabbani en een grote groep studenten. De reis begon in Istanbul van waaruit het gezelschap 

vloog naar Uzbekistan. Daarna Japan, Singapore, Indonesië, Maleisië, Sri Lanka en Pakistan. 

Tijdens de cursus van deze reis ontmoette Sheikh Nazim mensen uit alle geledingen. Van de 

hoogste hoogwaardigheidsbekleders en leiders, tot het gewone volk. Ondanks zijn gevorderde 



12 

 

leeftijd was de Sheikh in staat om in een ongelooflijk hectisch programma van bijeenkomsten, 

toespraken, zikr en spirituele bijeenkomsten met weinig tot geen rust het vol te houden. Dit 

voor een periode van 40 dagen en een afstand van 18.000 km afgelegd te hebben. In 2000 

maakte Sheikh Nazim zijn laatste reis naar de Verenigde staten Tijdens deze reis werd hij 

uitgenodigd om te spreken op de conferentie voor Religie en Spiritualiteit van de Verenigde 

Naties.  

Sheikh Nazim heeft hechte relaties gehad met verschillende 

prominente politici. Opmerkelijk was de president van Turkije, Turgut 

Ozal, maar ook de ex-Turks Cypriotische leider Rauf Denktas. Tijdens 

zijn reizen naar Zuidoost Azië gaf hij zijn spirituele zegen aan Zijne 

Majesteit Sultan Hassanal Bolkiah van Brunei. Zijne hoogheid Sultan 

Hamengkubuwono X van Yogyakarta en verschillende leden van de 

Maleisische koninklijke families, waaronder Zijne Hoogheid Prins Raja 

Dato’ Seri Ashman Shah, zijn ingeleid in de Naqshbandi-Haqqani orde 

door hem. Tijdens verschillende gelegenheden reisde hij ook af naar 

India, Pakistan en Sri Lanka waar hij groots werd ontvangen. Sheikh 

Nazim is 27 keer op pelgrimstocht naar Mekka (Hajj) geweest. Sheikh Nazim reist de laatste tijd 

niet meer zo vaak naar het buitenland. Vanaf 2010 verblijft hij voornamelijk in zijn familiehuis 

en spirituele dergah in de stad Lefke, Noord Cyprus waar hij nog steeds bezocht wordt door 

honderden murids (leerlingen) 

Op 7 mei 2014, (8 Rajab 1435) heeft Sheikh Nazim ons verlaten 

op de leeftijd van 92. Zijn laatste rustplaats is gevestigd in Lefke, 

Cyprus, in zijn Dergah en voormalige thuisbasis. Sheikh Nazim 

benoemde zijn zoon, Sheikh Mehmet Adil, als de leider van de 

Naqshbandi Orde. 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

The 7 compagnons of the Cave  
According to al-Tabari in his Tafsir, 

alNaysaburi in his commentary, and 
countless other commentaries, this 
were the 7 names of the Companions 
of the Cave. Mawlana Sheikh Nazim 
(Allah sanctify his soul) wrote them 
down in a circular design with the the 
name of the Dog Qitmeer in the center 



14 

 

 

Soefisme:  
Soefisme is de manier om je hart te zuiveren van slechte gewoonten en karakteristieken onder 

begeleiding van een Sheikh.  

 

Wat is een Sheikh?  

 

Een Sheikh is een persoon, die heeft geërfd wat de profeten hebben gebracht. Hij  is bevoegd 

om deze lessen en geheimen over te brengen aan wie zijn hand  aanvaard als leraar. Een echte 

Sheikh is degene, die zijn slechte karaktertrekken overmeesterd heeft. Dit door devotie aan, en 

oprechtheid naar, zijn Heer. Daardoor is hij in staat om zijn studenten te leiden om hun eigen 

slechte intenties te verminderen en de weg te openen naar onbegrensde mogelijkheid en om 

hun spirituele realiteit te bereiken.  

 

Hoe bereik je spirituele niveaus binnen het soefisme?  

 

De belangrijkste methoden om spirituele vooruitgang in het soefisme te verkrijgen zijn:  

 

1. Volg de begeleiding en instructies van een geautoriseerde Sheikh of gids. 

 

2. Verricht zikr, de herinnering aan je Heer door het reciteren van zijn Heilige namen en 

eigenschappen en het verheerlijken en prijzen van de Schepper van alles.  

 

3. Bezoeken van associaties en zikr bijeenkomsten, die gehouden worden in de 

aanwezigheid van een Sheikh of zijn vertegenwoordiger. Samenzijn (bij elkaar), samen 

bidden en iedereen welkom heten die zijn/haar Heer komt prijzen.  
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Hoe is het soefisme gerelateerd aan de Islam?  

 

Het is het spirituele pad dat uit de Islam voortkomt. De betekenis is:  

 

1. Zoek naar de tevredenheid van God 

 

2. In Liefde en Vrede met jezelf  

 

3. Wees in Harmonie met alle creaties (mensheid, dieren en natuur) 

 

4. Maak jezelf de mooie eigenschappen eigen van de profeten en de heiligen.  

 

Wat betekent Islam?  

 

Islam betekent overgave aan Gods Wil en accepteren dat er één God is en Mohammed (s) zijn 

boodschapper is, zoals ook Jezus (a), Mozes (a), Abraham (a), Noah (a) en Adam (a).  

 

Wat is de betekenis van religie in overeenstemming met Islam? 

 

Religie is geloven in:  

 

1. Eén God 

 

2. In het bestaan van spirituele wezens meer bekend als Engelen 

3. In de openbaringen van God (de testamenten), de psalmen geopenbaard aan David (a), 

de Torah gezonden aan Moses (a), het nieuwe testament gebracht naar Jezus (a) en het 

laatste testament, de Quran, gebracht naar Mohammed (s) 
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4. Alle profeten zijn als genade voor de mensheid gezonden 

 

5. De Dag des Oordeels en de Wederopstanding  

 

6. Goddelijke voorbestemdheid (voorbestemming)  (het lot) 

 

Hoe kijkt Islam naar andere religies?  

 

1. Het zijn allemaal voertuigen en (op?) een pad naar de Goddelijke Aanwezigheid 

 

2. Volgens de islam vinden alle religies hun oorsprong in God de Verhevene. Met de tijd en 

door menselijke zwakte zijn de meeste religies verdraaid vanuit hun oorspronkelijke 

kern en hebben verering van idolen overgenomen of andere verkeerde overtuigingen 

als gebruik. Dit heeft tot gevolg dat mensen zich afwenden van het ware geloof en 

aanbidding van de enige God.  

 

3. Binnen de geloofsprincipes van de Islam is de essentie van alle andere religies 

belichaamd en terug te vinden. 

 

Hoe treedt men toe tot Islam?  

 

Men treedt toe tot Islam door te geloven in je hart, dat er maar één God bestaat en dat 

Mohammed (s) de laatste profeet is, die de Heer heeft gestuurd door de geschiedenis heen.  
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Sohbet: Een lezing vanuit hartconnectie, associatie 

 

De Engelse/ Nederlandse taal is vaak ontoereikend als het aankomt op het omschrijven van een 

spirituele gemoedstoestand. Een Sohbet in het soefisme, is een spirituele transactie tussen 

meester en student die gebaseerd is op eeuwenoude tradities en ervaring van de mondelinge 

vertelkunst. Mystieke kennis en Goddelijke liefde worden overgebracht tijdens een Sohbet. Op 

een zodanige manier dat het probeert om de blokkades, die de rationele gedachten 

veroorzaken, te omzeilen en door een connectie te maken met het hart van de luisteraars. 

Sohbet kan omschreven worden als een spirituele dialoog, zuivering van de ziel en een 

ontmoeting van harten. Vanuit het geestelijke naar het uiterst fysieke helpen Sohbets ons om 

het dagelijks leven te reflecteren en zijn het een gids voor onze zoektocht naar geestelijke 

saamhorigheid en veiligheid.  

 

“Blijf dicht bij alle geluiden die je blij maken dat je leeft.”  

Hafiz 

De soefi’s zeggen: “Er zijn drie manieren om een relatie te ontwikkelen met het Goddelijke. De 

eerste stap is door middel van het gebed, een volgende stap hoger is Meditatie en nog een stap 

hoger is de Sohbet.”  
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Wat soefi mystici bedoelen met sohbet is moeilijk te vertalen in het Nederlands. De simpele 

uitleg is een gesprek van ‘een totaal andere aard’. Het is een gesprek tussen vrienden in de 

geest en het hart. Het is zowel een diep luisteren als een transmissie van hart naar hart. Alles in 

de geschapen kosmos is ook in een continu  gesprek met elkaar, in eindeloze symbiose en de 

mensen die kunnen luisteren met het innerlijk hart, zijn in staat het te horen.  

 

De ware Sohbets zijn zo krachtig, dat ze een veel dieper bewustzijn teweeg kunnen brengen in 

een kort tijdsbestek, dan jaren van alleen gebed en meditatie. De profeet Mohammed (s) heeft 

gezegd dat meditatie een stap hoger is dan gebed: “Eén uur meditatie over het werk van de 

Schepper is beter dan 70 jaar van gebed.” Het diepe luisteren naar de sohbets dat direct komt 

van een verlichte soefi meester, wordt daarom benadrukt op het soefi pad. De sohbet draagt 

het krachtige zaad met zich mee, wat in de spiritualiteit van het Verre Oosten genoemd wordt 

als  ‘Satori’ of onverwachte verlichting. De naam en het idee van de oude heilige hindoe 

teksten, de Upanishad, is ook een idee van een ‘sohbet’. Upanishad betekent ‘zit in de 

nabijheid’ van een verlichte spirituele meester of guru met als opdracht te luisteren en te 

ontvangen. In de Tibetaans Boeddhistische traditie wordt Milarepa (geboren Mila Thopaga, wat 

betekent ‘een lust om naar te luisteren’) de meest bekende mystieke heilige en zeer geliefde 

dichter van Tibet, yogi, met een zwervend bestaan uit de 11e eeuw vaak afgebeeld met een 

hand achter zijn oor. In Boeddhistische religieuze afbeeldingen is hij een persoon die altijd goed 

luistert. Het symboliseert Milarepa’s diepgaand luisteren naar de grootse stem van de kosmos, 

de innerlijke stem van het bestaan. De waarde van het luisteren beschrijft ‘Het Tibetaanse boek 

van de doden’ als grote bevrijding, door te horen.  

De gezalfde Jezus zei, “Degene die oren heeft om te horen, laat hem horen.” Mark 4:9 

“Het is voor degenen die mijn mysteries waard zijn te (horen en te begrijpen) aan wie ik mijn 

mysteries vertel.” Christ, The Gospel of Thomas 

‘Hij die gehoor heeft, laat hem horen wat de ziel zegt …’ Revelation 2:7, 3:22 
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Sohbet is een spirituele lezing van een verlichte ziel. Bij het uitdragen van een sohbet worden 

de lessen doorgegeven van de leraar aan zijn studenten door verhalen te vertellen, 

aanwezigheid en op een heilige plek. Een sohbet kan als kompas dienen voor het fysieke en 

aardse of het geestelijke en het verhevene.  
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De druppel en de Oceaan 

 

Als we God vergelijken met de Oceaan en de individuele mens met een druppel kunnen we 

zeggen dat het doel van het soefisme is om de druppel naar de oceaan te dragen. 

 

De meester van het pad is als een rivier die in verbinding staat met de oceaan. De druppel moet 

zichzelf er toe aanzetten om naar de rivier te komen, zodat deze kan worden meegenomen 

naar de oceaan.  

Het is niet nodig te benoemen dat voordat de druppel de oceaan heeft bereikt, met hulp van de 

rivier, eerst verschillende moeilijke uitdagingen zal moeten overwinnen. Het zal te maken 

krijgen met een hoop turbulentie, door verschillende botsingen in de rivier, zodat het 

uiteindelijk in sereniteit en stabiliteit kan samenvloeien met de oceaan.  

 

In sommige omstandigheden is het voor de druppel mogelijk om direct samen te vloeien met 

de oceaan, een proces waarnaar verwezen wordt is ‘aantrekkingskracht’. In zo’n situatie, 

daarentegen, heeft de druppel niet het voorrecht anderen te kunnen leiden, omdat hij zelf niet 

over de rivier heeft gereisd.  

 

Fundamenteel zijn de rivier en de oceaan dus één. Het opgaan in de meester wordt gezien als 

het opgaan in God. Overgave aan de meester betekent dat de meester de ‘blinde ogen van de 

leerling’ sluit en zicht geeft aan de ogen waarmee God aanschouwd kan worden. Oftewel, het 

‘druppel bewustzijn’ van de leerling wordt steeds kleiner en het Godsbewustzijn of ‘oceaan 

bewustzijn’ wordt steeds groter. 

Alleen wanneer de druppel zich heeft onderworpen aan de rivier en uiteindelijk de oceaan, kan 

het zijn druppel-bewustzijn loslaten. Wanneer de druppel uiteindelijk met de oceaan 

samenvloeit, ziet het door de ogen van de oceaan, dat het de oceaan is geworden. 
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De druppel moet natuurlijk in contact staan met de rivier en de oceaan om opgenomen te 

kunnen worden. De herinnering (zikr), gegeven aan de leerling door zijn meester, is het enige 

middel om de leerling in contact te brengen, zodat hij of zij kan opgaan in hun 

aantrekkingskracht. Als de druppel zich slechts nestelt op de bank van een rivier of de kust van 

een oceaan, zal het niets van druppel-bewustzijn verliezen. Het moet zichzelf in het water 

gooien als het zijn druppel-bewustzijn wilt opgeven. Dit is waarom er over het soefisme wordt 

gezegd dat het ervaren moet worden en er kan niet alleen simpel over  worden gelezen of 

geluisterd. 

 

Alleen met het licht van het spirituele pad en de mystieke weg, kan de waarheid ontdekt 

worden. Om een echt getuige van de Perfecte volmaaktheid te worden moet men zien met zijn 

innerlijke wezen, zodat de echte realiteit waargenomen kan worden. Deze getuigenis gebeurt 

wanneer iemand volmaakt “vol-ledig” wordt; door verlies van zijn (afzonderlijk) bestaan in het 

geheel. Als het geheel kan worden vergeleken met de oceaan en de afzondering met de 

druppel, dan zegt de soefi dat het waarnemen van de oceaan met het oog of een druppel 

onmogelijk is. Maar wanneer de druppel één wordt met de oceaan, ziet het de oceaan met het 

oog van de oceaan.  

 

Maulana Sheikh Nazim zei:  

Sultan Al-Arifin Abu Yazid Al Bistami, heeft eens gezegd: “Oh mijn Heer, U heeft de macht over 

alle dingen en U heeft absolute kracht om alles te laten gebeuren wat U wenst te doen; 

daarom, vraag ik u nu om mijn lichaam zo groot te maken, om alle zeven Hellen mee te vullen, 

zodat er geen plaats overblijft voor andere mensen. Elke straf die u zou geven aan uw mensen, 

geeft U het mij.” Toen kwam het Goddelijke antwoord: “Oh mijn dienaar, probeer je met mij te 

wedijveren in ruimhartigheid en barmhartigheid? Waarlijk, Ik ben de Barmhartigste van de 

barmhartigen (Arham ur Rahimeen), de meest Ruimhartige van de ruimhartigen (akram ul 

Akrameen). Al jouw ruimhartigheid en barmhartigheid is als een druppel in een eindeloze 
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oceaan in vergelijking tot Mijn Barmhartigheid en Ruimhartigheid, dat ik elke minuut aan Mijn 

dienaren schenk en Ik eis van jou geen opoffering van bloed.”  

 

De grootmeester zegt: “Wanneer ik spreek over dit onderwerp, vraag ik altijd Goddelijke 

toestemming om meer plezierige boodschappen van Allah’s eindeloze Ruimhartigheid en 

Barmhartigheid te laten zien. Nu geven wij deze plezierige boodschappen door en als je ze niet 

ontvangt met een warm welkom, dan laat je jezelf alleen maar lijden. Als er iemand is die 

tegenspreekt en zegt dat er een oneindige hel bestaat, dan mag hij er naar toe. We proberen ze 

mee te krijgen naar de oneindige oceanen van onze Heer, maar hun intentie is iedereen de hel 

in te krijgen en ze denken er nooit aan dat ze zelf daar naar binnen zullen gaan; daarom zijn ze 

gekweld en woedend door onze plezierige boodschappen van de boodschappers van onze 

Heer.” 
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“The happiness of the drop is to die in the river.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 99 namen van God 

 

Net zoals een persoon in relatie tot jou, een vader is 

en in relatie tot een ander een zoon of broer is - 

Net zo hebben de namen van God in hun aantal een relatie tot elkaar; 

Hij is vanuit het oogpunt van de ongelovige de tiran (Qahhaar); 

vanuit ons oogpunt, de Barmhartige 

Divan e-Kebir 

 

In de ogen van Mozes was de naam van zijn stok “staf”; 

In de ogen van zijn Schepper was de naam ervan “draak.” 

 

In het kort, dat wat we  uiteindelijk zijn, 

is onze ware naam met God. 

 

Mathnawi 1: 1239-40,1244 
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De Goddelijke eigenschappen van Allah 

 

Om meer te weten te komen over Hem, heeft Allah in de Heilige Quran 99 van Zijn Goddelijke 

eigenschappen uiteengezet. Allah de Almachtige is eindeloos…..en omdat wij, als mensen 

beperkt zijn van begrip, kunnen wij alleen beginnen te proberen, Zijn allesomvattendheid, Zijn 

alles doordringende en allerkrachtigste natuur, te begrijpen. Deze eigenschappen worden al-

Asma’ al Husna, De Schone Namen, genoemd. De hierna volgende uitleg van elke Goddelijke 

naam zijn inspiratiebronnen geweest voor Maulana Sheikh Nazim al Haqqani van de 

Naqshbandi Soefi orde en worden aan het begin van elk van zijn 99 Sohbets vermeld.  

 

- Dit boek is gerealiseerd met dank aan Broeders en Zusters in Nederland.  

Moge Allah hen voor altijd zegenen!  
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1- Een druppel van de Eindeloze Oceanen, is alles wat we kunnen verdragen 

 

Iedereen en alles is machteloos in vergelijking tot Allah de Almachtige en niemand heeft kracht 

zonder dat God het aan hem geeft. Als de Almachtige  God kracht aan Zijn dienaren geeft, 

kunnen ze krachtig worden. Maar hun originele staat is er  een  van totale   machteloosheid. Als 

een dienaar verklaart dat hij krachteloos machteloos is tegenover God, is het een eer voor die 

dienaar en als resultaat voor zijn nederigheid, zal God hem kracht en steun in elke situatie 

geven. De Profeet Mohammed (s) was  de eerste die zijn machteloosheid verklaarde in de 

Goddelijke Aanwezigheid. Daarom heeft Allah de Almachtige hem meer kracht gegeven dan Hij 

ooit aan iemand gegeven heeft. Dit is een hele goede les voor de mensheid. Als we meer 

Goddelijke Steun en spirituele kracht zoeken, zullen we als eerste onze eigen machteloosheid 

moeten toegeven.  

Tegenwoordig legt Grandsheikh (mijn Grootmeester) meer uit over dit punt: Allah de 

Almachtige geeft van zijn kracht aan zijn geliefde dienaren zodat zij mogen zwemmen in de 

Oceanen van Kennis en Wijsheid. Wat zij daaruit krijgen, nemen zij voor eeuwig op. Zij vragen  

onuitputtelijk en er wordt eindeloos door God geschonken. Dienaar noch God zal ooit zeggen 

“genoeg”; sterker nog, God zal zeggen: “Mijn dienaar vraag zoveel als je kan omdat ik je  altijd 

meer en meer zal geven. Vraag tien en ik zal je honderd geven, vraag honderd en ik zal je 

duizend geven, etc.; als je niet vraagt zal ik kwaad op je worden.” 

1- Ar Rahman:  de Barmhartige 

“Hij is de Ene die Genade en goed wenst voor de gehele 

schepping ten alle tijden . Hij maakt geen onderscheid tussen 

goede en slechte personen, de gehoorzame en de ongehoorzame 

personen, de gelovigen en de ongelovigen. 

Door zijn Goddelijke gerechtigheid Geeft hij een kans aan 

iedereen om alles te bereiken door dit leven. Hij is mededogend 

en heilzaam voor alle schepselen.” 
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Het is een  van de eigenschappen van Allah dat Hij altijd meer wil geven aan zijn dienaren. Als je 

deze eigenschap kan herkennen zal het jou tevredenheid schenken. Alsof  Allah zou willen  

zeggen, “Dat is genoeg, vraag niet meer,” dat zou betekenen dat Hij niet meer heeft om aan zijn 

dienaren te geven. En als dat zo zou zijn, zouden de harten van de mensheid exploderen. Maar 

Allah de Almachtige zegt: “Oh mijn dienaren vraag meer en meer en ik zal je meer schenken 

dan je ooit zou  kunnen bedenken.” Wij moeten Allah hiervoor bedanken en gelukkig zijn dat 

wij zo een Schepper hebben, zo een Heer. 

 

Onze Grootmeester zegt dat ook al zul je meer en meer van Allah's Oceanen van Wijsheid en 

Kennis tot je nemen, denk niet dat je het allemaal kunt opnemen. In realiteit kun je alleen een 

druppel opnemen, en niet een beetje meer.  Misschien kan die druppel zelfs een enorme 

druppel zijn, maar het is nog maar een druppel, en hoe groot het ook is, het heeft nog steeds 

grenzen, terwijl Zijn oceanen geen grenzen kennen. En dit is echt genoegen voor ons: alles wat 

Allah de Almachtige ons geeft, groeit binnen de grenzen.. Als we verder zouden kunnen gaan 

dan deze grenzen, zouden we partners voor Allah worden , en dat is onmogelijk. 

Mijn grootmeester zegt dat er 2 soorten kennis zijn. Een soort behoort alleen toe tot de 

Almachtige  alleen  en de andere geeft Allah de Almachtige aan Zijn dienaren. We spreken 

alleen over de tweede soort. De eerste soort, die kennis behoort toe aan Zijn Essentie, die is  

onmogelijk te bevatten, zelfs voor de Engelen, de Profeten en de Heiligen, verboden terrein. De 

eindeloze oceanen die Hij aan Zijn dienaren schenkt, zijn niets vergeleken bij Zijn Essentiële 

Kennis die Hij voor zichzelf  behoud. 

Kijk ook naar dit punt: Toen Allah de Almachtige zijn Profeet riep in de nacht  van de hemelreis, 

Lailatul Miraj, en tegen hem sprak zonder intermediair, Schonk Hij Mohammed (s) drie typen, 

of gebieden van kennis. Een deel van deze kennis heeft hij aan de Profeet Mohammed (s) 

gegeven om voor zichzelf te houden, “Niemand kan dit weten, Dit is tussen  jou en Mij”. Het 

tweede deel heeft Hij aan de Profeet Mohammed (s) toegestaan om te delen met een select 

elite (khawas) van de Gemeenschap, de Ummah. En het derde deel heeft Hij opgedragen om 
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aan iedereen te openbaren. De teksten die we in boeken lezen over de hemelreis zijn van het 

derde deel van deze kennis, verdere kennis ervan is gegeven aan mensen naar gelang hun 

individuele rangen. De palmboom heeft kennis meegekregen zodat het dadels kan produceren. 

De sinaasappelboom heeft andere kennis omdat het van zijn Heer heeft geleerd sinaasappelen 

te produceren. De appelboom produceert appelen, de olijfboom olijven en zo produceert alles 

in het universum naar gelang zijn rang en positie. 

Jij hebt ook kennis onderwezen gekregen van God maar in jouw huidige positie is het bedekt. Je 

bent als een zaadje dat nog niet eens is geplant. Je moet jezelf planten in afzondering, Khalwa. 

Omdat het zaadje  verborgen moet worden van deze wereld, pas dan kun je jezelf kennen. 

Wanneer een zaadje tien dagen in de grond is zal het ontkiemen. Maar ons zaadje is nog niet 

eens gepland, dus kunnen we nog niet zien of we een sinaasappel boom of een olijfboom zijn. 

Dit is de reden waarom de Profeet (s) vertelt in relatie tot Allah de Almachtige: ”Zolang je jezelf 

niet kent, kun jij jouw Heer niet kennen”.  
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2- Grenzeloze intenties 

 

Mensen vragen mij wie ik ben. Ik zeg dat ik niks ben en dat ik ook vraag om niks te zijn. Ik vraag 

om een hele nederige dienaar van Sayyidina Mahdi (a) te zijn, als hij mij zou accepteren. Als hij 

mij niet accepteert, zelfs dan zal mijn hart met hem zijn. Mijn hart  en alles van mij wens ik aan 

Mahdi (a) te geven. Ik wil hem 100 % steunen omdat ik de situatie in de wereld  van vandaag 

100% beu ben. Ik ben moe van de ideeën en daden van de mensen vandaag de dag.  Daarom, 

van s'ochtends vroeg tot s’avonds en dan van s’avonds tot s’ochtends, vraag ik om in staat te 

zijn Sayyidna Mahdi (a) te ontmoeten en hem op alle mogelijke manieren te kunnen 

ondersteunen.  

 

Wat kan mijn steun zijn voor Mahdi (a)? Het is zoals de Zwarte Mier die probeerde het vuur te 

doven dat bedoeld was om Ibrahim (a) te verbranden. Nimrod maakte een enorm vuur zodat hij 

er Ibrahim Khalil Rahman in kon gooien. Ondanks dat het vuur in Damascus was, kon de 

schittering van de vlammen tot aan Mesopotamië gezien worden . Zo enorm was dat vuur. Er 

was tenminste 40 dagen reistijd nodig tussen deze twee plaatsen, toch was het vuur zo enorm 

dat het gezien kon worden vanuit Mesopotamië. Ibrahim (a) was erg jong, in die tijd was hij pas 

16 jaar oud. 

Deze mier haastte zich naar het vuur toen iemand hem vroeg: “Waar ren jij zo haastig naar 

2- Ar-Rahim: De Genadevolle  

“Hij is de Ene die de goede dienaren, de gehoorzamen en de gelovigen 

beloont. Dat is ook een teken van Zijn gerechtigheid omdat degenen die hun 

ego onder hun voeten plaatsen niet zoals de personen zijn die gedomineerd 

worden door hun ego.” 

“Ar-Rahman is genade voor de nafs, het wereldse wezen, die Hij provisie geeft 

in deze wereld.  Ar Rahim is genade voor het hart, geeft heling in het 

hiernamaals.” 
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toe?” Deze mier gebaarde naar zijn mond dat hij niet kon spreken, omdat zijn mond vol met 

water was. Het droeg het water om dit enorme vuur van Nimrod te doven. Dat is waarom Allah 

de Almachtige deze naamloze mier geëerd heeft in de Heilige Koran. Bedenk wat een mondvol 

water van deze mier zou kunnen doen om dit enorme vuur te willen doven, het vuur van 

Nimrod. Toch heeft Allah de Almachtige deze naamloze mier geëerd door het te noemen in de 

Heilige Koran. Bedenk zelf wat zou een mondvol water van een mier kunnen betekenen bij het 

doven van zo een grote brand als deze van Nimrod. Toch heeft Allah de Almachtige deze mier 

geprezen door hem te benoemen in de Heilige Koran. Allah de Almachtige heeft deze mier 

geprezen en beloond voor zijn intentie. De intentie van de mier was om zoveel als het kon te 

doen om het leven van Ibrahim (a) te redden van het gigantische vuur van Nimrod. 

 

Ja, ik, Sheikh Nazim, zal op dezelfde manier proberen alles te doen waar ik toe in staat  ben om 

Mahdi (a) te steunen. Ik ben te zwak om Mahdi (a) te kunnen ondersteunen. Mahdi (a) zal 

komen en zal het vuur, dat op dat moment op aarde brand, opdragen te stoppen en koel te zijn, 

net zoals Allah de Almachtige in de tijd van Ibrahim het vuur heeft bevolen om te stoppen met 

branden en koel te zijn.. Niemand heeft de kracht om het vuur te stoppen dat nu op deze aarde 

brand. Ik heb de intentie, zoals de zwarte mier, om het vuur te doven dat op deze aarde brandt. 

Het vuur van de maffia, de rebellen en de ongelovigen. Om hen allen weg te nemen van noord 

tot zuid en van oost tot west en om deze hele wereld te reinigen. 

 

Dat alleen is mijn doel. Ik leef voor dat doel. Op  elk moment kan de wereld weggeblazen 

worden door het vuur. In die tijd was er maar één die zich als Nimrod gedroeg, één koning zo 

groot als Nimrod.  Maar vandaag de dag is de hele wereld vol met Nimrods, grote  Nimrods, 

medium Nimrods, kleine Nimrods en allerlei formaten van Nimrods zoals Gog en Magog ( Ajooj 

Majooj). 

 

De Heiligen van vandaag kijken met hun Goddelijke visie en zien dat deze wereld vol is met 
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gigantische Nimrods.  Deze Nimrods, miljarden Nimrods, proberen de tawheed ('eenheid van 

God')  te doven.  Allemaal  schreeuwen dat er geen God is. Zij zeggen la ilaha. Zij willen dat 

iedereen dit accepteert. Hoe kan ik het met dergelijke mensen eens zijn. Zij zeggen niet ilAllah. 

Hoe kunnen wij accepteren wat zij zeggen? Hoe kunnen wij gelukkig zijn in deze tijden? En onze 

tijd is het meest moeilijke en de meest gevaarlijke tijd op aarde. De aarde is zo smerig vandaag 

de dag. Het is moeilijk om een plaats te vinden die rein is, om zelfs sajda op deze aarde te 

kunnen doen.  

 

De Profeet Mohammed (s), heeft gezegd dat onze intenties beter zijn dan onze daden. Dat is 

omdat onze capaciteit om actie te ondernemen heel klein is. Het is zoals de daad van de zwarte 

mier die probeerde het vuur van Nimrod te doven. Maar de intentie van die mier was groots en 

glorieus. Mijn intenties zijn zoals deze mier, erg groot en daarom is mijn werk ook groot en toch 

zo simpel. Je kunt mijn intenties imiteren. Het meest belangrijke werk voor de moslim wereld 

van vandaag is om dezelfde intentie te maken als waar ik mijn intentie voor maak. Wij moeten 

goede daden niet laten, hoe moeilijk ze ook kunnen zijn. Daarom moeten we onszelf klaar 

maken met onze intenties. 

 

Iedereen moet de intentie hebben dat hij elke vorm van batil en valsheid, van oost tot west en 

van noord tot zuid, weg zal vagen. En niemand op aarde achter te laten met slechte ideeën en 

slechte intenties. Zoveel dat we moeten proberen niemand achter te laten die tegen de 

opdrachten van de Heer is. Dat is mijn missie en de missie van iedereen. 
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3- Liefde dat voor altijd is  

 

Als iemand iets doet binnen de Islam, in naam van  Allah de Almachtige, zal hij niet moe 

worden. Dit komt omdat wanneer je werkt voor Allah de Almachtige, Hij jou steunt. Kijk naar de 

engelen. Zij worden nooit moe. Misschien hebben ze Allah de Almachtige wel voor miljarden en 

triljarden jaren geprezen zonder moe te worden. Hoe meer zij Allah de Almachtige prijzen, des 

te meer Goddelijke liefde zij ontvangen . Daarom prijzen zij Allah de Almachtige zelfs meer. 

 

Wij zijn erg zwak. Er zijn veel goede gedachten die bij ons opkomen, maar de meeste van onze 

gedachten zorgen ervoor dat we ons druk maken en nemen ons weg van de weg van Allah. Als 

we niet geïnteresseerd zijn in het gebruiken van onze harten voor Allah de Almachtige, zijn we 

nutteloze mensen. Daarom gaf de profeet (s) het belang van het hart aan toen hij tegen ze zei: 

“Oh mensen, let op dat deel van je lichaam dat bekend staat als het hart. Het is erg belangrijk. 

Laat het niet in de handen van Shaitan liggen .” Allah de Almachtige vertelt ons: “Oh mijn 

dienaren, het hele lichaam is voor jou, alleen het hart is voor Mij, behoud je hart voor Mij”. 

Houden wij onze harten voor Hem, zelfs als we in gebed zijn? Nee, dat doen we niet. Wie houdt 

zijn hart voor Hem?  

 

Allah de Almachtige prijst de dienaren die hun harten voor Hem behouden, terwijl ze in gebed 

zijn, terwijl ze ondergedompeld zijn door wereldse zaken. Daarom is het belangrijk voor zijn 

dienaren om hun harten voor hun Heer te houden en Hem in hun hart te prijzen met zikr. 

Iedereen die zikr doet, ook al is het voor een heel leven, zal niet moe worden. Wij zijn nu alleen 

3- Al Malik: De Almachtige Heerser, De Almachtige Heer 

“Hij is de absolute Eigenaar en Heerser over het universum. 

Absolute grootheid is voor hem. Hij heeft geen behoefte aan iets 

of iemand. Niemand is in staat Zijn Goddelijke essentie te 

begrijpen.” 
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beginners en we proberen om  zulke dienaren te zijn. We moeten het tot ons hoofddoel maken, 

om  zulke dienaren te worden. De mensen, die met Allah de Almachtige zijn, vergeten Hem 

nooit. Zelfs als ze met hun geliefden zijn, herinneren zij zich Allah de Almachtige dag en nacht. 

En hun gedachten zijn altijd met Hem. Denk jij dat de liefde van Allah de Almachtige hetzelfde 

zal zijn als materiële liefde? Materiële liefde is tijdelijk. Waarom vraag je niet om de liefde van 

Allah de Almachtige? Waarom ren je achter geïmiteerde liefde? Permanente liefde wordt alleen 

geschonken aan hen die Allah de Almachtige gedenken . 

 

Van tijd tot tijd moeten we proberen alleen te zijn, om na te gaan  wat we hebben gedaan en 

om te zien wat we hebben bereikt. En om in onszelf te kijken of we op de een of andere manier 

verbeterd zijn, dit is het advies van Sayidina Omar (r). Eens per maand, eens per week en nog 

beter zou zijn elke dag, moeten we naar onszelf kijken en ons afvragen of we ons verbeterd 

hebben vanaf de dag dat we gestart zijn met het bijhouden.  Het is nodig, ook al is het maar 

voor een moment, omdat in een moment Allah de Almachtige ons kracht zou kunnen geven. 

Het zou op dat moment kunnen zijn dat Allah de Almachtige naar jou Kijkt om een opening in je 

hart te plaatsen zodat er een connectie tot stand zal komen tussen hemelse stations en jou zelf. 

Er zijn maar een paar seconden nodig om de zegeningen van Allah de Almachtige te bereiken. 

Zijn dienaren zouden daarom van hun Heer moeten vragen; “Oh, mijn Heer! ik zoek naar U, 

zodat U mij van Uw Goddelijke liefde kan schenken”. Er is een Australiër naar deze bijeenkomst 

gekomen om te vragen om zikrullaah. Hij heeft gehoord over onze Naqshbandi tariqat en over 

mij van enkele broeders in Australië, die zich tot de islam hebben bekeerd. Hij wilt bayyat doen 

en zikr en hij weet dat er in zikrullah een geheime kracht is. De kracht van zikrullah verbindt de 

harten van mu’mins aan elkaar. Shaitan houdt hier niet van. Er zijn mensen die luisteren naar 

shaitan en vechten hier tegen. Daarom kom ik naar beneden, als een hamer op hun hoofd. Ik 

ben geen gemakkelijke. Degene die tegen mij is, is tegen de Heilige Profeet (s). En degene die 

tegen de Heilige Profeet (s) is, is tegen Allah de Almachtige en Allah zal hen afzonderen . Er zal 

geen kracht meer voor hen zijn.  
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Deze Australiër is  gekomen om zikrlullah te doen en  hij vraagt bayyat van mij. Hij weet dat er 

een Geheime Kracht , sirr, is in het aanraken van mijn hand. Deze Geheime Kracht komt naar 

mijn hand van de Profeet (s) en van alle Grootmeesters van de Naqshbandi  tariqat: 

 Abu Bakr Siddique, Salman, Qassim, Jaffar, Taifur, Abdul Hassan, Abu Ali, Yoosuf, Abu Abbas, 

Abdul Khaliq, Arif, Mahmood, Ali Muhammed, Baba Samaasi, Sayyid Amir Kulali, Kwaja 

Bahau’ddin Naqshbandi, Ala’uddin, Yaqub, Ubaidullah, Muhammed Zahid, Derwish 

Muhammed, Khwajal Amkanaki, Muhammed’ul Baqi, Ahamad’ul Farook, Muhammed Ma’sum 

Saiff’uddin, Noor Muhammed Habeebullah, Abdullah Sheikh Khalid, Sheikh Ismail, Khas 

Muhammed, Sheikh Muhammed, Seyyedi Jamal’uddin Ghumuki Husseini, Abu Ahamed Sughuri, 

Muhammed’ul Madani, Sheikh Sharaff’uddin Dhagistani, Sayyidina Sheikh Abdullah Dhagistani,  

En ik verbind mij via deze handen met de handen van de Profeet Mohammed (s). Vandaag de 

dag zijn mensen onder controle van shaitan maar hun tijd is verlopen en bijna voorbij. Er zal 

snel bestraffing neerdalen op deze wereld. Zeer snel zal Mahdi (a) komen. InshaAllah. Eerste zal 

er een Derde Wereldoorlog komen dan zal Mahdi (a) komen. Wij bidden tot de Almachtige 

Allah om Mahdi (a) snel te sturen en om Haqq en Batil, waarheid en valsheid, open en duidelijk 

te maken voor ons allemaal  zodat wij het  kunnen begrijpen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

 

 

 

 

 

4- Levend is het hart dat het Goddelijke liefheeft 

 

Grootmeester Abdullah Faiz ad Daghestani (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd 

dat er dagelijks ongeveer duizend mensen naar de Naqshbandi Tariqat ul Aliya, (het  verheven 

Naqshbandi pad) komen. Dat elke dag bijna duizend mensen bayyat deden en kwamen om de 

Naqshbandi orde te praktiseren. Verlaat niet de weg van Allah en verlaat niet de weg van de 

profeet Sayyidina Mohammed (s).  

Dit is een kort leven En onze levens moeten op een dag eindigen. Probeer in elke adem Hu, Hu, 

Hu te zeggen. Elke keer dat je zikr doet geeft het geluk en vrede aan je hart. Allah de 

Almachtige wordt tevreden met jou. Dit is de weg van de Zegel der Profeten. Onze weg is de 

gemakkelijke weg. Naqshbandi tariqat is gemakkelijk. Onze weg vraagt maar een klein beetje 

van jou. Wanneer je zikr doet, hoeft het geen grote zikr te zijn. Welke kleine zikr je ook doet in 

jouw hart, blijf het altijd doen. Je moet proberen om voor altijd zo te zijn.  

 

Doe geen zikr vandaag en morgen en daarna niet meer. Probeer het voor altijd te doen. Ik zie 

geen enkele persoon stoppen met eten en drinken. Zo moet je ook niet stoppen met jouw zikr. 

Blijf zikr regelmatig doen en zorg voor jouw spiritueel leven. Doe meer zikr, meer Salawat en 

meer recitaties van de heilige Koran en maak je hart levend zodat het nooit zal uitdoven . Moge 

Allah de Almachtige ons vergeven en ons van Zijn eindeloze gunsten schenken . Laat Hij ons 

liefde voor Hem schenken en voor zijn geliefde Profeet Mohammed (s) en ook voor de Heiligen. 

Als een hart geen liefde kent, wordt dit hart als een levenloos hart. Het zal geen levend hart 

4- Al Quddus: De Heilige 

“Hij is volmaakt puur, compleet vrij van blaam, tekortkomingen, 

zwakheden, achteloosheid of zonde . Zijn essentie, namen, 

eigenschappen, woorden, daden en gerechtigheid zijn puur. Hij is in 

niets gelijk aan Zijn creatie en vrij van alles wat iemand maar van 

Hem kan denken.” 
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zijn. Het licht van het hart is liefde. Als er geen liefde is, denk niet dat jouw hart leeft. De liefde 

die jij hebt voor de tijdelijke dingen in dit leven is een bepaalde vorm van dwaasheid. Liefde 

moet er zijn voor blijvende dingen. De liefde voor Allah de Almachtige en voor zijn geliefde 

profeet (s) zorgt ervoor dat je hart leeft.  

 

Blijf je zikr dagelijks reciteren:  

100  keer “Allah, Allah, Allah” 

100 keer  Salawat: “Allahumma salli ala Mohammadien wa ala ali Mohammadien wa sallim” 

100 keer  “La ilaha ilallah” 

100 keer  “Astaghfirullah azeem wa atubu ilaih” 

en 100 keer  “Bismillah hir Rahmaanir Rahiem” 

 

Alle bovengenoemde zikr geeft jouw hart eeuwig leven. Er komt liefde naar jouw hart. Die 

liefde draagt jou naar het eeuwige leven. Ik eindig met het vragen voor jou en voor mij en voor 

iedereen.  
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5- Maak de ingang naar de hemelen breed 

 

Het is niet gemakkelijk in onze dagen om de wegen van de metgezellen van de Profeet 

Mohammed (s) te volgen. De Profeet (s) vertelde: ”Als je slechts één gebod van de honderd niet 

opvolgt, vrees ik dat jouw geloof zwakker wordt. Het kan zelfs betekenen dat je jouw geloof 

verliest. Je moet alle  geboden volgen. Dat is jouw positie.. Maar er zal een tijd komen, als één 

van mijn mensen gewoon één bevel van de honderd opvolgt, dat op zichzelf betekent dat de 

persoon veel geloof heeft ". Dat is de tijd waarin we nu zijn. 

 

In dit tijdperk hebben mensen kennis mee gekregen. Veel mensen hebben kennis. Er zijn veel 

geleerden die kennis hebben, maar ze hebben geen wijsheid. Met als resultaat dat ze mensen 

laten wegrennen van Islam. Ze accepteren geen persoon die komt en zegt: “La ilaha ilallah 

Muhammadur  Rasulullah”. Het is genoeg om daarmee te starten. We weten dat deze Heilige 

woorden de sleutels zijn naar het paradijs. Als we die kunnen behouden tot het einde is het 

genoeg. We vertellen de  mensen niet dat we honderden geboden hebben en dat ze die 

allemaal moeten uitvoeren. En ze geen moslims zijn als ze die niet uitvoeren,. Wat een 

dwaasheid zou dat zijn! De nieuwe typen geleerden die dit vertellen, begrijpen het niet. Zij zijn 

als cassettebandjes. Dat is de reden waarom we verliezen. De niet-Moslim wereld kijkt naar 

Islam met haat door deze mensen. Die proberen Islam zonder wijsheid en zonder liefde te 

verspreiden. 

Mohammed (s), was eerst opgedragen de mensen te onderwijzen deze woorden te zeggen: La 

ilaha ilAllah. Dat was het eerste gebod: “Laat hen deze woorden zeggen. En voor altijd Mijn 

eenheid en Mijn bestaan verkondigen. Dat is genoeg. Zelfs als ze geen Mohammed ur 

Rasulullah zouden verklaren, zal Ik een oordeel vellen”. Dit is omdat toen Mohammed (s)  vroeg 

5- AS-SALAM: :  de Redder of de bron van Vrede 

“Hij is volkomen perfect in Zijn essentie en eigenschappen en al Zijn 
werken hebben zin en wijsheid. Hij is degene die gelovigen redt van 
gevaar en problemen.” 
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om als intermediair voor de mensen op te treden, heeft  Allah hem toegestaan om alleen als 

tussenpersoon op te treden  namens de mensen die  La ilaha illAllah Mohammedur Rasulullah 

zeggen.  Degene die alleen zeggen La ilaha illaAlah, over die mensen zal Allah zelf oordelen.   

 

Maak de ingang naar het Paradijs zo breed mogelijk. Maak het niet smal, omdat het niet smal is. 

Maak het zo breed als de afstand tussen oost en west en  laat de mensen binnenkomen. Zeg 

nooit tegen iemand die zich richt naar het paradijs dat hij niet binnen mag komen. Als iemand 

zijn gezicht naar God wendt,  laat hem dan niet wegkeren. 

Er zijn tekenen dat er, in het oude Mekka voor de renovatie, veertig open poorten naar de 

Ka’aba waren.  Er waren geen deuren die konden worden afgesloten. Iedereen die wilde, kon 

op elk moment binnenkomen. De mensen die zeggen dat zij meer ruimte voor de Ka’aba door 

de renovatie  wilden maken, hebben enorme deuren geplaatst en afgesloten. Allah de 

Almachtige heeft toen andere mensen naar binnen laten gaan om de deuren te sluiten en vuur 

op hen te steken. Aan het begin van de 15e Islamitische eeuw hebben sommige mensen dit 

gedaan. Dat was hun straf, maar niemand begreep het. De Ka’aba zou geen deuren mogen 

hebben, alleen ingangen. Mensen zouden altijd kunnen komen en gaan.  

Iedereen die Allah in zijn hart vraagt, zelfs op het laatste moment, wordt geaccepteerd.  Zelfs 

als er zoveel duivels als zandkorrels aan die persoon zijn verzonden, kunnen ze niet slagen.  

Zodra het hart van een dienaar  naar God  is gewend, is het klaar. Shaitan kan mensen 

beïnvloeden gedurende hun leven, maar in hun laatste momenten kijkt Allah de Almachtige 

naar het hart van zijn dienaren. Maak dingen makkelijk. Islam is makkelijk. Andere religies zijn 

zwaar en te moeilijk. Allah de Almachtige heeft de hoogste dienstbaarheid het gemakkelijkst 

gemaakt. De sharia van Islam is het meest tolerante. “Er zal een tijd komen dat wanneer je 

maar één regel kan behouden, je dan gered zal zijn!” Laat mensen gewoon, La ilaha illallah 

Mohammedur Rasulullah, zeggen en laat ze dan met rust. Dat zal zorgen voor het hoogste 

respect voor jou en dat zal niet zijn zonder de hoogste vorm van aanbidding (sajda).  
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6. Wordt een Hemels wezen 

 

Allah de Almachtige is de Degene  die licht (Nour) naar onze harten stuurt. Totdat er Nour naar 

onze harten komt, zijn wij blinde mensen. We moeten Allah vragen om de blindheid van onze 

harten weg te nemen. Wanneer er licht naar onze harten komt, wordt deze blindheid 

weggenomen. 

 

Wanneer echt geloof, Haqiqat ul imaan, naar onze harten komt, zullen we volledig worden 

veranderd in een nieuwe persoonlijkheid. Nu behoren we tot dunya (de tijdelijke wereld) en 

niet tot Maula ( de wereld van de Heiligen), dan zullen wij in Maula zijn. Wanneer Haqiqat ul 

imaan in onze harten komt, worden we hemelse wezens. 

 

Wanneer een persoon een hemels  wezen wordt, zal Allah de Almachtige geen vragen  stellen. 

Hij zal niet ondervraagd worden omdat wanneer hij in de Goddelijke Aanwezigheid komt, is hij 

gekleed in Nour, en omdat hij heeft bereikt wat hem werd gevraagd te bereiken. Hij heeft 

perfectie bereikt, zoals Allah de Almachtige hem heeft opgedragen. Daarom  heeft hij zijn best 

gedaan en zijn doel behaalt. Het is om die reden dat hij niet ondervraagd zal worden. 

We zijn nu binnen grenzen en ons zicht is alsof we tussen vier muren zijn. Maar wanneer Allah 

de Almachtige één van zijn dienaren met Nour omkleedt, zal er geen beperking zijn voor zijn 

zicht en visie. Afstanden, muren, gebouwen, bergen etc. geen enkele van deze zullen het zicht 

van deze dienaar belemmeren.  

 

6- Al Mu’min: De bewaker van geloof 

“Hij is de verlichter van het licht van het geloof in de harten, 

wat ons tot gelovigen maakt. Hij geeft  troost en 

bescherming aan degene die toevlucht zoeken bij Hem.” 
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Niets zal kunnen voorkomen dat hij kan zien en kijken. Hij zal in staat zijn om in elke richting te 

kijken. Hij zal in staat zijn om zonder afleiding naar het einde van een richting te kijken. 

Afstand heeft geen invloed op zijn zicht. . Noch zal duisternis in de nacht een sluier over zijn 

zicht zijn. De nacht zal als dag voor hem zijn. Dat is omdat hij omgeven is met deze Nour. Elke 

cel van zijn lichaam is ook Nour, net als het stralen van de zon, zal hij binnen en buiten alles zijn. 

Zo een persoon zal in de Goddelijke Aanwezigheid  zijn. 

 

Als Allah de Almachtige een dergelijke dienaar ondervraagt, zal het zijn in de vorm van spreken, 

om hem te eren.  Wanneer Allah de Almachtige spreekt en zich richt tot zo’n dienaar, zal er 

meer en meer eer naar die persoon komen. Dat is om zijn dienaar te eren, omdat hij zijn best 

gedaan heeft voor Allah de Almachtige en perfectie bereikt heeft. Dat is de reden waarom hij 

niet ondervraagd zal worden. Hij heeft gerealiseerd en bereikt wat  Allah de Almachtige van 

hem gevraagd heeft en wat Allah de Almachtige voor hem heeft bestemd. 

Als een persoon zijn best probeert te doen om het doel van  zijn Heer te vervullen , zal hij op de 

een of andere manier dat station bereiken. Wanneer een dienaar van Allah de Almachtige een 

dergelijk station bereikt heeft, zal hij het nooit kwijt raken. Het zal er voor altijd zijn. Wanneer 

de ware kracht van imaan zijn hart binnentreedt, zal hij van een aards wezen in een hemels 

wezen veranderen en zijn relatie tot de hemelse stations zullen voor altijd en eeuwig zijn.  

 

In eenheid zal hij geen moeilijkheden meer hebben, geen problemen, geen droefheid en geen 

hopeloosheid meer. Allah de Almachtige zal hem gunnen om  “ Wees” te zeggen en het zal 

worden. Wanneer hij dat station bereikt, zal hij geen egoïstisch verlangen meer hebben, 

afgelopen ermee. Hij zal niet meer tot dunya behoren, noch zal hij aan zichzelf  behoren. Hij zal 

behoren bij Allah de Almachtige en Allah de Almachtige zal hem accepteren. Om te leven voor 

Allah de Almachtige is de hoogste horizon van dienaarschap. Wij zijn gevraagd om ons naar 

deze horizon voort te bewegen. Dat is ons doel. 
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Wanneer een persoon tot Allah de Almachtige behoort, verlaat hij alles en zegt hij: “Innee 

Wajjahathu Wajjhiya lillazee Faathiras Samawathee Wal Arla Hanifa”. “Oh mijn Heer ik richt 

mijn aangezicht tot U”. Menen wij het echt  wanneer wij dit zeggen? Of zeggen we dit alleen 

met onze tongen?  Allah de Almachtige vraagt ons dit te zeggen en dit te menen. Om te zeggen: 

“Oh mijn Heer, ik behoor tot U en ik laat elke andere relatie van dit leven van mij achterwege. ” 

Ik vraag om een relatie tot  U in Uw hemelen. Dan zullen we deze relatie met de hemelen 

krijgen. Wij zijn nu te druk bezig met deze dunya en de wereld houdt al onze tijd bezet. 

Sommige van ons zijn businessman  en de rest zijn “busy men”. Wanneer zullen we vrij zijn en 

in staat zijn om te zeggen: “Ik behoor tot U en ik ren naar U toe”. Wanneer je voetstaps loopt 

naar Allah de Almachtige, zal Hij naar je toe rennen. Wanneer een gast bijvoorbeeld met één 

stap het huis van de gastheer betreedt en de gastheer ziet hem aankomen, rent de gastheer 

naar zijn gast om de gast te eren. 

Net zo wanneer een dienaar een stap neemt naar Allah de Almachtige, zal Allah de Almachtige 

ook naar hem toe rennen en dit is de grootste eer. 

 

Allah de Almachtige zegt: “Wanneer mijn dienaar een stap in Mijn richting doet, zal ik naar hem 

toe rennen. Als hij mij met een afstand van een voetstap benadert, zal ik hem met een afstand 

van een  yard benaderen. Als hij mij met een afstand van  yards benadert zal ik hem met 

grotere maat benaderen”. Ja,  zo moet het zijn. Wanneer we onze gezichten naar Hem richten 

en vragen zijn Goddelijke Aanwezigheid te betreden  en dit leven achter ons te laten om Allah 

de Almachtige te vinden, zal hij naar ons toe rennen. Het doel van alle moslims is te proberen 

tot hem te behoren en te zeggen; “Ik ben uw dienaar, ik behoor tot U en mijn dienst is alleen 

voor U en niet voor een ander” en om in staat te zijn dat punt ook te bereiken. 

 

Hoe kunnen wij het mogelijk maken om tot Allah de Almachtige te behoren en niet tot iets 

anders? Wij hebben in tegenstelling tot de engelen fysieke behoeften. Ja, ik erken dat we tot 

het einde van dit leven iets nodig hebben voor ons fysieke lichaam. Maar als we onze harten 
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alleen voor Allah de Almachtige behouden en het reinigen en gereed houden voor Hem dan zou 

het ook mogelijk zijn tot hem te behoren. Allah de Almachtige heeft onze harten gecreëerd en 

gezegend met eindeloze gunsten en heeft gezegd; “ Het hart behoort alleen tot Mij. De rest is 

voor jou, maar hou het hart alleen voor Mij”.  

 

Daarom moeten we onze harten onder controle houden zodat er niets in onze harten zal zijn 

behalve Allah de Almachtige. Elke keer als Allah de Almachtige naar jouw hart kijkt, zal Hij zien 

dat Hij daar is. Allah de Almachtige zal dan zeggen: “Deze dienaar is van mij”. Allah de 

Almachtige schenkt dit aan zijn Heiligen. De Heiligen behouden dit en geven dit ook door aan 

anderen omdat de Heiligen weten wat het geheim van geven is. Allah de Almachtige zegt: “Oh 

mijn dienaar, geef omdat ik jou geef”. Als een persoon geeft omwille van Allah de Almachtige, 

zullen zijn zakken nooit leeg zijn.  

Allah de Almachtige stuurt eindeloze zegeningen gedurende de dag als nacht, door het hart 

“Allah Allah” te laten zeggen omdat ons hart behoort tot Allah de Almachtige. Wanneer het 

hart van een persoon tot Allah de Almachtige behoort, zal die persoon nooit in staat zijn Allah 

de Almachtige te vergeten en hij zal behoren tot Allah de Almachtige.  

Het is niet goed om zelfs maar voor een seconde achteloos te zijn ten opzichte van Allah. Door 

zikr te doen met jouw hart zal Allah de Almachtige jou de kans geven om volledig alert te zijn 

naar Hem, tenminste door intentie. En dan zal je altijd de zikr in jouw hart behouden. Deze kans 

betekent dat hij tot Allah de Almachtige behoort wanneer zikr door zijn hart stroomt. Ja, 

wanneer je Allah de Almachtige bereikt, zal je ontdekken dat de ware vrede en het werkelijke 

plezier bij Allah de Almachtige te vinden zijn. 

Allah de Almachtige heeft Adam (a) het geheim van zijn Goddelijke Ziel geschonken. Maar wij 

zijn achteloos in het geloven en in het proberen dit te achterhalen. Alle typen van aanbidding 

brengt de dienaar van Allah de Almachtige dichter naar Hem. Dienaren zijn van Allah de 

Almachtige betekent bij Hem te behoren. Ja, Hij Kijkt naar ons en zonder Hem zouden we niet 

eens bestaan hebben. 
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7- Mohammed, de meest gezegende in de Goddelijke Aanwezigheid 

 

De Profeet Mohammed (s) had de gewoonte om met zijn Sahabas te zitten en hen toe te 

spreken en ook aan de gewone mensen gaf hij Nasiha (advies). De betekenis van Nasiha is om 

advies te geven en goede dingen te zeggen aan de mensen en hen aan te sporen goed te doen. 

Het is ook om hen te vragen het slechte te laten, dit is Nasiha. Allah de Almachtige heeft zijn 

Profeten  opgedragen vanaf het begin tot nu toe om mensen te leren het goede te doen en het 

slechte te laten. De missie van alle Profeten was dan ook om mensen op te roepen tot goedheid  

en ze te vragen slechtheid weg te laten . 

 

Wanneer mensen opgeroepen worden tot goedheid en zij goed worden, is het een goed leven 

voor hen. Wanneer zij een goed leven hier leiden, zal het hen naar het paradijs leiden in het 

hiernamaals. Wie vraagt er in dit leven niet om een plezierig, goed, gelukkig, gezond, rijkelijk en 

eervol leven? Wie daar niet om vraagt, moet wel een dwaas zijn. Ja,  zij vragen om een goed 

leven, hayaat ul tayyibah. Dit is het leven dat het meest geschikt is voor de mensheid. Dan zal er 

na dit leven het paradijs zijn, wanneer men een goed leven hier leidt. Er is niemand die vraagt 

om een slecht leven. 

 

Toen de Profeet (s) predikte, waren er mensen die van hen wegvluchtten. Zij renden weg zoals 

ezels weg zouden rennen, zodra ze de Profeet (s) zagen naderen. Ze probeerden te vluchten 

van de Profeet (s). Allah de Almachtige heeft deze mensen beschreven aan de Profeet (s) op de 

volgend manier: ”Oh! Mijn geliefde Mohammed, zij vluchten van jou zoals wilde ezels proberen 

7- Al Muhaymin:  De Beschermer 

“Hij is de beschermer en de bewaker. Hij is de Ene die toeziet op 

de evolutie en groei van zijn creatie om hen te leiden naar hun 

bestemming. Niets ontgaat Zijn aandacht  zelfs niet voor één 

moment.” 
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te vluchten van leeuwen. Jij roept hen naar een eervol leven hier en naar een eeuwig leven in 

het paradijs, in het hiernamaals, en toch rennen ze  weg van jou zoals wilde ezels zouden willen 

ontsnappen”. 

 

Nu is het de tijd van de Profeet Mohammed (s). Het is zijn volk nu. De volkeren van de andere 

Profeten zijn voorbij. Deze tijd is voor het welbehagen van de Profeet (s) alleen, en voor geen 

enkele andere Profeet. Er is een verhaal in relatie tot dit punt. Sommige Sahabas vroegen  aan 

de Profeet (s) of het goed voor hen  was om de religieuze boeken van eerdere Profeten te 

lezen. Van het gezicht van de Profeet (s) af te lezen, realiseerden zij zich dat de Profeet niet 

tevreden was met deze vraag.  

We bedoelen niet te zeggen dat de ontevredenheid van de Profeet (s) was zoals de boosheid 

die wij  kennen. Dit was Jalali, we kunnen geen betekenis geven van Jalali in het Engels het 

enige waar we toe in staat zijn is dat het Goddelijke  Boosheid was, en niet de boosheid van een 

gewoon mens. De boosheid van de gewone mensen is anders omdat zij zelf boos worden, en 

deze boosheid maakt mensen slecht. Maar de boosheid  van de Profeet (s) was Goddelijke 

boosheid.  

 

Wanneer je boos bent, is er een ezel die jou berijdt en ben je niet in staat om Allah de 

Almachtige of jouw Profeet (s) te accepteren. Je wordt een wilde ezel die niet in staat is zichzelf 

te controleren. Ja, wanneer je boos bent, kun je jezelf niet onder controle houden. Je moet 

proberen je zelf onder controle te krijgen omdat je geen recht hebt om je als een ezel te 

gedragen. Als jij jouw boosheid onder controle houdt, dan maak je er een einde aan dat jouw 

boosheid een ezel wordt.   

Om terug te komen op het verhaal, de Profeet (s) was boos over de vraag die de Sahabas aan 

hem gesteld hadden, toen zij hem vroegen of ze de religieuze boeken van de mensen van het 

boek, Ahlul Kitaab, mochten lezen. De Profeet (s) zei: “Oh, mijn, Ashaabs, mijn metgezellen,  

laat hun boeken bij hun Profeten, laat hun boeken bij Mozes (a),  en Jezus (a). In mijn tijd, 
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gedurende de periode van mijn volk, ook al zouden zij (de Profeten) hier zijn, zij zouden geen 

enkele andere plicht hebben dan mij te volgen. Wanneer ik hier ben, is er voor hen geen Kitaab 

meer, en hebben zij geen plicht een profeet te zijn (op wie vrede zij). Daarom zijn de Koran 

Kareem en ik nu met jullie, jullie hebben geen behoefte aan andere boeken”.  Dit zeg ik  ook 

voor mij zelf, dat de Zegel der Profeten, sayyidina Mohammed (s), de Profeet is van alle 

volkeren. Of je dit accepteert of niet,  zijn Profeetschap is voor de gehele mensheid. 

 

In onze dagen keert de hele mensheid  zich van hem af. Zij vluchten weg van de Zegel der 

Profeten, Sayyidina Mohammed (s). Zij willen de leer van de Heilige Profeet (s) en zijn wijsheid 

ontvluchten. Ze vertonen dezelfde kenmerken als dat van de mensen die Allah de Almachtige 

beschreef, degenen die als ezels renden bij het zien van een leeuw 

Allah de Almachtige heeft het leven van de Profeet Mohammed (s) rein gemaakt. Nog voordat  

hij kwam, verwachtte de hele wereld hem. Hij is niet plotseling verschenen en zei: “ Ik ben 

Mohammed, de Boodschapper van Allah de Almachtige, en daarom  moet je naar me 

luisteren”. Nee, hij werd verwacht vanaf de tijd van Adam (a). Adam (a) was op zoek naar hem  

onder zijn kinderen omdat hij het goede nieuws al had gekregen over zijn zoon, de Geliefde van 

Allah de Almachtige, Sayyidina Mohammed (s). 

 

Adam (a) wist dat zijn zoon de meest geliefde van Allah de Almachtige was in de Goddelijke 

Aanwezigheid, de meest gerespecteerde,  de meest geprezen, de meest genadige, de meest 

verlichte, de meest gezegende, de hoogste in de Goddelijke Aanwezigheid en degene die de 

beste eigenschappen van perfectie door Allah de Almachtige geschonken heeft gekregen. 

 

Daarom, toen Adam (a)  tegen de Heilige Opdracht van Allah de Almachtige inging, vroeg hij om 

vergiffenis voor de eer van de meest gezegende in de Goddelijke Aanwezigheid, de Geliefde 

Mohammed (s). Dat is omdat Adam (a) de eerste persoon was die keek en de naam van 

Sayyidina Mohammed (s) geschreven zag staan op de Arsh, de troon van Allah de Almachtige. 
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Zoals ik vertelde, is  het leven van RasulAllah (s) zo duidelijk. Zijn beschrijving is perfectie, en hij 

was door alle eeuwen heen al bekend vanaf de tijd van Adam (a).  Adam (a) droeg de Noor van 

Sayyidina Mohammed (s) mee op zijn voorhoofd. Deze Noor werd doorgeven aan Idris (a) en 

van hem naar Noah (a) en van hem naar Ibrahim (a) en van hem naar Ismail (a). En op deze 

manier werd verwacht dat zijn  Noor zou worden overgedragen van vader op zoon om het op 

een dag zo te laten verschijnen in de vorm van Sayyidina Mohammed (s). Daarom werd hij altijd 

al verwacht te komen in deze wereld. De hele wereld volgde deze Noor van vader op zoon, en 

dan weer van vader op zoon, en de wereld wachtte op zijn verschijning. Daarnaast gaven de 

Heilige Boeken en alle Profeten een volledige beschrijving van hem. 

 

Toen Sayyidina Mohammed (s) leefde en predikte als een Profeet, stuurde hij zijn Heilige 

Boodschap naar Keizers, Koningen en Gouverneurs. Aan de Keizer van Byzantium, de Keizer van 

Iran, de Koning van Egypte en de Koning van Jemen. Hij heeft ook zijn Boodschap aan de Koning 

van Abyssinie gestuurd. 

 

De Profeet Mohammed (s) heeft zijn Heilige Boodschap aan de Byzantijnse Keizer gestuurd en 

hem gevraagd om te geloven in zijn Profeetschap en in het concept van de Eenheid van Allah de 

Almachtige. Hij vroeg hem hierin te geloven en te zeggen la ilaha illAllah Mohammedud 

RasulAllah (s).  

 

Deze boodschap heeft als eerste de Keizer van Byzantium bereikt, toen hij in Damascus was. 

Daar was een caravan van Quraish die Damascus binnen kwam vanuit Hijaaz in Arabië. De 

soldaten en bewakers van de Keizer stopten deze karavaan en rapporteerden aan de 

Byzantijnse Keizer dat er een karavaan was gearriveerd vanuit Arabië. De Keizer commandeerde 

de soldaten om degene van de karavaan naar zijn koninklijke aanwezigheid te brengen. Toen zij 

in aanwezigheid van de Keizer kwamen, zagen zij dat de Keizer op zijn troon zat. Aan zijn 
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rechterhand had de Keizer een hogepriester, kerkvaders en de patriarchen van de kerk. Aan de 

linkerhand  van de Keizer stonden zijn generaals.  

De Keizer verwelkomde de delegatie van de karavaan en vroeg hen wie de meest nauwe relatie 

had met de Profeet (s). Een persoon met de naam Sufyan zei dat hij degene was die het meest 

dichtbij de Profeet (s) zou staan. Deze Sufyan is niet de Abu Sufyan die de meeste mensen 

kennen.  

 

De Keizer van Byzantium vroeg hem of de mensen die met hem meereisden zijn vrienden 

waren. Hij zei: “Ja, zij zijn mijn vrienden”. Toen liet de Keizer de anderen een halve maan  

vormen achter Sufyan, en Sufyan stond vooraan. Hij maakte een valstrik voor hen. De niet-

Moslims maken altijd  valstrikken voor Moslims, maar Allah de Almachtige is de beste in het 

maken van een valstrik voor hen. 

 

De Keizer zei toen tegen Sufyan: ”Ik ben de Keizer van Byzantium en de helft van de wereld is 

onder mijn gezag. Niemand kan in mijn aanwezigheid spreken tenzij ik hen opdraag dat te doen, 

en hen die eer geef om in mijn bijzijn  te spreken. Ik zal je een paar vraag stellen en je moet ze 

eerlijk beantwoorden. Ik houd niet van leugens. Vertel mij over de persoon met wie jij zo nauw 

betrokken bent en over zijn religie en vertel me wat zijn opdrachten en geboden zijn. Je moet 

voorzichtig zijn en je moet de waarheid tegen me spreken”. 

 

De Keizer zei tegen de anderen, achter Sufyan om: “Als hij mij verkeerd antwoordt, vraag ik 

jullie mij te zeggen dat het verkeerd is. En te vertellen dat hij de waarheid niet spreekt en hem 

te stoppen om verder te spreken”. 

 

Op dat moment was Sufyan geen gelovige in de boodschap van de Profeet (s). Hij werd 

naderhand Moslim. Hij refereerde, toen hij moslim werd, naar dit incident en vertelde: “Ik 

dacht om de Byzantijnse Keizer allerlei verkeerde dingen te vertellen. Ik voelde dat, als ik eerder 
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had geweten dat de Byzantijnse Keizer mij zou ondervragen, zou ik eerst mijn vrienden van de 

karavaan hebben gesproken, en geregeld hebben dat ook zij de valse dingen, die ik zou 

vertellen, zouden bevestigen. Maar deze ondervraging kwam onverwachts en ik had geen 

enkele manier om te weten te komen wat de vragen van de Keizer zouden zijn.  

Toen  de keizer mij ondervroeg en ik verkeerd geantwoord zou hebben, dacht ik dat mijn 

vrienden me zouden stoppen en zouden zeggen dat het een leugen was. Ik was bang dat als dit 

zou gebeuren de Keizer de opdracht zou geven mij te onthoofden. Ja, als iemand had gezegd 

dat ik loog, zou ik onthoofd worden dat was mijn angst.  Dus ik was gedwongen de waarheid te 

spreken”. 

 

De keizer vroeg me eerst: “Wat is de staat van de stam van de man die beweert Profeet te 

zijn?” Ik antwoordde dat zij de beste mensen waren, de meest nobele mensen en dat er geen 

andere nobelere of eervolle stam was dan van deze persoon. De Keizer zei toen: ”Ja, dat is een 

perfecte eigenschap van elke Profeet die gezonden is. Ze zijn altijd van de meest nobele 

mensen van het volk. Dat is een teken dat hij een Profeet is”. 

 

De Keizer vroeg mij toen wie zijn volgelingen waren. Ik antwoordde : ”Het zijn zwakke mensen, 

de arme mensen, slaven, vrouwen en kinderen”. De Keizer zei toen: ”De volgelingen van alle 

Profeten waren in het begin  de zwakkeren, de arme mensen, de slaven, de vrouwen en de 

kinderen. Dat is weer een teken dat hij een Profeet is”. 

 

De keizer vroeg mij toen of er een volgeling was die de Profeet (s) tot aan vandaag verlaten 

heeft. Ik antwoordde: ”Niemand heeft hem ooit verlaten. Ze geloven in hem en ze blijven bij 

hem”. En weer zei de keizer: “Ook dit was bij de andere Profeten het geval, dit is weer een 

teken dat hij een Profeet is”.  

 

Toen vroeg hij mij of de volgelingen van de Profeet (s) in aantal aan het toenemen waren of aan 
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het afnemen. Ik vertelde dat die aan het toenemen waren . “Dit is weer een ander teken”: zei 

de Keizer. “Haqq” moet altijd toenemen Batil moet altijd afnemen. Wanneer Haqq verschijnt 

verdwijnt Batil, dit is weer een teken dat hij een Profeet is”. 

 

Op deze wijze  stelde de keizer mij zoveel belangrijke vragen en ik antwoordde ze oprecht. Hij 

vroeg mij: ”Wat is de leer  van de Profeet? Wat adviseert hij jou, en wat draagt hij jou op te 

doen?” Ik antwoordde: “Dat hij ons opdraagt te geloven in één God en hij adviseert ons Hem te 

prijzen en te aanbidden. Hij vertelt ons de zwakkeren te respecteren, te bidden en te vasten, 

om liefdadigheid te geven en onze ouders te respecteren en te zorgen voor de weduwen. Hij 

behoedt ons van drinken van wijn en overspel, niet te stelen en niet te moorden. Dit is zijn leer.  

 

Toen de Keizer mij dit alles hoorde zeggen, keek hij erg boos.  Hij vroeg mijn vrienden: ”Is het 

waar wat deze persoon allemaal vertelt?” Mijn vrienden antwoordden toen met: ”Hij spreekt 

de waarheid. De missie van de Profeet (s) is om ons te onderwijzen in het doen van elke 

goedheid en het geloven en aanbidden van één God en ons van alle type van slechtheid te 

behoeden”. De Keizer vroeg toen: ”Als dit zo is, waarom vechten jullie tegen hem?” De Quraish 

vertelden: ”We vechten tegen hem omdat hij ons vraagt één God te aanbidden, terwijl wij 

honderden goden hebben.” 

 

De Keizer zei toen: ”Als hij jullie vraagt één God te aanbidden, goed te doen en niets slechts te 

doen, en om die reden vechten jullie tegen hem, dan zullen jullie je moeten schamen. Ja, jullie 

zouden  je moeten schamen om tegen zo een persoon in te gaan en hem niet te geloven en  

hem niet te volgen”. 

“Jullie zijn erg verkeerd en erg gemene mensen. Als jullie verslag van deze persoon klopt, zal 

zijn volk op een dag de grond veroveren waar ik, Heraclius, nu op sta,”. De keizer schreeuwde 

en zei: ”Oh, als er maar een mogelijkheid was deze Profeet te bereiken, mijn Keizerlijke status 

staat mij dit niet toe, ik zou hem willen bereiken en hem dienen. Ik wens hem te dienen, zo 
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zeer, dat ik voor hem zijn slippers  aan zijn voeten  zou omdoen.  Als Allah de Almachtige mij de 

toestemming zou geven om dit te doen”. 

 

De Keizer van Byzantium zei dit over Sayyidina Mohammed (s).  Hij verweet die mensen en zei: 

“Waarom zou je willen ontsnappen aan een man die probeert je goed te leren? Waarom zou je 

proberen te ontsnappen aan deze man die probeert je de beste dingen te laten doen?”. 

 

Ik stel nu de mensen van de 20e eeuw dezelfde vraag die de Byzantijnse  Keizer stelde. Ik vraag 

jullie waarom het is dat jullie proberen te ontsnappen aan de leringen van Sayyidina 

Muhammed (s)? Roept de profeet je naar de hel of naar het paradijs? Waarom probeer je voor 

hem weg te rennen? Ik vraag dit aan alle mensen die vandaag leven en ook aan de Moslim 

wereld. Waarom verlaten zij de leer van Sayyidina  Mohammed (s) en vragen zij om een andere 

leer?  Ze zullen hiervoor gestraft worden. Het oosten en het westen proberen beiden een 

verkeerde leer te volgen. Maar dit is het onderwijs van de meest geliefde. Dus volg hem.  

 

Wees gewaarschuwd Oh Moslims, voor de toekomst, want er komen moeilijke dagen voor de 

mensheid. Jullie moeten kijken naar de persoonlijkheid van de Geliefde en naar Islam. Nog 

steeds probeert de mensheid te ontsnappen aan de leer van Sayyidina Mohammed (s). Zij 

willen de Islam niet accepteren. Het spijt me te moeten zeggen dat zelfs de Moslimwereld 

wordt bedrogen door niet-Moslims. 

  

De Moslimwereld denkt nu dat haar redding ligt in het volgen van het westerse volk of het 

oosterse volk. De Moslimwereld verenigt zich niet in het volgen van de leer  van de geliefde 

persoon, Sayyidina Mohammed (s). Daarom zal er afstraffing komen en wanneer het komt, zal 

er geen enkele kracht op aarde zijn die in staat zal zijn het te kunnen afweren. Moge Allah de 

Almachtige hen vergeven.  
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8- Hij die Mij gezien heeft, heeft Haqq (de waarheid) gezien 

 

Waarom heeft Allah de Almachtige Profeten gestuurd en geen Engelen om voor de mensheid te 

prediken. Dat is omdat zij van hetzelfde soort zijn. De Profeten zijn van de mensheid. Ja, je ziet 

geen kraai vliegen met de mussen. Wanneer een soort bij de eigen soort is, komt er 

vertrouwdheid. Ezels zijn met ezels, honden zijn met honden en paarden met paarden. Als er 

Engelen gestuurd zouden zijn in plaats van Profeten om voor de mensen te prediken, zou er 

geen vertrouwdheid zijn.  

 

De zintuigen van Engelen zijn niet zoals de onze. Zij voelen niet op de manier zoals wij dat doen 

omdat zij de nafs (ego) niet hebben, die wij wel hebben. De Engelen zijn ego loos, terwijl wij 

onze ego’s hebben. Daarom als zij als Profeten zouden zijn gekomen, hadden zij de situatie van 

de mensheid niet begrepen. Omdat zij niet bekend zijn met hen. Allah de Almachtige heeft 

daarom mensen naar de mensheid gestuurd om Profeten te zijn.  

 

Allah de Almachtige had zijn Goddelijke Boeken vanuit de hemelen of vanuit de aarde kunnen 

sturen. Maar hij heeft dat niet gedaan. In plaats daarvan heeft hij de Profeten naar de 

mensheid gestuurd als mensen onder elkaar. Het is echter wel Hij die hen toespreekt via hun . 

Hij sprak met het Goddelijke Boek en met Goddelijke Woorden en hij gaf de Profeten de kracht 

om Zijn Afgevaardigden te zijn. 

 

Sayyidina Mohammed (s) was de vertegenwoordiger van Allah de Almachtige. Wanneer hij 

sprak, sprak Allah de Almachtige via hem. Denk niet dat Sayyidina Mohammed (s) zelf sprak. 

8- Al Aziz: de Almachtige, de Overwinnaar 

“Hij is de overwinnaar van wie geen enkele kracht boven staat. 

Maar hij haast zich niet om degene die erop staan in zonde te 

leven te vernietigen”. 

 



57 

 

Allah de Almachtige zegt: ”Wat hij zegt, is van Mij. Hij spreekt namens Mij en hij is mijn vertaler 

naar jullie”. Allah de Almachtige is in het bestaan, Hij is in de tijd en Hij is in de ruimte. Maar er 

is geen tijd met Allah de Almachtige en er is geen ruimte met Allah de Almachtige. Elke tijd 

overal en door alles, is Hij alles in Alles. Vraag niet hoe dit kan. Je kunt het ‘hoe’ niet begrijpen! 

 

Een Jood vroeg aan Sayyidina Ali : ”Hoe is Allah de Almachtige?” Ali (r) antwoordde door te 

zeggen: “Je kunt niet vragen, hoe? Dat is een grote vraag. Je kunt niet simpelweg vragen, hoe? 

Je kunt niet eens zelf een antwoord geven over de “hoeheid” van  jezelf. Hoe kun je dan de 

vraag stellen over jouw Schepper en hoe het  is dat Hij jouw Heer is, en hoe het is dat Hij in alle 

tijden overal is.. Eén van de Goddelijke Eigenschappen van Allah de Almachtige is dat Hij in niets 

is zoals wij dat kennen. Ja, er is niets zoals Hij. Je kunt je hem niet voorstellen omdat een 

verbeelding  iets is wat gecreëerd is en wat van jezelf is. Hij is de Schepper en wij zijn Zijn 

schepselen. 

 

 De Schepper is één ding en de schepping is iets anders. Dat is waarom het onmogelijk is, om in 

staat te zijn zelfs Allah de Almachtige voor te stellen. Ja, we weten dat Hij dichter bij ons is, dan 

wij zelf zijn. Hoe is het dan mogelijk om Hem voor te stellen. 

Allah de Almachtige weet alles. Hij wilde een vertegenwoordiger voor Hemzelf creëren, die de 

vertegenwoordiger van Allah de Almachtige voor alle  andere schepselen zal zijn , vanaf het 

begin tot het einde, en vanaf de voor-eeuwigheid tot aan de eeuwigheid. Hij creëerde deze 

vertegenwoordiger als Sayyidina Mohammed (s). Sayyidina Mohammed (s) is ook één,  hij is net 

zo uniek als zijn Schepper. Er is geen andere Sayyidina Mohammed (s), hij is de absolute 

vertegenwoordiger van Allah de Almachtige,. vanaf het begin tot het einde, en van de voor-

eeuwigheid tot aan de eeuwigheid. 

 

Wat is het doel om een vertegenwoordiger van Allah de Almachtige te zijn? Sayyidina 

Mohammed (s) zei: “Zij die mij gezien hebben, hebben Haqq gezien”. We moeten begrijpen wat 
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hij zegt. Als je Haqq wilt zien, kijk naar de Profeet en je zult Haqq, de waarheid, met hem zien. 

Allah de Almachtige is met hem. Het is onmogelijk Allah de Almachtige voor te stellen, zoals ik 

je al hiervoor zei. Maar het is wel mogelijk om Sayyidina Mohammed (s) voor te stellen en te 

begrijpen. Ja, je kunt begrijpen dat de Profeet (s) met jou is. Toen Allah de Almachtige zei: ”Wa 

huwa ma kunthum aina ma kunthum” ('Hij is met jou, waar je ook bent' )je kunt het je niet 

voorstellen. Maar toen Allah de Almachtige zei: “Fikum Rasulullah” ("Weet dat de profeet in jou 

is") is het mogelijk te begrijpen dat de Profeet (s) met ons is. De Arabische betekenis  “met jou,  

jouw bijeenkomst, jouw gemeenschap, jouw volk en in jijzelf”, dat is de reden dat je in staat 

bent te voelen en voor te stellen dat de Profeet met jou is. 

 

Op deze manier ben je in staat de Profeet of een andere van zijn erfgenamen te ontmoeten en 

je kunt zelfs in staat zijn hen vragen te stellen. Je kunt ook voelen en je voorstellen dat zij met 

hun Spirituele Kracht met jou zijn. En dat zij tegelijkertijd met miljarden andere mensen zouden 

kunnen zijn. Dat is omdat je kunt begrijpen en je kunt je voorstellen dat hun Spirituele Krachten  

het universum zouden kunnen vullen. Het universum is klein ten opzichte van hun Spirituele 

Kracht. 

 

Voor elke Heilige is er een Spirituele Geur. Elke Heilige heeft een speciale geur zoals elke bloem 

een eigen geur heeft. Wanneer een leerling spiritueel vooruit gaat moet hij de geur van zijn 

Sheikh kennen. Wanneer de geur van zijn Sheikh naar hem toe komt moet hij weten dat zijn 

Sheikh met hem is.  

 

Als iemand in een leerlooierij komt, waar ze leer van het huid van de dieren maken, zal hij 

onmiddellijk zijn neus dichtknijpen om te voorkomen dat de vieze geur binnentreedt. Maar de 

mensen ,die in de leerlooierij werken, zijn gewend aan de vieze geur. En ze zijn zich er niet eens 

meer van bewust. Op dezelfde manier is de hele wereld vol met vieze geuren en de mensen die 

nu leven zijn er aan gewend geraakt. Maar wanneer men in een schone atmosfeer komt, welke 
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Allah de Almachtige zal maken voor zijn oprechte dienaar, zal die in staat kunnen zijn, de geur 

van elke Heilige te kunnen ruiken, dat is een heimelijk atmosfeer. 

 

Om dit te bereiken, moet je proberen het advies van de Heiligen te volgen en op hun wegen te 

houden. Dan kan er langzaam of misschien zelfs plotseling een opening naar jou toekomen, 

zodat je in staat kan zijn, de geur van de ongeziene Werelden te ruiken en te zien.  
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9- De edelstenen tussen de stenen 

 

Allah de Almachtige is met zijn geliefde dienaar Sayyidina Mohammed (s) en ook met zijn 

Heiligen. Hij zegt: ”Oh! Ummah van mijn geliefde dienaar Mohammed (s), Ik wil dat jullie naar 

mij toekomen wanneer jij je zwak voelt, omdat je zwak geschapen bent. Maar mijn geliefde 

Heilige,  jij hebt het doel van jouw schepping voltooid, daarom ben ik altijd met jou”. We 

moeten daarom Heiligen bezoeken. Zij zijn degenen met wie Allah de Almachtige is. 

 

Daarom moet je Allah de Almachtige vinden bij de Heiligen, Allah de Almachtige is met hen en 

zij zijn met Hem. Denk niet dat wanneer een Heilige overlijdt dat hij Allah de Almachtige verlaat, 

omdat hij zijn fysieke lichaam verlaat. Zijn spirituele lichaam, zijn werkelijke wezen, zal met 

Allah de Almachtige zijn en zal voor altijd gehoorzaam zijn aan Hem. Daarom is ziyarat, het 

bezoeken van tombes, net als het bezoek aan Allah de Almachtige. Allah de Almachtige is met 

elke Heilige en met elke, Moo’min, ware gelovige. Maar Allah de Almachtige is niet met de 

Kafirs, omdat zij niet geloven in het concept van de eenheid van Allah de Almachtige en het 

profeetschap van Sayyidina Mohammed (s; en ook omdat ze slecht doen, omdat ze geen ruimte 

hebben in hun harten voor Allah de Almachtige  

De Mu’minullah en de Waliyullah ( de gelovigen in Allah en de vrienden van Allah) zijn met Allah 

de Almachtige. Daarom wie ook de heiligen bezoekt, bezoekt Allah de Almachtige. Geen twijfel. 

Wanneer Allah de Almachtige zegt: ”Kom naar Mij wanneer je zwak bent”, betekent het 

letterlijk: ”Kom naar Mijn vertegenwoordiger, Mijn geliefde dienaar Mohammed (s) of naar 

Mijn geliefde Heiligen”.  

9- Al Jabbar: De  Onweerstaanbare 

“Hij is de  Hersteller van wat gebroken is. Hij is de Volmaker, Hij 

maakt wat ledig is, volledig. Hij kan Zijn Wil opleggen zonder enige  

weerstand.” 
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Allah de Almachtige zegt ook: ”Je kunt mijn geliefde dienaren altijd tussen jullie zelf vinden, 

zoals edelstenen tussen stenen”. Er moeten zulke kostbare dienaren tussen de mensheid zijn, 

gedurende elke tijd. Net zoals je naar edelstenen zou zoeken, zoek naar de edelstenen te 

midden van de mensheid. Zoek hen en vind hen. 

 

Mensen riskeren hun leven en gaan zelfs ondergronds op zoek naar deze kleine stenen die 

bekend staan als edelstenen. Daarom vraagt Allah de Almachtige: ”Waarom is het, dat je niet 

op zoek gaat  naar de edelstenen tussen mijn dienaren”? Zoek hen. Als je zoekt, zul je hen 

vinden. En wanneer je hen vindt, houd hen vast omdat Allah de Almachtige met hen is. 

 

Wanneer shaitan jou problemen geeft, ren naar de Heiligen. Wanneer je met een Heilige  van 

Allah de Almachtige bent, vlucht shaitan weg. Er is een verhaal in  verband met de kracht van 

Heiligen. In het verleden was er eens een invloedrijke Alim (islamitisch geleerde) die erg ziek 

was en stervende was. Toen hij zich in deze situatie bevond, benaderde shaitan hem om hem te 

misleiden. Ondertussen, was er een Heilige met de naam Ibrahim Min Sharri Rahmatullah, die 

deze Alim kwam bezoeken.  Zodra deze Heilige de deur van de Alim naderde zei de Alim: 

”Alhamdoelliellaah, shaitan heeft me net verlaten, toen jij met jouw licht naar mij toe kwam”.  

 

Onthoud daarom dat shaitan wegvlucht van elke Heilige omdat ze zijn omgeven met Goddelijke 

Lichten. Blinde mensen, mensen wiens hart gesloten is, kunnen nooit de kracht van deze lichten 

zien. Beiden,  zowel levende Heiligen als zij die overleden zijn, zijn vol met Lichten. De 

begraafplaats van een Heilige is ook vol met licht. Blinde mensen, zoals de wahabis, kunnen 

deze lichten nooit zien. Daarom  proberen zij te vluchten. De Heilige zegt: ”Ga weg, jij blinde 

persoon, waarom kom jij hier?” 

Allah de Almachtige Maakt alles in perfectie. Allah de Almachtige Weet, daarom zegt Hij: ”Vraag 

bescherming aan Mij, ren naar Mij door de deur van de Goddelijke Aanwezigheid”. Allah de 
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Almachtige heeft ons laten zien dat al zijn Heiligen veiligheid hier en in het hiernamaals hebben 

bereikt. Mensen kunnen dit niet begrijpen. Zij vechten en zeggen slechte dingen over hen 

omdat zij onwetend zijn. Heiligen zijn de beschermers  van de mensheid. Zij zijn de bronnen, 

veiligheid, redders, krachtstations en een zegening voor de mensheid. Aan hun zijn  karamat (  

wonderen) geschonken. Moge Allah de Almachtige ons vergeven en helpen Zijn geliefde 

dienaren te vinden en te volgen.  
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10 - De Heilige Koran bevat alles 

 

Allah de Almachtige zegt dat alles, waar een persoon naar op zoek is, te vinden is in de Heilige 

Koran. HIj zegt: ”Koran al Kareem, kitabun mubeen.” Maar wij kunnen deze oceanen vol met 

kennis niet binnen treden omdat het voor Sahib Makaam ul Mahmoud bestemd is en hij is 

Sayyidina Mohammed (s). Hij is het die geautoriseerd is om deze oceanen binnen te treden en 

om er parels  uit te halen. Hij is de persoon die gedurende een periode van 23 jaar de Heilige 

Koran duidelijk heeft gemaakt aan de sahabas. 

 Alles moet te vinden zijn in de Heilige Koran. Alles wat iedereen doet moet daarom ook in de 

Heilige Koran te vinden zijn. Als een persoon vertelt dat deze ontmoeting of associatie niet in de 

Heilige Koran staat, bestaat er gevaar voor zijn imaan, voor zijn geloof. Ja, als Allah de 

Almachtige zegt dat alles in de Koran te vinden is, dan moet het wel zo zijn. Ook deze 

ontmoeting is er ook in genoemd. De vers van de Heilige Koran “La feehee zikrukum” is daar 

een bewijs van. Allah de Almachtige zegt: ”Oh! mensheid, jullie zijn genoemd in de Heilige 

Koran.” Je kunt niet zeggen: ”Hoe kan dat?” Je moet erin geloven. 

 

Je moet geloven in de eindeloze Kracht van Allah de Almachtige, in KudratAllah. Je bent zwak 

geschapen, probeer daarom enorme dingen niet te meten met jouw beperkte geest. Enorme 

dingen behoren tot Allah de Almachtige en dat is voor altijd Zijn eigenschap . Hij zegt dat alles 

over jou in de Heilige Koran staat, jij moet er dan in geloven. Dat is waarom de Profeet (s) 

tafseer of uitleg gaf  over de Heilige Koran voor een periode van meer dan 20 jaar. Zonder dit 

gegeven kun je deze oceanen niet binnentreden. Dit  is waarom je niet in staat bent de Koran al 

Kareem te begrijpen of een interpretatie voor wat betreft de betekenis van de Hadith van de 

10- Al Mutakabbir: de Majestueuze, de Excellente  

“Hij is de grootste en grootsheid behoort alleen Hem toe. Hij zal de 

trotse vernederen door hen nederig  te maken en de nederigen 

zegenen.” 
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Profeet (s) te geven. Jij bent niet geautoriseerd dit te doen daarom moet je niet proberen daar 

een betekenis aan te geven. Maar tegenwoordig geven mensen die niet geautoriseerd zijn, 

allerlei soorten van betekenissen en interpretaties van de Hadith van de Profeet (s) en ze 

zeggen: ”Ik ken tafseer en ik ken de uitleg.” 

De Ulema van vroeger werden geautoriseerd door hun voorgangers en hun studenten werden 

alleen geautoriseerd na onderwijs voor een bepaalde periode. Deze periode kan 10, 15, 20, 25, 

30 of misschien wel voor meer dan 40 jaar zijn. Het is alleen na het onderwijzen van zo een 

lange periode dat zij hun studenten de autoriteit gaven mensen te spreken over de uitleg van 

de Heilige Koran en Hadith.  

 

Daarom schaam ik mij om de betekenis van een vers, een ayaat, van de Koran of een Hadith te 

geven en te zeggen dat dit de betekenis is. Ja, ik schaam mij dit te doen ook al heb ik de 

autoriteit van mijn leraar van wie ik heb geleerd. 

Hij gaf mij 50 jaar geleden deze autoriteit. Mijn leraar gaf mij autorisatie op de traditionele 

manier. Ik was geautoriseerd om te spreken over de Koran ul Kareem en Hadith. Het is mij 

gegeven op schrift: ”Ik geef autoriteit aan mijn student Mohammed Nazim bin Adil om te 

spreken over de Koran en over de Hadith. Ik heb die autoriteit aan hem gegeven.” 

Mijn leraar was ook een geautoriseerd persoon. Hij was ook weer geautoriseerd door zijn leraar 

en op dezelfde manier van leraar tot leraar tot het de autoriteit van de geliefde Profeet 

RasulAllah (s) heeft bereikt.  

 

Als een persoon betekenis en interpretaties aan verzen van Heilige Koran of Hadith geeft en 

mensen daarop wijst, zal hij verantwoordelijk worden gehouden door Allah de Almachtige over 

de betekenis die hij aan mensen geeft. Het is verkeerd, ja erg verkeerd, om ongeautoriseerde 

bayaan (uitleg) te geven. Zij hebben geen toestemming dit te doen. Allah de Almachtige is hun 

getuige wanneer zij iets interpreteren zonder autoriteit.. Zij dragen hier de volledige 

verantwoordelijkheid voor. 
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RasulAllah (s) heeft de betekenis van de Heilige Koran uitgelegd over de periode van 23 jaar. De 

Profeet (s) sprak ook vele Hadiths uit gedurende deze periode, misschien wel een miljoen 

daarvan . De Wahabis nemen er een paar honderd uit één of ander boek en zeggen dat dit 

alleen de Hadiths zijn die zij accepteren als overleveringen van de Profeet (s). Nee, zo kan het 

niet zijn. De Profeet (s) sprak gedurende 23 jaar nadat de openbaring tot hem was gekomen. Hij 

sprak niet alleen tegen zijn sahabas maar ook voor zijn hele volk (Ummah). Hij sprak om heel de 

wereld te onderwijzen. Hoe kan het zo zijn dat hij maar een paar honderd Hadith zou hebben 

besproken die geaccepteerd zijn? 

Zelfs wanneer ik tegen mensen spreek, staan ze mij niet toe te stoppen met praten. Ze willen 

dat ik meer spreek. Ik ben niets in vergelijking tot de Profeet (s). Hoe zal dat dan zijn geweest 

met de Profeet (s)? Hoeveel meer zal hij niet gesproken hebben? RasulAllah (s) is een oceaan 

aan wijsheid. In vergelijking met de kennis van de Profeet (s) is de kennis van alle Alims bij 

elkaar als een druppel water in vergelijking tot de machtige oceanen. Hoe kunnen we dan 

zeggen dat we iets van kennis bezitten? 

 

Mensen kwamen van overal en van alle richtingen om met de Profeet (s) te spreken en hij sprak 

met hen allemaal. Ze kwamen als eindeloze rivieren en hij sprak met hen allemaal. Ik vraag mij 

daarom af waarom het zo is dat van alles wat de Profeet (s) heeft gezegd er maar een paar 

honderd Hadith acceptabel zijn voor sommige mensen. Ja, hij heeft zoveel gesproken en de 

mensen accepteren maar een paar Hadith. 

 

Toen de openbaring van de Koran (Wahi) bij de Profeet (s) kwam, sprak hij erover met hen, en 

hij sprak over zoveel andere dingen ook. Als mensen dit niet accepteren, kunnen zij niet de 

risalath of de profeetschap van Sayyidina Mohammed (s) accepteren. Deze mensen beweren 

dat ze dokters zijn maar zij zijn onwetend. Ja, ze kunnen zeggen dat ze hun doctoraal hebben 

behaald in Engeland, in Frankrijk of uit een ander soortgelijke plek. Met hun beperkte geest 

zeggen ze dat deze Hadith juist is en die Hadith verkeerd. Ze zeggen dat een bepaalde Hadith 
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zwak is en het daarom niet geaccepteerd kan worden. Hoe kunnen zij dit zeggen? Het is geen 

Adab ( respect) om zoiets te zeggen. 

 

Als een persoon jou spreekt over een Hadith, is het adab, goede manieren, om het genoemde 

te accepteren als een Hadith. Dit is respect geven aan RasulAllah (s). Je kunt echter wel zeggen 

dat je er nooit eerder van gehoord hebt, maar verwerp het niet door te zeggen dat het een 

zwakke Hadith is. Ja, je moet respect tonen omdat er naar wordt gerefereerd als Hadith. Het 

zijn goede manieren om dit zo te doen. 

Tegenwoordig wordt de hele islamitische cultuur in één boek of in één deel gestopt. Is de 

Islamitische cultuur zo beknopt dat je dit kan doen? Ons niveau van geloof worden daarom 

langzamerhand  lager. Het verliest langzaam aan kracht. Ons geloofsniveau  wordt steeds 

zwakker en zwakker en dan zal er geen kracht van imaan meer zijn. 

Daarom ondervinden mensen zoveel grote calamiteiten en hebben ze zoveel problemen. Er is 

nu niet genoeg kracht voor onze imaan, om in staat te zijn om oplossingen te bieden. Dit is de 

reden dat de islamitische wereld op dit moment op een kookpunt staat. De vijanden van Islam 

maken alles moeilijk voor de Islamitische wereld en de Christelijke wereld helpt hen dit te doen. 

Ik heb pas geleden gehoord dat er duizenden moslims hun moskee en huizen zijn uitgegooid. 

Toch is de Islamitische wereld nog steeds bezig elkaar te bevechten. Dit komt omdat ons 

geloofs-niveau  omlaag is gehaald.  Allah de Almachtige heeft ons opgedragen een eenheid te 

vormen, maar we zijn verdeeld geraakt.  

Daarom hebben we tegenwoordig geen nut of waarde in de ogen van mensen. Wanneer wij 

iets zeggen, heeft niemand daar aandacht voor. In Pakistan, India, Bangladesh, Maleisië, 

Thailand en Indonesië zijn er ongeveer één miljard Moslims. Toch zijn zij niet in staat om iets te 

zeggen over de toestand van de Moslims. Dat is treurig. Dit komt omdat de Islam van binnenuit 

bevochten wordt door de Moslims en de niet-moslims vechten tegen de Islam van buitenaf. Ja, 

onze dwaze Moslims proberen de Islam van binnenuit te vernietigen. Moge Allah de Almachtige 

ons helpen.  
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11- Een oceaan past niet in een vingerhoed   

 

Het uitgestrekte water die de landmassa's omgeven staan bekend als een oceaan. Het is één 

van de grote zeeën dat de continenten verdeeld. Een vingerhoed is een dop dat om het einde 

van een vinger wordt geplaatst om het te beschermen wanneer je een naald door stof haalt. Als 

dit het gegeven is, hoe kun je een oceaan in een vingerhoed plaatsen? Een persoon kan geen 

water van de Indische oceaan in een vingerhoed plaatsen en het dan de Indische Oceaan 

noemen. Maar de Wahabis staan hier bekend om. Zij proberen wat water in een vingerhoed te 

schenken en het dan een oceaan te noemen.  

Een vertaler heeft maar weinig kennis van de Koran. Zijn kennis kan vergeleken worden met 

een vingerhoed en de Koran met een oceaan. Hij vertaalt de Koran en zegt dat hij de vertaling 

van de Koran en de interpretatie ervan heeft geschreven.  

De Heilige Koran is een oceaan. Hoe kunnen de wahabis de Koran vertalen en interpreteren? 

Dat kunnen zij niet. Zij hebben geen respect voor de Heilige Koran door dit zo te doen. De 

Heiligen hebben respect voor de Heilige Koran wanneer zij zeggen dat de Heilige Koran door 

elke letter als een oceaan is. Alif Laam Meem, deze drie letters zijn te vergelijken met drie 

oceanen. Alif, bevat een oceaan aan kennis. Als teken van respect zullen de Heiligen dus niet 

minder dan 24.000 voor de letter ALIF interpreteren. De letter LAAM heeft minstens nog 24.000 

11- AL Khaliq:  De Schepper 

“Hij is de Ene die Schept uit het niets en tegelijkertijd creëert hij de staat, 

condities, levensonderhoud van alles wat hij gecreëerd heeft.  

Hij stelt vast hoe, wanneer en waar de creatie plaatsvindt. Hij creëerde  

alles in goedheid en wijsheid. Hij heeft de creatie niet nodig noch 

ontvangt hij er enig voordeel uit. Niets ontbrak er of was afwezig 

voordat hij de creatie schepte, en na  de schepping werd niets meer 

toegevoegd of gereduceerd.  Hij heeft alles voor de mens geschapen en 

de mens voor Zichzelf .” 
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betekenissen, en de letter MEEM nog eens tenminste 24.000 betekenissen. ALIF LAAM MEEM 

bevatten op zijn minst drie verschillende betekenissen ten opzichte van elkaar . Dit is de reden 

dat het niet goed is voor een persoon om de vertaling van de Heilige Koran door te geven door 

middel van een paar betekenissen.  

Dat is de reden waarom de Heiligen verlegen zijn zelfs een vers van de Heilige Koran te 

interpreteren.  

 

De Heiligen geven tenminste 24.000 betekenissen aan elke letter van de Heilige Koran. Hoe kan 

het dan zo zijn dat deze gewone mensen maar een paar betekenissen geven en zeggen dat dit 

de interpretatie is. We kunnen het niet accepteren omdat zij niet zoveel kunnen geven als een 

Heilige. Omdat dit de situatie is, kunnen we hun vertaling van de Heilige Koran in een paar 

Engelse, Franse, Duitse, of welke andere taal dan ook niet accepteren. Zij zeggen: “ Deze 

vertaling is naar mijn begrip”. We kunnen dit niet accepteren omdat we geen goede vertaling of 

interpretatie krijgen. Zij zijn onwetend over het feit dat de Goddelijke verzen niet vertaald of 

geïnterpreteerd kunnen worden door hun hoge intellectuele capaciteit. Daarom, tonen deze 

mensen de hoogste graad van onwetendheid. 

 

Daarom gaven de Ulemas en de geleerde religieuze mensen vroeger geen toestemming aan 

anderen om de Heilige Koran te interpreteren. Omdat zij wisten dat zij niet de kennis hadden 

dit te doen. Zij wisten ook dat degenen die naar deze interpretatie luisterden, ook verkeerd 

begrepen en misleid zouden worden, en als gevolg daarvan zouden ze beginnen het geloof in 

de Alims te verliezen.  

De Alim kan in de Heilige Verzen kijken en enigszins een betekenis geven. Zonder een Alim kun 

je geen tafseer geven en je kunt geen vertaling lezen. Zelfs een Alim kan alleen een paar 

betekenissen geven. Dus, hoe kan een ander dan deze Heilige Verzen vertalen of interpreteren? 

Een persoon moet levenservaring hebben door wijsheid om te kunnen interpreteren. Maar 

zelfs met die kennis kun je de Heilige Koran of de Hadith niet vertalen. 
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Momenteel proberen de Wahabi's mensen te beletten de imams te volgen. 

Zij vertellen jou de Heilige Koran te lezen en dat jij je weg zelf zult vinden door de Heilige Koran. 

Ik zou hen willen vragen naar welke Koran zij refereren  en of dit de vertaling is? Zij zijn zo 

dwaas en proberen de mensen naar hun zogenoemde pad te leiden door hen te vertellen alleen 

de vertaling te volgen en niet de imams of de madhhabs. Zij vragen mensen een eigen weg te 

volgen zonder imam Shafi , imam Hanafi, imam Hambli of imam Maliki. De Wahabis adviseren 

de mensen deze imams niet te volgen. Door deze leer van de Wahabis is de islamitische wereld 

in gevaar. Het is een hele moeilijke tijd voor moslims, overal in de islamitische wereld.  

 

Elk persoon probeert de Heilige Koran te vertalen en zijn eigen visie erop te geven en niet de 

Goddelijke Betekenis, omdat zij dit niet kunnen, en de wahabis moedigen ze aan dit te doen. Ze 

proberen ook de mensen te weerhouden om de imams te volgen. Dit is een hele slechte 

situatie. De islamitische wereld is in gevaar. Daarom de enige manier waarop wij stappen 

kunnen nemen om de wahabis minder invloed te geven, is de weg te volgen van één van de vier 

Imams en door het volgen van de madhhabs (rechtscholen). Als je volgt, zul je veilig zijn. Als je 

het niet volgt, zul je in gevaar zijn.  

Er zijn zoveel mensen die bayaan (uitleg) geven. Ze kunnen geen bayaan geven omdat zij niet 

geautoriseerd zijn door een Alim. Ze hebben dus geen autoriteit om bayaan te geven. En door 

dit grote gevaar, worden de meeste mensen misleid en zijn er maar enkelen die overleven op 

het juiste pad. Mensen die proberen uit de madhabs te stappen, vallen in een vallei. Niemand 

kan hen redden. Maar er is een weg en die weg is door één van de vier Imams te volgen. De 

missie van shaitan en zijn leger is om alles te veranderen en naar een verkeerde richting te 

leiden. Moge Allah de Almachtige ons vergeven, ons beschermen en ons geloof beschermen 

tegen shaitan.  
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12- Alleen U aanbidden wij en alleen U vragen wij om hulp 

 

Wanneer een Sheikh jou opdraagt iets te doen, moet je hem gehoorzamen. Wanneer een 

Sheikh jou iets opdraagt, zeg je: “ Ja of nee” tegen hem. Twijfel je aan hem? “Waarom heeft u 

mij dit opgedragen”. Vraagt een soldaat naar de reden voor een bevel van zijn officier? Vertelt 

hij zijn officier dat hij hem niet zal gehoorzamen of vraagt hij de reden van deze opdracht? De 

houding die een soldaat naar zijn officier heeft, zal de houding moeten zijn die, een leerling, 

Mureed,  heeft naar zijn Murshid, leraar. Dit is het laagste niveau  van tariqat. De leerling moet 

zijn Sheikh niet in twijfel trekken. Het moet niet zo zijn als bij Sayyidina  Musa (a) die de 

wijsheid van Sayyidina Khidr (a) in twijfel trok.  Dit zijn de opdrachten die een Sheikh geeft aan 

zijn leerling zodat hij een goede dienaar voor Sayyidina Mohammed (s) kan zijn en voor Allah de 

Almachtige.  

 

Als een leerling geen Adab heeft naar zijn Sheikh, zal hij niet leren om Adab te hebben naar de 

Profeet (s). Dat betekent dat hij ook niet zal leren Adab te hebben naar Allah de Almachtige.  De 

dwaze wahabis ontkennen deze tarbiya (training). Wanneer een persoon niet accepteert de 

dienaar van Sayyidina Mohammed (s) te zijn, wordt hij ook niet als dienaren van Allah de 

Almachtige geaccepteerd. Allah de Almachtige zegt: ”Ga naar mijn geprezen Sayyidina 

Mohammed (s). Ga als eerste naar hem toe. Wees zijn dienaar en kom daarna naar Mij. Geef 

jouw respect aan hem en kom dan naar Mij. Als je hem niet respecteert, zal Ik jouw respect 

naar Mij toe niet accepteren. Ik geef Goddelijke Respect aan Mijn geliefde dienaar Sayyidina 

Mohammed (s), hoe komt het dan dat je weigert respect te betuigen aan mijn geliefde ". 

 

12- AL Bari: De uitvinder of ontwikkelaar  

“Hij is degene die Zijn schepping beveelt in perfecte harmonie. Alles 

is in harmonie met zichzelf en in overeenstemming met  al het 

andere. Hij heeft jou intelligentie en vrijheid van keus gegeven.”  
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Dit is werkelijke Adab die de tariqat geeft en waar wij behoefte aan hebben tegenwoordig. Ja, 

het is gemakkelijk dit te begrijpen, maar deze leeghoofdige mensen begrijpen het niet. Zij 

zeggen dat respect aan de Profeet (s) shirk is (het associëren van metgezellen met Allah de 

Almachtige). Zij zeggen dat  wij metgezellen met Allah de Almachtige associëren . 

 

Hoe kunnen zij dit zeggen wanneer Allah de Almachtige zelf zijn Goddelijk Respect aan 

Sayyidina Mohammed (s) geeft? Hoe kun je zeggen dat je geen respect mag geven aan de 

profeet (s)? Ze zeggen dat hij dood is en dat hij daarom geen respect meer verdiend. Wat is dit 

voor dwaasheid? Allah de Almachtige geeft eindeloos respect aan Sayyidina Mohammed (s) en 

zij zeggen aan Allah de Almachtige: "Waarom is het zo dat  Allah de Almachtige respect geeft 

aan de Profeet (s) terwijl hij overleden is?” Zij die dit zeggen zijn kafirs, nee erger dan kafirs. Ja, 

je moet eerst proberen een dienaar te zijn van de Profeet (s), zo niet zal Allah de Almachtige 

jouw dienaarschap niet accepteren. Allah de Almachtige verwierp de aanbidding van Iblis, 

omdat hij het niet accepteerde de dienaar van Adam (a) te zijn. Hij was opgedragen respect te 

tonen aan Adam (a) omdat de Noor Mohammed (s) gedragen werd door Adam (a). Allah de 

Almachtige gaf de opdracht aan alle engelen om hun hoogste respect te geven door te buigen, 

in Sajda, voor Adam (a). Adam (a) droeg de Noor van Sayyidina Mohammed (s). maar Iblis 

weigerde Sajda te doen voor Adam (a) en hij werd hiervoor weggestuurd. 

We weten dat niemand van de mensheid in staat zou zijn om het niveau van  aanbidding van 

Iblis aan Allah de Almachtige te bereiken. 

Hij aanbad Allah de Almachtige voor duizenden en duizenden jaren. Maar toen hij weigerde de 

dienaar te zijn van de geliefde Mohammed (s), toen hij weigerde neer te buigen voor Adam (a), 

heeft hij geen enkel voordeel gehad aan al zijn aanbidding. Dit is omdat Adam (a) het licht van 

Mohammed (s) droeg, de Nour Mohammadi (s). 

Waarom weigeren sommige mensen respect te geven aan Sayyidina Mohammed (s)? Iedereen 

weigert Sajda te doen voor Sayyidina Mohammed (s) tegenwoordig. Neem het voorbeeld van 

Jacob (a). Hij was een Profeet en zijn zonen waren ook Profeten.  
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Zij maakten Sajda voor Jozef (a). Hebben zij een zonde van shirk begaan? De Wahabis zijn boos 

wanneer mensen mijn handen kussen of de handen kussen van een ander respectabel persoon. 

Hoe zit het dan met de elf  broers van Sayyidina Jozef (a)? Die bogen voor Jozef (a). Alle elf 

broers waren Profeten en Sayyidina Jacob (a) was hun vader en als Profeet boog hij voor 

Sayyidina Jozef (a). Ontkent iemand dit? Hoe zit  het dan om Sajda te doen naar Sayyidina 

Mohammed (s)? Dieren deden Sajda voor Sayyidina Mohammed (s). Wij zijn meer dan dieren. 

We maken ook Sajda. In het begin kan dit niet duidelijk zijn voor mensen, omdat zij 

tegengehouden worden om Sajda te doen naar Sayyidina Mohammed (s). 

 

Wanneer je ‘iyyakana budu wa iyya kanastain’(“ Alleen U aanbidden wij en alleen U vragen wij 

om hulp”) zegt, naar wie spreek jij dit uit? Allah de Almachtige is Ghaib (Onzichtbaar) . Als hij 

Ghaib is, afwezig, tegen wie zeg je ’iyyaka’? Wie is die ‘iyyaka’? Allah de Almachtige weet dat jij 

niet weet naar wie jij Sajda doet. Wanneer je Sajda doet voor Allah de Almachtige omdat je 

verteld is dat hij Ghaib is, dat Hij onzichtbaar is. Dit is een geheime, Sirr,  en er zijn oceanen van 

kennis en oceanen van geheimen in de Heilige Koran. dit komt van zijn Geheime Wijsheid.  Ja, 

wanneer je  ‘iyyakana budu wa iyyaka nastain’ zegt, weet Allah de Almachtige dat de gewone 

dienaren niet naar Hem kijken.  Maar als een training, moet je kijken naar degene naar wie jij 

Sajda doet. Je moet degene kennen wanneer je naar degene kijkt. 

 

 Wanneer sommige mensen Allahu Akbar zeggen, kijken ze naar de Qibla. Maar naar wie kijken 

zij door deze Qibla? Zij kijken naar die Ene aan wie zij zeggen ‘iyyakana budu wa iyya kanastain’. 

En niet naar een lege muur of naar een leeg huis die de Qibla is. De lege Baitullah geeft geen 

baat aan de Ummah. 

Baithullah betekent Huis van Allah de Almachtige. Ik zeg dat is de Baith,  of het huis van Sheikh 

ul Burrah. Als hij niet in het huis is, hoe kan ik zeggen dat dit het huis van Sheikh ul Burrah is?  

Iza Ma Yakhtanee Sheikh ul Burra Ma Yakoon Haqiqathan Baithul Sheikh ul Burra.  Als er niet de 

Heer in zijn Huis was, zouden we het niet het Huis van Allah de Almachtige (Baithullah) 
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noemen. Waarom noemen we het Huis van de Heer, Baithullah,  als Hij er niet in zit? We weten 

dat Allah de Almachtige overal is. Ja, we weten dat, maar Hij is ook speciaal in die Baithullaah 

om gezien te worden. Als er iemand daar naar Hem zoekt, kunnen ze Hem zien. De Ummah 

doet Sajda kijkend naar de Qibla, de Baithullah. Ja, ze moeten weten naar wie zij Sajda doen. Ze 

maken natuurlijk geen Sajda naar de muren van de Ka’aba dat is shirk. 

Hoe kan het zo zijn dat je Sajda doet naar de muren? Wie zien zij wanneer zij kijken naar de 

muren van de Ka’aba? Zij kijken naar de Heer van de Ka’aba, die gekleed is met een Goddelijke 

Kleed en naar hem die de Khalifatullah is, de vertegenwoordiger is van Allah de Almachtige. 

Wanneer je zegt Iyyaka kijk je naar hem en wanneer je naar hem kijkt, kijk je naar Allah de 

Almachtige. 

Daarom is dit de weg van training, zodat mensen in staat zullen zijn de Goddelijke 

Aanwezigheid van Allah de Almachtige te bereiken. Hoe kan iemand een dienaar van Allah de 

Almachtige zijn, als hij niet eerst klaar is om de dienaar van rasulAllah (s) te zijn.  

De training van een soldaat wordt als eerst gedaan door een sergeant, daarna door een kolonel. 

Wanneer hij een kolonel is, wordt hij een generaal na het ontvangen van een training aan de 

hand van een generaal. Hoe is het mogelijk voor een soldaat om op te klimmen naar de hoogste 

positie als commandant als hij de lagere positie van soldaat niet kent. Dit is de Adab.  

Net zo is het belangrijk voor een Moslim om getraind te worden aan de hand van een Murshid  

ul Kamil, een perfecte erfgenaam van Sayyidina Mohammed (s) die weet hoe hij leerlingen 

moet trainen. Moge Allah de Almachtige ons helpen.  
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13- Pas op voor Shaitan  

 

 Mensen blijven aandringen en vragen om meer vrijheid. Ik vertel hen dat als ze zo'n vrijheid 

nodig hebben, het beter voor hen is om naar de oerwouden te gaan en daar te leven met de 

dieren. Daar zouden ze kunnen leven zoals zij dat willen. Door de eeuwen heen heeft Shaitan 

ervoor gezorgd dat de mensheid Islam verkeerd begrijpt. Als Islam zegt dat dit wit is, zal  

Shaitan zeggen dat het zwart is. Als Islam zegt dat dit zwart is, zal Shaitan zeggen: “Nee, dit is 

wit.” 

 

Een tijdje geleden zag ik in Maleisië overal, “volg hem” staan. Ik vroeg wie die persoon is die zij 

moeten volgen. Misschien benoemd Shaitan zijn naam niet en herinnert hij hen hem te volgen. 

Niemand beantwoordde mijn vraag, maar ik had uitgezocht dat het Shaitan was die dit 

geschreven had, zodat ze hem zullen volgen. Ik vertelde ze om daarvoor in de plaats ‘volg 

Sayyidina Mohammed (s)’ te schrijven. Mensen schrijven tegenwoordig: ”Pas op voor de hond”, 

in plaats van “Pas op voor Shaitan”, te schrijven. 

Print in alle talen die in jouw land bekend zijn  ‘Pas op voor Shaitan en volg Sayyidina 

Mohammed (s)’.  Geef dit als eerst aan de voorzitter van het parlement, daarna aan de 

president en dan aan de premier en dan weer aan alle andere ministers en leden van het 

parlement. Daarna aan ieder ander en waarschuw hen tegen Shaitan. Iedereen moet in hun 

woning en werkplek een herinnering schrijven om gewaarschuwd te zijn tegen Shaitan en om 

Sayyidina Mohammed (s) te volgen dit is een opdracht van Allah de Almachtige die zeg: “Wa 

zakkir”. Allah de Almachtige heeft zijn geliefde Sayyidina Mohammed (s) verteld: ”Oh! Mijn 

13-  Al Musawwir: de Ontwerper of de Vormer 

“De volmaakte artiest die alles de  meest unieke, mooie, en perfecte 

vorm en ontwerp geeft. Wanneer hij creëert zegt hij alleen: ” Wees” 

en er ontstaat een heel universum.”  
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geliefde dienaar Mohammed (s), je moet mijn dienaren herinneren dat ze op hun hoede 

moeten zijn voor Shaitan.” De profeet (s) verspreidde deze heilige boodschap voor ons om het 

te volgen en we moeten dit daarom volgen. 

 

Als je tegen een hond zegt: ”Woef”, zou deze kunnen wegrennen. Maar al zou je honderd keer 

tegen Shaitan zeggen:  ”Woef”, hij zal niet wegrennen. Daarom moeten we voorzichtig zijn en 

zeggen: ”Nee, ik volg jou niet. Jij bent Shaitan en je bent slecht. Je zult me daarom misleiden en 

om die reden zal ik jouw slaaf niet zijn”. Als je niet tegen Shaitan kan vechten omdat je je zwak 

voelt. Zeg dan: ”Oh mijn Heer, ik ben zwak, red mij van  Shaitan, Aizznee,  bescherm mij. Ik heb 

U nodig om tegen dit gevoel te vechten”. Dan zal de opdracht van Allah de Almachtige voor jou 

zijn om te zeggen: “ Audho billah,  Oh! mijn Heer bescherm mij tegen shaitanir rajiem. Wanneer 

je zwak voelt ten opzichte van Shaitan en zijn verleidingen zeg: ”Oh, mijn Heer, ik ben zwak, 

bescherm mij en red mij tegen Shaitan”.  
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14- Reis naar de Goddelijke Aanwezigheid  

 

Allah de Almachtige heeft ons de Sharia, Tariqat, Marifat en Haqqiqat gezonden. Sharia is het 

middel waardoor wij Haqqiqat of Realiteit kunnen bereiken. De Sharia is het schip en Tariqat  

als een oceaan waardoor je richting Haqqiqat kan bewegen, je bestemming. Zonder Sharia zou 

Tariqat nutteloos zijn. Het is als het parkeren van een boot op het strand. Je moet het naar de 

oceaan brengen om het te kunnen gebruiken. Dus Sharia zonder Haqqiqat is niets . Wie zich aan 

de Sharia vasthoudt, moet de oceaan betreden en zich richting zijn bestemming bewegen. Of 

het nou oost, west, noord of zuid is. 

Er zijn eenenveertig Tariqats en elk is een oceaan. Je kunt elk ervan gebruiken, afhankelijk van 

jouw bestemming. Allen houden zij zich vast aan de Sharia en verwachten van de volgelingen 

om aan de perfecte Sharia vast te houden, omdat je zonder een schip de oceanen niet kunt 

doorkruisen. De kennis van onze bestemming, wat Haqqiqat is, wordt Marifat genoemd. We 

vragen om Haqqiqat of om de Realiteit die Allah de Almachtige is. Daarom is Sharia als een 

boot, Tariqat als een oceaan, de kennis van jouw bestemming is Marifat en het behalen van 

jouw bestemming is Haqqiqat. 

 

De vraag is nu of je een Sheikh nodig hebt om die bestemming te bereiken? Je hebt 

bijvoorbeeld een kapitein op een schip nodig of een piloot op een vliegtuig om jou van de ene 

plaats naar de andere plaats te brengen. Tenzij je zelf kan sturen en geleiden.  

 

14- Al Ghaffar: De Vergever 

“Hij is degene die berouw accepteert en vergeeft. Berouw is tussen jou en 

Allah en moet samengaan met de vastberaden intentie om de zondige 

daad niet weer te doen. Het teken van acceptatie van jouw berouw en de 

overeenstemming van vergeving door Allah is dat Hij jou de zondige daad 

niet zal laten  herhalen.” 
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De uiteindelijke bestemming van mensen is de Goddelijke Aanwezigheid  van Allah de 

Almachtige. De Eenenveertig Tariqats zijn als eenenveertig oceanen en je mag kiezen welke jij 

wilt. Als jij iets wilt bereiken, moet je jouw boot in beweging brengen, van het strand naar de 

oceaan. Net zo moet de Sharia uitgeoefend worden door Tariqat. De Sheikh is als een kapitein 

of piloot. Hij is degene die ervaren is in het heen en weer brengen. Wij beginners  kunnen niet 

leiden. Het is genoeg om een weg met een gids te kiezen. Alle Profeten waren gidsen. Terwijl zij 

die na hen leidden, hun erfgenamen zijn . In Mekka en Medina hebben wij een Mutawwaf 

(begeleider) nodig als leider die ons bij de hand neemt en ons rondleidt naar de Ka’aba e.d. Dus 

hoe zal dat dan zijn, gaan naar de Goddelijke Aanwezigheid van Allah de Almachtige. 

 

Alle Profeten vóór de Islam leerden hun gelovigen over de Tariqat, want zonder dat zou de 

sharia nutteloos zijn. Zoals we eerder zeiden een boot dient geen nut op land. Het is alleen 

nuttig op een oceaan. Eenmaal op de oceaan kan het zijn bestemming vanuit verschillende 

richtingen bereiken. 

 

De eenenveertig  Tariqats zijn eenenveertig  oceanen die verschillende typen van vaartuigen 

nodig hebben om ze te doorkruisen. Sommige hebben vaartuigen met grote scheepsruimte 

nodig, terwijl anderen aan een simpele boot voldoende hebben. Allah de Almachtige heeft vele 

Tariqats gecreëerd zodat iedereen zijn manier van reizen naar gelang zijn bekwaamheid kan 

kiezen. Als jij een schip hebt met veel capaciteit, kun jij je naar jouw bestemming door zeeën en 

oceanen begeven. Wat hetzelfde is vanuit elke richting. Alleen Sharia behouden, is als het 

houden van een boot op het strand. Breng het dus naar de oceaan. De Tariqat, de oceaan, zal 

nooit iets wegnemen van de Sharia. Daarom moet je de hele Sharia meenemen naar Tariqat. Er 

iets van af nemen, maakt jou een onzuivere Tariqat volgeling, het is niet acceptabel voor 

Tariqat. De Tariqat vraagt om een perfecte volgeling van Sharia, er iets uithalen zou hetzelfde 

zijn als een gat in je vaartuig maken en dat gat is genoeg om je te laten vergaan . 
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Dat is de reden waarom de mensen van Tariqat de Sharia steviger proberen vast te houden dan 

anderen. Onze bestemming bereiken is een heel serieus onderwerp. Allah de Almachtige zal 

ons vragen waarom wij er niet voor hebben gezorgd onze bestemming te bereiken. Alleen de 

Wahabis, de dwazen, de leeghoofden  en de dommen begrijpen de Zegel der Profeten 

Mohammed (s) niet. De Wahabis begrijpen Tariqat niet. Laat hen gaan en houd je vast aan jouw 

weg.  
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15- Het verpletteren van het ego 

 

Allah de Almachtige is Innaka Hamidun Majid. Hij heeft het niet nodig om geprezen te worden 

door zijn dienaren op aarde of door de engelen in de hemelen, bij de troon, de Arsh of de 

Kursh. Hij heeft het niet nodig om geprezen te worden door welke van zijn dienaren dan ook. 

Omdat Hij zichzelf heeft gekleed met absolute glorie van voor de eeuwigheid tot in de 

eeuwigheid. We kunnen hem niet kleden in glorie omdat Hij glorieus is. En Hij heeft absolute 

glorie en absolute grootsheid voor zichzelf gehouden. 

 

Ons respect en aanbidding dragen niet bij aan zijn grootsheid. Omdat hij zichzelf al gekleed 

heeft met absolute grootsheid van voor de eeuwigheid tot in de eeuwigheid. Niemand kan hem 

iets geven omdat Hij Innaka hamidun Majid, SubhaanAllahu wa ta ala is. We denken dat we iets 

doen voor Hem, maar er is geen maat tussen Allah de Almachtige en ons. 

 

In feite kan de hele schepping niet dichterbij komen dan een kleine stip ten opzichte van Zijn 

eindeloze Oceanen. Ja, zijn eindeloze Macht Oceanen. Wie kan er een partner van Allah de 

Almachtige zijn? Als jij de grootte had van alle universums samen, kan zelfs een klein wezen als 

een mier in staat zijn jou iets te geven ,maar als alle engelen en alles in het bestaan Allah de 

Almachtige zouden prijzen zijn ze nog steeds niet in staat Allah de Almachtige iets te geven. We 

kunnen Hem niets geven en dit moeten we weten. 

Sommige mensen bidden heel lang. Zo lang dat ze soms vergeten of ze zelfs de Fatiha hebben 

gelezen. Ze zijn erg trots op hun lange salaat en willen weten waarom ik mijn salaat zo snel doe. 

15- Al Qahhar: de Onderwerper 

“Hij is de eeuwig dominerende, die zijn hele schepping 

omringd heeft van buiten en van binnen met zijn 

onweerstaanbare kracht. Niks kan hem ontvluchten”. 
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Ik ben niet trots op mijn salaat. En om die reden wil ik de Wahabis niet imiteren en lange 

gebeden verrichten. Ik weet dat mijn salaat niet genoeg is en ik vraag hier vergiffenis voor. 

 

Sommigen van jullie zijn trots op jullie lange salaat en mijn hart ziet dat. Dat is waarom ik over 

dit onderwerp praat. Jullie moeten getraind worden, dat is waarom je een tariqat nodig hebt. 

Dat is omdat je getraind moet worden aan de hand van een Sheikh. Ja, je kunt niets geven aan 

Allah de Almachtige. Mensen kunnen denken dat hun lange salaat iets geeft aan Allah de 

Almachtige en zijn er daarom trots op. Shaitan was trots op zijn gebeden en zei: ”Ik ben de 

eerste, ik heb het meeste gedaan dus ik moet de eerste zijn en niet Mohammed (s).” Toen Allah 

de Almachtige shaitan opgedragen had sajda te doen voor Adam (a), wist shaitan dat hij zijn 

positie niet meer zou kunnen houden. Shaitan was trots op zijn gebeden en op zijn aanbidding. 

 

Allah de Almachtige heeft ons niet opgedragen hem te aanbidden en te prijzen om ons trots te 

maken . Integendeel, het is om onze ego's neer te halen en ons te zuiveren. Het is om onze ego 

waardeloos te maken. Jouw nafs heeft geen waarde.  Aanbidding en prijzen is de verklaring en 

herinnering voor jou aan jezelf dat je niet groots bent en dat je geen grootsheid bezit en dat 

grootsheid van Allah de Almachtige alleen is.  Dit is omdat Hij verklaart de grootste te zijn. 

 

Hij heeft ons vijf keer per dag gebed opgedragen zodat we in staat zullen zijn om te ontsnappen 

aan de kwade influisteringen van ons ego. De meeste mensen bidden geen 5x per dag meer 

omdat hun ego's zich niet willen onderwerpen in buiging naar Allah de Almachtige. Voor hen 

die wel de voorgeschreven vijf keer per dag bidden, onderwerpen velen van hen zich aan het 

verlangen van hun ego om hun gebeden te beperken tot de verplichte gebeden en de  

vrijwillige gebeden, zoals Ishraq, Duha, Awwabin, Tahajjud en Tasbeeh te negeren. 

 

Salatu tasbeeh is erg zwaar voor het ego omdat het verpletterd wordt. Iemand vertelde mij dat 

hij niet in staat is dat gebed te verrichten op de voorgeschreven tijd van Tahajjud. Mijn advies 
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aan hem was, als hij het gemist had op de voorgeschreven tijd, hij het gedurende de dag zal 

moeten inhalen. Zijn ego zal tegen hem zeggen dat de tijd ervan voorbij is als hij het gemist 

heeft. Maar de beste manier om het ego te verpletteren is het tenminste gedurende de dag te 

doen. Het zal in opstand komen bij de gedachten om het Tasbeeh gebed elke dag te voldoen en 

zal zeggen dat één keer per week voldoende is. Vergruis het  ego en doe het dagelijks tijdens 

Tahajjud.  

 

Alle vijfhonderd vormen van aanbidding naar Allah de Almachtige toe helpt jou je ego te 

verpletteren en het van trots te ontnemen. Of je nu een Sheikh bent of een Alim of een persoon 

van betere status, het geldt ook voor jou. Ik kom hier om de ego's te verpletteren en jou te 

redden van je ego, en dat is tariqat. Wie daar anders over denkt is verkeerd. Zij hebben het niet 

begrepen. Ik kom hier om mensen te helpen hun ego's te veroveren en niet voor mijn nafs. 

 

Het reciteren van Bismillahi Rahmani Rahiem voor het eten en drinken is een goede training 

voor het ego. Het ego wil dat je eet en drinkt voor zijn lof en niet in de naam van Allah de 

Almachtige. Mijn hoofddoel om hier te zijn met jullie voor een paar dagen, is om je ego te 

verpletteren. Al is het van korte duur. We bevechten het wanneer je naar het nachtgebed met 

jouw Sheikh komt en tot aan fajr gebed blijft en dan zikr doet en yaseen sharif reciteert, luistert 

naar bayaan en nasiha. Jouw ego zal je aanmoedigen om naar jezelf te kijken als een belangrijk 

persoon, een groot persoon en een persoon die respect eist. Wij bidden om onze ego's nul en 

waardeloos te maken . 

 

Alle respect zijn we verschuldigd aan  Allah de Almachtige, maar jij kunt niet geven aan Allah de 

Almachtige. Moge Allah de Almachtige jou en ons van zijn eindeloze zegeningen geven, om 

samen te zijn hier en in de Goddelijke Aanwezigheid en sajda naar Hem te doen. Het is een 

gunst van Allah de Almachtige aan ons, anders zou jullie ego voorkomen hebben dat jullie hier 

naar toe kwamen, om te aanbidden en om een dienaar van Allah de Almachtige te zijn. 
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Moge Allah de Almachtige ons vergeven en ons verlossen van onze ego's. Wat Allah de 

Almachtige zegt is waar, wat RasulAllah (s) zegt is waar en wat jouw Sheikh zegt is waar. 

Daarom vragen we om hen te volgen. Moge Allah de Almachtige ons behouden op de weg van 

Zijn Geliefde Dienaar Sayyidina Mohammed (s).  Jij, ik  en iedereen vragen  om dienaren te zijn 

van Allah de Almachtige. Moge Allah de Almachtige ons zegenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 

 

 

 

 

 

16- Zekerheid is een schat van de Vrienden van Allah  

 

Zekerheid is Yakeen, de Kracht van Geloof met Zekerheid. Gedurende de tijd van Hasan ul Basri, 

één van de beroemde Imams, was er een Ajami, oftewel een  niet Arabische heilige die Habib ul 

Ajami genoemd werd. Een ongeletterde persoon die niet kon lezen of schrijven, maar wiens 

hart vol was met Goddelijk Licht. Toen Hasan ul Basri op een dag deze heilige bezocht, plaatste 

hij twee stukken brood, of naan zoals het genoemd wordt in het oosten, voor de bezoeker. Het 

was alles wat hij had om zijn gast te geven. 

Toen de heilige op het punt stond Imam Hasan ul Basri te vragen wat te eten, werd er op de 

deur geklopt door een bedelaar en hij zei: ”Shayyanlillah,”  wat betekent: ”Iets omwille van 

Allah.” Habib ul Ajami nam de twee stukken brood en gaf ze weg aan de bedelaar. Imam Hasan 

ul Basri ,die hongerig was op dat moment, keurde zijn daad in zijn hart af,  terwijl hij dacht dat 

een van die stukken voor de gast had kunnen worden bewaard.  

 

Na een tijdje was er een nog een klop op de deur.  De heilige liet de deur openen door iemand 

die bij hem verbleef. Aan de deur was een  bediende met een dienblad met heerlijk eten en hij 

zei dat dit van zijn meester was voor de heilige. De heilige die de gedachte van Hasan ul Basri 

gelezen had, sprak nu en zei: ”Oh! Hasan ul Basri, je hebt zoveel  kennis, maar je kent geen 

zekerheid. Je was niet blij toen ik de twee broden weg gaf. Maar ik wist dat het gemakkelijk was 

voor Allah de Almachtige om ons veel meer te geven. Ik wist dat, ik geloofde erin en ik was er 

zeker van. Ook jij wist dit, maar geloofde er niet in. Had je erin geloofd, zou jij er niet 

16 - Al Wahhab: De Weldoener of de Schenker 
“Hij is de Gever van alles zonder voorwaarden, zonder grenzen, zonder enig 

voordeel of er iets voor terug te vragen. Hij geeft alles aan iedereen, overal en 
altijd. Hij geeft geld aan de armen, gezondheid aan de zieken, kinderen aan hen 
die kinderloos zijn, vrijheid aan hen die gevangen waren en kennis aan de 
onwetenden. Wanneer Hij jou geeft,  kan niemand voorkomen dat het goede 
naar jou toekomt.” 
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ontevreden over zijn geweest, toen ik de twee broden weggaf. Maar kijk, ik was zeker. Je hebt 

meer nodig dan de kennis die je bezit, omdat je zekerheid nodig hebt.” 

 

Het is niet belangrijk om te veel te weten en geen yakeen, zekerheid, te hebben. Sommige 

mensen kennen geen hadith of Quran Kareem, maar hun geloof en zekerheid kan perfect zijn. 

Je kunt veel meer voordeel halen van zo’n persoon dan van iemand die alleen maar kennis uit 

een boek kent. Een cassettebandje kan jou geen zekerheid geven, net zoals het voorlezen niet. 

Zekerheid kan alleen doorgegeven worden van de ene persoon naar de andere. RasulAllah (s) 

gaf geen Imaan aan zijn Sahabas door hen te vragen te lezen. De zekerheid in zijn hart zorgde 

ervoor dat het stroomde in de harten van zijn metgezellen. We moeten altijd kijken naar 

mensen die zekerheid in hun geloof hebben. Ongeacht of dat hele simpele mensen zijn. Veel 

dokters beweren veel te weten, maar zij halen het niveau van zekerheid niet. 

 

Toen Imam Hasan ul Basri en Habib ul Ajami, die een heilige in die tijd was, nog in Baghdad 

leefden, ontmoette de Heilige de Imam die aan het wachten was op een boot aan de rivier van 

Basra om over te steken. Toen hij dit zag, vroeg de heilige aan Hasan ul Basri waarom hij geen 

Bismillahi Rahmani Rahiem reciteerde en over het water liep. Habib ul Ajami zei toen: 

“Bismillahi Rahmani Rahiem” en liep de rivier over en zei: ”Je kent Bismillahi Rahmani Rahiem 

maar je geloof heeft geen zekerheid bereikt. Ik weet niet zoveel als jij, maar ik heb volledige 

zekerheid daarom mag ik, wanneer ik het zeg, over water lopen.” 

 

Allah de Almachtige  heeft zulke krachten aan Rasulullah (s) geschonken die het op zijn beurt 

weer aan de Sahabas gaf en elke Sahaba had dergelijke krachten van zekerheid. Dit is de kracht 

van wonderen. Iedereen beweert een gelovige te zijn maar dit is niet met zekerheid. We 

moeten proberen het niveau van zekerheid te bereiken, en dit kan bereikt worden door 

vriendschap met mensen die dit bezitten. Zij kunnen ons helpen dergelijke krachten te krijgen. 

Elektriciteit kan alleen maar stromen als het aangesloten is aan het hoofdnet. De kracht die 
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Allah de Almachtige heeft gegeven aan de Profeet (s) stroomt te midden van de moslims tot op 

de dag van vandaag. Maar de meesten die deze krachten bezitten zijn verborgen, in 

tegenstelling tot vroeger toen zij zich vertoonden aan de mensen en de mensen hen overal 

volgden. Je zult hen niet vinden tenzij je zeer zorgvuldig zoekt.  Een persoon die een juweel in 

het grind vindt, kan het weggooien denkende dat het ook een gewone steen is. Maar degene 

die verstand van juwelen hebben, zullen het naar een edelsteenbewerker brengen om het te 

laten snijden en polijsten om het tot een juweel te bewerken. Zo ook laat Allah de Almachtige 

Zijn Heiligen niet in gepolijste staat zien. Nee! Zij zijn verborgen. 

 

Mijn Heiligen zijn verborgen en niemand zal ze kennen tenzij Ik wens ze te laten zien aan Mijn 

dienaren. We moeten daarom proberen iedereen te respecteren, één van hen kan een Heilige 

zijn, een geliefde dienaar van Allah de Almachtige. We kunnen van hem leren. 

Iedereen respecteren is een sunnah. We moeten de jongeren respecteren, de ouderen, de 

armen, de rijken, de werkers, de zakenlieden, man en vrouw. Als je jouw respect toont, kan het 

zijn dat je een geliefde dienaar van Allah de Almachtige, een vriend van Allah de Almachtige, 

tegenkomt die jou hier kan redden en je kan helpen in het hiernamaals.  
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17- De mooiste  recitatie 

 

RasulAllah  (s) heeft gezegd, “Ad Deen un  Nasiha”, dat Islam leeft in de  Nasiha (advies). Nasiha 

is het leven van Deen (religie) , er is geen Deen zonder  Nasiha. Zelfs RasulAllah  (s) kwam naar 

ons als een  raadgever. Het raad geven aan  de dienaren van Allah de Almachtige was zijn meest 

belangrijke  missie. Zijn eerste Nasiha, eerste advies aan de mensheid was: “ Oh,  mensen zeg 

La Ilaha IllAllah , La Illaha IllAllah, La Illaha IllAllah  Mohammad Ur  Rasulullah  en bestrijdt hen 

die het niet zeggen”. Zij die zeggen La Ilaha IllAllah  zijn Hisbulah, zij zijn met Allah de 

Almachtige,  en zij die er tegen zijn, zeggen Hisbuh shaitan, dus strijd tegen hen. Zo lang de 

mensen, Nasiha, het eerste advies van de Profeet (s) in stand houden zal Islam blijven bestaan. 

 

Dat is de reden waarom wij onze kinderen  als eerste leren La Ilaha lIlAllah, La Illaha IllAllah, La 

Illaha IllAllah  te zeggen. Dit is wat we proberen ze als eerste te laten zeggen.  

Wie dit in het vroege stadium van het leven zegt, zal zeker tot het einde dit behouden en zal 

het nooit vergeten. Allah de Almachtige zal nooit de goede woorden van kalima Tayyibah 

(mooiste recitatie) ontnemen aan zijn dienaar gedurende zijn laatste dagen of wanneer hij dit 

leven verlaat. Degene die begint met La Ilaha IllAllah  zal eindigen met La Ilaha IllAllah.  Voor 

degenen die eindigen met La Ilaha IllAllah  zullen zeer zeker naar het paradijs gaan. Daar is geen 

twijfel over. Wij zijn opgedragen iedereen La Ilaha IllAllah  te leren, zodat zijn of haar laatste 

woorden ook La Ilaha IllAllah  zullen zijn. 

 

De profeet (s) heeft  La  Ilaha  IlAllah omschreven als Aflal  zikr, de meest kostbare en de meest 

acceptabele zikr. Deze zikr maakt Allah de Almachtige blij. Hij zal dan met trots tegen zijn 

17- Ar Razaq: De onderhouder of de verzorger  
“Om de schepping in stand te houden, 
 is er levensonderhoud nodig.  
Er is fysiek en spiritueel levensonderhoud.” 



89 

 

engelen zeggen: “ Mijn dienaren zeggen La Ilaha IllAllah . Reciteer La Ilaha IllAllah  terwijl je 

loopt en praat en wees er niet tegen. Op veel plaatsen wordt de recitatie van La Ilaha IllAllah   

als bida,  innovatie, beschouwd,. Mekka en  Medina delen ook deze mening. Je kunt daar deze 

zikr niet doen.  

Als ze zelfs drie mensen bij elkaar zien die La Ilaha Illallah reciteren, worden ze gestopt en 

gevraagd om zich  te verspreiden 

Hoe kan het reciteren van La Ilaha IllAllah,  bida zijn? Waarom zou deze recitatie voorkomen 

moeten worden in de Masjid of Masjid ul Haraam of Naabawi Sharief? Wij naderen het einde 

van de wereld en de tijd van het kwaad. De eerste Tabligh, de eerste Bayaan van RasulAllah,  (s) 

aan alle mensen voor alle tijden tot aan Qiyama, en misschien wel tot in de eeuwigheid, was 

om hen te laten reiken naar die Kalima Thayyiba, de Mooiste Recitatie La Ilaha Illallah. 

 

De tongen van alle Profeten vibreerden met deze meest waardevolle, vreugdevolle en 

verfrissende recitatie La Ilaha IllAllah. De profeet (s) stelde dat Allah de Almachtige  honderd en 

één beloningen schenkt aan degene die La Ilaha IllAllah  zegt. Een daarvan is de verwijdering 

van  de stress van het hart. De vraag naar psychiaters is zo hoog dat er zoveel of meer van hun 

klinieken zijn dan zelfs supermarkten en dan er is nog steeds een wachtrij voor hen. 

Mijn uitdaging aan de psychiaters is dat ook zij als hun patiënten zullen eindigen. Zoveel van 

deze doctoren zijn mij komen bezoeken in Londen, Amerika en Duitsland, en ik adviseerde hen 

niet meer dan zeven patiënten per dag  te zien. Om meer dan zeven patiënten te zien is een 

zware last. En deze doctoren zullen eindigen met een andere psychiater, die voor hen  zal 

moeten  zorgen. 

 

Mijn voorschrift tegen stress is, neem  een douche, doe twee rakaats gebed, ga daarna zitten, 

en reciteer La Ilaha IllAllah  100x.. Er is geen noodzaak voor medicijnen. In feite zouden de 

psychiaters moeten stoppen met het geven van medicijnen en deze recitatie aan hun patiënten 

moeten adviseren.  
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Daarom is de  eerste tabligh, La Ilaha IllAllah,  voor alle mensen, zowel aan moslims als aan niet 

moslims. Er zal een dag komen waarin iedereen het zal moeten zeggen. 

Mensen vergeten hun Heer, hun Schepper, en als straf laat hij hen als vergeten achter. Het is 

alleen dat deze mensen niet in staat zijn, Zijn zegeningen te bereiken. Allah de almachtige  

vergeet niemand van zijn schepselen, of dat nu dieren, reptielen, insecten of wat dan ook zijn. 

 

Niets kan in het bestaan zijn als zij vergeten zouden worden door Allah de almachtige.   Alles is 

onder controle van Allah de Almachtige. Allah de Almachtige  creëert , verzorgt en vergeet niet. 

Hij zal zeker niet de mensheid vergeten omdat alles gecreëerd  is als eerbetoon aan  de mens. 

Het is alleen zo dat de mens vergeet. De mensen van de 20e eeuw proberen zich hun Heer niet 

te herinneren zodat zij absoluut vrij kunnen zijn.  
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18 -  De geheimen van Heilige Kennis 

 

In de naam van Allah de Almachtige, de meest Genadevolle, de meest Barmhartige en de meest 

Weldadige, de Heer der Hemelen en de Schepper van alle bestaansvormen . Hij heeft alles in 

het leven geschapen en op elk moment dat Hij dat wil, kan Hij alles wegnemen. 

Wanneer  aan een bepaalde Heilige vragen werd gesteld door sommige mensen over 

Marifatullah, (Goddelijke Kennis), gaf hij hen geen antwoorden omdat hij in staat was hun 

niveau van begrip te zien. Hij vertelde: “Laat deze vragen aan ons over en de antwoorden zijn 

niet voor jou." Degene aan wie Hikmah (wijsheid) is gegeven, voordat hij spreekt of mensen 

aanspreekt, moet de algemene regel kennen: Kalimannaasa Ala Kadaru Kooli.  Dit is een 

opdracht van RasulAllah (s). Je moet mensen  aanspreken volgens hun begrip en capaciteit van 

hun verstand. 

Je kunt niet meer spreken dan dit, omdat je anders verantwoordelijk wordt gehouden. Zij, die 

gewone mensen aanspreken, dragen een zware verantwoordelijkheid. En als zij dit soort 

Hikmah (wijsheid) niet goed doorgeven, zullen die mensen lege mensen worden. Zij zullen leeg 

raken omdat zij niets weten over ShariatAllah (wetten) of  over Thazeem ShariatAllah (respect).  

Er is Shariatallah (Wetten) en er is Thazeem ShariatAllah, wat de opdracht is om ShariatAllah te 

respecteren.  

Wanneer sommige Heiligen in jazbah gaan (goddelijke aantrekkingskracht), ontwikkelen ze een 

sterke relatie met  alamul malakooth (de onzichtbare rijk der Kennis). Zij  kunnen ala mulk (visie 

van de tastbare wereld)  verliezen en spreken over iets dat behoort aan alamul malakut (de 

onzichtbare rijk der Kennis). Sommigen van hen spreken over niveaus in Alamul jabarooth (Rijk 

18 - Al Fattah: De Opener 
“Hij is de Opener en de Oplosser,  
 degene die alles wat gesloten is,  
klem zit of hard is, versoepeld.” 
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van Macht)  en zelfs in Alamul lahooth (de Rijk van de Eerste Manifestatie). Wanneer zij spreken 

vanuit hun niveau kan het muhatha zijn. Dat betekent dat hun toespraak boven het niveau is 

van de mensen tegen wie zij spreken.  

 

Wanneer iemand spreekt over Alamul lahooth, alamul jabarooth en alamul malakooth op zo’n 

manier, is het een grote fout omdat het kan zorgen voor problemen binnen de 

Moslimgemeenschap. Het kan er voor zorgen dat mensen het niet begrijpen en met elkaar gaan 

vechten. Ze kunnen gescheiden worden en zelfs vijanden worden van elkaar. En zo zal het 

respect voor Sharia weggenomen worden. 

Daarom kan de persoon die openlijk spreekt over zulke onderwerpen geen goeds doen. Je kunt 

dergelijke kennis niet doorgeven aan gewone mensen, omdat dergelijke mensen niet in staat 

zijn de realiteiten van deze woorden te begrijpen. Er moet  een thahweel (innerlijke betekenis) 

voor gewone mensen zijn en soms kunnen gewone mensen zelfs niet begrijpen wat Thahweel 

betekent 

Bijvoorbeeld, de Heilige Koran zegt: ”Waja’a Rabbuka Wal Malaku Saffa”  wat  betekent dat 

Allah de Almachtige, die jouw Heer is, komt met zijn engelen met Licht. Wat betekent dit? Hoe 

kun je dit zien? Wat is de betekenis hiervan wanneer Allah de Almachtige zegt dat Hij komt? 

Maar door deze vertaalde Arabische woorden, betekent het dat Hij komt en dat je, met je basis 

kennis, kan vragen waar Hij vandaan komt, omdat wij weten dat Allah de Almachtige overal is. 

Komt hij in een vorm of zonder een vorm? Licht is Saffa, maar hoe komt hij? Je kunt dit niet 

beantwoorden omdat je het alleen maar kan geloven en ook omdat er geheime kennis over dit 

punt is. Niet iedereen kan over dergelijke thahweel (kennis) beschikken . 

Zij die Ilm ul Yakeen, Ayn ul Yakeen en Haqq ul Yakeen hebben, de Zekerheden van kennis, 

zullen niet twijfelen omdat het voor hen duidelijk is wat de betekenis van thahweel is. Daarom, 

wanneer de Heiligen iets zeggen, is het niet altijd voor de gewone mensen. Het zou een soort 

van code kunnen zijn voor de opening van Mairfatullah, Goddelijke Kennis, zoals een 

combinatieslot op een koffer, met een digitale cijfercode om dat slot te kunnen openen.  
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Alleen de persoon die de code erop heeft gezet, kan het openen en niemand anders. Op 

dezelfde manier als dat geheim jou niet gegeven is, kun je ernaar kijken maar je kunt het niet 

openen. 

Neem bijvoorbeeld de Heilige Koran: de letters aan het begin van een Soera, zoals de Alif, 

Laam, Meem. 

Wie kan daar de betekenissen van geven? Zelfs de Engel Gabriel (a) die deze  Soera heeft 

geopenbaard kende de betekenis ervan niet. Een keer, toen Gabriel (a) kwam om Soera 

Maryam te openbaren, zei hij: “Qaf” en de Profeet (s) zei: “ Weet ik ”;  hij zei toen: “ Ha”, de 

Profeet (s) zei:  “Weet ik”; hij zei: “Ya” en weer zei Rasul (s): “Weet ik”. Hij zei: “Ayn” en de 

Boodschapper (s) zei: “Weet ik”. Gabriel (a) zei toen:”Saad” en weer zei de Profeet (s): “Weet 

ik”. Gabriel (a) dacht hierover na en vroeg de Profeet (s): ”Oh! Mohammed (s), ik breng deze 

Soeras voor de eerste keer. Hoe kan het dat ik het niet weet en u zegt, “weet ik, weet ik ?”. De 

Profeet (s) antwoordde dat hij, Gabriël (a), alleen de verzender van de Openbaring was, en dat 

Allah de Almachtige zijn leraar was. Dit was geheime kennis dat toebehoorde aan de Profeet (s). 

Gabriel (a) die deze openbaring heeft gebracht, gaf  slechts vijf letters, en deze vijf letters gaven 

de betekenis van de hele soera. 

Ar Rahman allama’l Quran. Gewone mensen kunnen de geheime code niet doorgronden, 

omdat zij niet de waarde van de Heilige Koran kunnen begrijpen. De Heilige Koran heeft 

oceanen aan schatten, oceanen van parels, oceanen van wijsheid, oceanen van kennis, oceanen 

binnen oceanen. Hoe veel men er ook in kan duiken, er kan geen eind worden bereikt.  

 

De Heiligen mogen misschien spreken  van geheimen van de Heilige Koran, maar er is geen baat 

bij zonder jou de combinatie te geven van de cijfercode. Daarom hebben ze de houding om 

openingen  te geven zodat mensen het kunnen begrijpen. Maar als dergelijke mensen het 

niveau van kennis niet kunnen bereiken, wat is dan het voordeel? Ook aan ons is de Geheime 

Kennis gegeven over deze Geheime Code. Maar het is niet voor gewone mensen.  
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Het kan voor Heiligen van een hoog niveau zijn, en zelfs niet voor gewone Heiligen. Deze kennis 

is voor grote ‘Ulema’s en niet voor elke ‘Alim’.  

We kunnen dit glas water en de ijsklontjes die er in zitten bekijken. Wanneer je de ijsklontjes 

aanraakt, is het zo hard als steen. Als je er druk  uitoefent, kan het na verloop van tijd scheuren 

en smelten. Beiden zijn composieten van water, maar de ijsklont is niet werkelijk water. Als je 

een ijsklont in een pan zet en verwarmt, zal het heel snel koken en verdampen. Gewoon water 

echter heeft 100 graden nodig om te koken. Zo is het hetzelfde met kennis. Kennis is hetzelfde 

maar er zijn verschillende niveaus van begrip voor verschillende soorten mensen. 

 

De Heilige kunnen spreken over ‘wahdat i wujud’ (eenheid van bestaan). Wij Naqshbandis 

hebben ook de zikr: la mawjudi ilAllah, dat betekent “er is geen bestaan boven Allah”. Er is niets 

in het bestaan behalve Allah. Zelfs op dit moment is er niets in het bestaan dan Hij. Elk geleerde 

persoon weet dit, en weet dat deze Wereld om de een of andere reden is ontstaan en zal ook 

om een of andere reden deze verdwijnen en vervliegen. Dit is ons geloof. Eens was er niets in 

het bestaan, en er komt een tijd wanneer er weer niets in het bestaan zal zijn. Mumkin ul 

wujudut betekent de mogelijkheid  van redenen in het bestaan. 

 

Wat is de reden voor dit universum om in het bestaan te verschijnen? Het is alleen Iradathullah. 

Inna Ma Amruhu Iza Aradha Shayyan Yakoolulahu Kunfayakoon. Het is uit soera Yaseen. Boven 

alle reden is de enige reden zijn Wil. Hij zegt alleen: “Wees” en het universum kwam in het 

bestaan. Alles in het bestaan heeft geen werkelijk bestaan. ”Wahdat i wujut”, betekent dat 

alleen Allah de Almachtige in het bestaan is. 

 

Het is een verplicht  overtuiging dat Zijn bestaan geen enkele reden nodig heeft. Er kan geen 

enkele reden zijn voor Zijn bestaan, maar al het andere, wat in het bestaan is, heeft een reden. 

Dat betekent dat hij met Zijn Wil alles tot bestaan brengt en dit is “Irada”. 
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Hoe kun je zeggen dat er een schaduwbestaan is naast Allah de Almachtige. Het is als een 

verschijning in een spiegel. Denk je dat degene die in een spiegel wordt weerspiegeld echt is? 

Nee! het kan niet echt zijn. Degene die in het bestaan is, behoort ook alleen tot Hem. De 

reflectie van Zijn bestaan behoort ook toe aan Hem wanneer Hij voor een spiegel staat, en 

wanneer hij zich afwendt, is er niets in de spiegel. Het hele bestaan van de mensheid is als de 

verschijning in de spiegel.  

Allah de Almachtige creëerde een universum zo groot dat het verstand van de mens het niet 

kan bevatten. Zelfs spreken over afstanden van deze zichtbare universums, misschien van het 

ene punt naar het andere, is al onmogelijk. Ik spreek niet over de onzichtbare werelden die tot 

de hemelen behoort. Ik spreek over dit universum, dat de wereld is die jij kunt raken en voelen. 

En ook wat we noemen, de ruimte. Je kunt astronomische getallen berekenen, dan nog is het 

een beperkt  gebied. Wie weet waar dit universum (alamul mulk- tastbare wereld ), begint en 

waar het eindigt?. We kennen alleen een klein puntje van dit alles waardoor we ons 

verwonderen over de eindeloze grootsheid, en we kunnen ons alleen maar afvragen wat de 

Eindeloze Grootheid en de Eindeloze Kracht Oceanen van de Heer zijn. 

 

Waar is de Heer? Hoe kun je zeggen dat Hij in stenen, bergen en bomen is ? Allah is één en wat 

is Zijn positie? Daarom moeten we ma al ’ilm ul Adab,  we moeten respect (Adab) met kennis 

(Ilm) behouden. Allah de Almachtige wil de mensheid Zijn Eindeloze Grootsheid laten zien. We 

hebben maar een beperkte visie gekregen en we kijken door grote telescopen. We praten over 

miljoenen en miljarden van lichtjaren, maar die afstand is in werkelijkheid niets voor een 

Heilige die spirituele kracht is gegeven en autoriteit heeft om miljoenen of miljarden van 

lichtjaren in minder dan een minuut of zelfs een seconde te bereiken. Hij is in staat dergelijke 

afstanden te maken en er zelfs zijn voet te plaatsen. 

Deze spirituele kracht komt van de autoriteit van Mohammed (s) en het is sneller dan de 

snelheid van het licht.  Als licht meer dan tien miljoen jaar nodig heeft om van het ene punt van 

het heelal naar het andere te reiken, zal een Heilige minder dan een seconde nodig hebben om 
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dit te doen en zelfs een miljard lichtjaren is niets voor hem. Allah de Almachtige vraagt om 

gekend te worden en voor ons om iets van zijn Eindeloze Grootsheid te kennen. Wanneer je  

Allahu Akbar zegt, op welke schaal en met welke maat kun je Zijn Grootsheid en Glorie meten? 

Allah de Almachtige heeft daarom deze sama ad dunya (zichtbare en tijdelijke wereld) 

geschapen en opgevuld met enorme melkwegstelsels, die je niet eens door gigantische 

telescopen kunt zien. Je kunt alleen maar de foto’s bekijken die met elektronische 

instrumenten zijn gemaakt en je kunt ze nooit fysiek zien. 

Eens was er een astronaut zo nieuwsgierig en wilde door de meest krachtige telescoop kijken, 

ondanks het gevaarlijk was. Hij keek even en het licht was zo krachtig dat hij flauw viel. Zelfs 

deze gigantische telescoop is als een luciferstokje vergeleken met het gigantische zicht van de 

Eindeloze Grootsheid Oceanen van Allah de Almachtige. En op een dag zal het allemaal 

verdwijnen. Hoe kan iemand zeggen dat dit Allah de Almachtige is en dit niet. Niemand kan de 

werkelijke waarde van Zijn Grootsheid en van Zijn Bestaan geven. 

Niemand kent de Grootsheid van Allah de Almachtige. En het is aan ons overgelaten om alleen 

zoveel te zeggen naar gelang de Goddelijke Kennis. We kunnen alleen maar zeggen: 

“subhanAllah”, glorie zij aan U, Oh Allah, we kunnen nooit volledig  iets te weten komen over 

uw Grootsheid. Alhamdoelliellaah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 

 

 

 



98 

 

 

 

 

 

 

 

19- Het herinneren en respecteren van de overledenen 

 

Er was eens een zaak van dwaze mensen die een enorm hotel naast een moskee gebouwd 

hadden. Na voltooiing raadpleegde ze een Joodse expert voor advies om het hotel te runnen.  

Zij brachten foto’s van het hotel en de locatie mee. Op het moment dat de expert de foto's zag, 

vertelde hij zijn klanten dat het niet mogelijk was om het hotel winstgevend te runnen omdat 

het naast een moskee stond. Naar zijn mening konden beiden niet naast elkaar bestaan. Omdat 

een hotel drie dingen moet hebben om er profijt uit te halen  gokken, drinken en overspel. 

 

De gasten die zich bezighouden met deze zondige daden,  zonder zich van hun Heer bewust te 

zijn, zouden natuurlijk de roep van het gebed vijf keer per dag uit de moskee te horen krijgen. 

Ze zouden zich hun Heer herinneren en wegrennen. Ze zouden niet willen zondigen als de 

moskee ernaast de Heer in zijn Azan herinnert. Helaas is het verlangen van de mensen van de 

21e eeuw om hun Heer te vergeten 

In de oude steden zijn de moskeeën omringd door begraafplaatsen. Tegenwoordig,  voorkomt 

de overheid begraafplaatsen rond de moskeeën. En zeggen dat het een gezondheidskwestie is, 

en dat het begraven tenminste 100 km van de stad af moet zijn. Om te zeggen dat het een 

gezondheidskwestie is, is een grote leugen. Omdat in vroegere tijden de doden in de voortuin 

van de huizen werden begraven waarop stond, “dit graf is van mijn vader, die van mijn tante, 

deze van mijn moeder”. Het is niet alleen om hen aan hun ouderen te herinneren, maar ook 

aan hun eigen dood, aan  hun Heer en  aan Akhira, het hiernamaals.  

19- Al Alim: De Kenner of Alwetende 
“Hij is degene die alles weet... het verleden, het heden en de toekomst  
en er is geen grens aan Zijn kennis.” 
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Later werd er gestopt met deze gewoonte en het begraven werd bij de moskee gedaan. Maar 

tegenwoordig wordt het ver van de bewoonde wereld gedaan. Het zien van de graven op de 

begraafplaatsen, herinneren de mensen aan Allah de Almachtige, de dood en het hiernamaals. 

Iets wat de mensen tegenwoordig niet fijn vinden. 

De Wahabis zijn een andere vorm van Shaitans, ze begraven dichtbij maar laten geen enkel 

teken zien dat het om een graf gaat. Ik ben met een persoon naar het graf van zijn vader 

geweest in de Dehiwela moskee in Sri Lanka. Maar hij wist niet precies waar zijn vader begraven 

lag omdat er geen teken bij was. Hij vertelde mij dat er satanische mensen zijn die een steen of 

een teken bij het graf willen voorkomen. Deze mensen zijn een andere vorm van ontkenners. 

Zoals zij die het hiernamaals ontkennen. 

Onze imams die nooit afweken van Sharia hadden Hikmah(wijsheid) toen ze toestonden dat de 

naam van de overledene op steen werd geschreven. Bezoekers kwamen op de begraafplaats en 

konden tenminste een Fatiha voor de doden reciteren. De teksten op de grafsteen zijn een 

herinnering aan de dood. 

De Wahabis noemen het Shirk, mogen er stenen op hun hoofden vallen omdat ze dit zo zeggen. 

Hoe kan een naam op een grafsteen van onze ouders, ter nagedachtenis, Shirk zijn of bidah? 

Het is dwaasheid en zij die dit zeggen zijn Shaitans. Wanneer het ongemarkeerde graven zijn 

zoals degene die ik zag bij de Dehiwela moskee kunnen zij die de begraafplaats binnentreden 

makruh (afkeurenswaardig daad) begaan door op de graven te staan. Het is niet alleen een 

vorm van respectloosheid voor de begraven mensen, maar het stoort hen ook. Lopen over een 

graf is zoals het lopen over de maag van een zwangere vrouw.  

RasulAllah (s) heeft een recitatie onderwezen voor hen die de graven bezoeken. Dat is: 

”Subuhun qudusu rabbuna wa rabbul malaikatihi war ruh, Subuhun qudusu rabbuna wa rabbul 

malaikatihi war ruh, Subuhun qudusu rabbuna wa rabbul malaikatihi war ruh.” (U bent de 

meest glorieuze. De meest heilige. Jij de Heer van de engelen, en Gabriel).  
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Iemand moet deze tasbih reciteren wanneer hij een begraafplaats binnentreedt, omdat er 

zegeningen binnenstromen naar de mensen op wiens  graven ze lopen. Zij die naast dit soort 

graven liggen, zouden wensen dat deze persoon, die de tasbih reciteert, zou lopen langs hun 

graf. 

Duizenden Sahabas zijn begraven in Jannatul Baqi en Jannatul Muala (begraafplaatsen in 

Mecca) en mensen lopen over hun heen zonder respect.  Deze decadentie is al vijftig jaar aan 

de gang in de islamitische wereld. Moge Allah de Almachtige dit soort slechte ideeën uit Hijaaz 

wegnemen. Die onwetende mensen denken dat ze het goed doen, maar wat zij doen is het 

slechtst. Moge Allah de Almachtige hun wegnemen.  
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20- Voor elke nacht een ander gift  

 

Bayaan, een religieuze toespraak, is een sunnah en we proberen volgelingen te zijn van de 

sunnah. Zelfs een korte bayaan zal de zegeningen van Allah de Almachtige aantrekken. Het is 

nuttig voor zowel hier als in het hiernamaals. Allahumma Rushdana Be Ayman Shuroora 

Anfusina. 

In het geval van een auto, bijvoorbeeld, is het beter om het te duwen of dat het automatisch 

beweegt terwijl jij erin zit? Soms zien we een auto geduwd worden omdat het niet in beweging 

komt, terwijl er een persoon in zit. Als er een auto rijdt, zijn er geen externe invloeden. Op 

dezelfde manier onderwijst Sayyidina Mohammed (s) zijn Ummah om iets te vragen dat hen in 

hun harten geschonken wordt zonder externe invloeden. Iets door zichzelf en met zichzelf. Dat 

is de betekenis van Allahumma Rushdana Be Ayman Shuroora Anfusina. 

Bayaan stelt ons in staat om te bewegen en onszelf onder controle te houden richting 

dienaarschap. Wij zijn allen dienaren en we moeten weten wat dienaarschap is, we moeten 

dienaarschap kennen en van begin tot eind dienaarschap behouden. We hopen dat we ook in 

onze laatste adem in Zijn dienaarschap zijn. We maken geen intentie dit leven zonder 

dienaarschap te beleven en onze aanbidding vast te houden tot het laatste moment om te  

20- en 21- Al Qabid en Al Basit:  De Vernauwer en de Verruimer 
“Hij is Degene die beperkt en Hij is Degene die verlost. In tijden van 

beperking zullen jouw nafs en jouw lichaam lijden. Maar jouw essentie zal die 
staat kunnen balanceren met geduld, dat de metgezel is van geloof. Die tijd 
kan jouw geloof versterken en jou dichter bij Hem brengen. 

In perioden van comfort en gemak wanneer alles goed gaat, moet je 
dankbaar zijn aan Allah. Houd een gebalanceerde staat met de kennis dat al 
het goede en al het kwade van Allah komt en dat er delicate wijsheid is in Zijn 
oordeel.” 
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zeggen ‘La Ilaha IllAllah Muhammed ur RasulAllah (s) ‘en onze laatste adem uitblazen. 

 

Dit is afhankelijk van iemands intentie. Als we leven voor Allah de Almachtige, zullen we dood 

gaan voor Allah de Almachtige. Je zult op de Dag der Opstanding zeggen “La Ilaha IllAllah 

Muhammed ur RasulAllah (s).” Jouw eind is afhankelijk van het leven dat je geleid hebt. En jouw 

aandeel in de Goddelijke Aanwezigheid is afhankelijk van de manier waarop je jouw laatste 

momenten op aarde hebt geleefd. Daarom is het belangrijk voor elke moslim en mu’min om op 

zichzelf te letten. Als het niet elk uur is dan tenminste elke dag. Hij moet opletten of dat hij in 

de richting van Allah de Almachtige beweegt of in de richting van Shaitan. 

Wij allemaal, die hier nu zitten, volgen de Profeet (s), maar wat doen we als we uit elkaar gaan? 

Dan zullen we moeten gaan rusten voor onze nachtgebeden.. Door vroeg te slapen kunnen we 

ontwaken voor tahajjud in plaats van het te missen door te laat te gaan slapen. Wanneer je 

deze bijeenkomst verlaat, moet je intentie maken om op de tijd van tahajjud op te staan. Niet 

alleen voor vannacht, maar voor elke nacht. Hoewel de mensen in slaap zijn, is Allah de 

Almachtige wakker en kijkt  naar zijn dienaren, vooral bij het ochtendgloren 

 

Allah de Almachtige stuurt Zijn Engelen om te kijken naar hen die bij het ochtendgloren, naar 

dienaarschap streven, die wudu maken of ghusl, en zichzelf bezig houden met aanbidding. Jij 

moet één van hen zijn. Je moet proberen wakker te zijn omdat Allah de Almachtige ervan houdt 

jou wakker te zien om die tijd. Ook al is het maar voor een gebed van twee rakaat. Deze twee 

rakaat zijn waardevoller dan alle schatten van deze wereld. Allah de Almachtige kijkt naar jou 

en zegt; “Mijn dienaar aanbidt mij, houdt van Mij en respecteert Mij”. Dat is de meest 

waardevolle tijd voor gebeden. Nadat de Engelen de namen van hen die wakker zijn op dat 

moment hebben opgenomen, komt er een andere groep van Engelen die neerdalen met 

Goddelijke Giften voor hen die wakker zijn.   

 

Dit zijn giften van Allah de Almachtige, niet van mensen. De schatten van alle sultans en 
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koningen samen zullen niets zijn, vergeleken bij de giften die Allah de Almachtige naar zijn 

dienaren stuurt. We kunnen wereldse giften niet meenemen naar onze volgende bestemming, 

maar goddelijke giften zijn voor altijd. Als mensen wisten over deze meest belangrijke 

aanbidding, zou niemand meer slapen, SubhaanAllah.  

Als een nachtwaker een fabriek, een winkel of een huis bewaakt, kan hij wakker blijven voor 

misschien 50 rupees per nacht, omdat het zijn job of levensonderhoud is. Moeten wij ons dan 

niet schamen om eindeloze schatten van Allah de Almachtige te weigeren door onze tahajjud 

niet te bidden? We moeten veel meer aan dienaarschap doen, naast onze vijf keer per dag 

dienaarschap. De meest belangrijke, het meest geliefde dienaarschap is dat van de nacht 

aanbidding, tahajjud. Het is geschonken aan de Ummah van de profeet (s) als Sunnah al 

Muaqadda.  

Als je te slaperig bent, kun je 2 rakaat van tahajjud doen en terug gaan naar bed tot fajr. Maar 

wakker blijven tot Ishraq (zonsopgang) is beter omdat je dan ondenkbare Hemelse Schatten van 

de Paradijzen bereikt . De giften van de ene nacht zijn niet dezelfde als die van de andere nacht. 

Er is een andere tajalli voor elke nacht en het blijft toenemen nacht na nacht. Men moet dit 

met zekerheid geloven, omdat geloof zonder zekerheid geen invloed op een persoon kan 

hebben.  
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21- Maak verbinding 

 

Ook al voel je je sterk, gebruik je kennis niet en verspil je energie niet aan hen die het nooit 

zullen begrijpen. Geef ze wat ze nodig hebben en dat waarmee ze blij zullen zijn. Geef de ezels 

stro en geef gerst aan de paarden. Katten zullen nooit van gerst houden. Grootmeester vertelde 

mij vaak het volgende verhaal:  

 Er was eens een persoon die zijn buurman vertelde; “ Mijn kat eet alleen vlees niets anders.” 

“Je geeft het geen goede opvoeding.  Geef het drie dagen aan mij en ik  zal het leren om zelfs 

gerst te eten.” 

“Dat klinkt onmogelijk.”  Maar de buurman gaf zijn kat aan hem. Hij nam de kat en zette het in 

een kooi met alleen water. Buiten de kooi zette hij een pot met gerst gemixt met water. De kat 

begon te miauwen, dit bleef drie dagen doorgaan. Daarna ging de man naar het huis van de 

buurman en vroeg hem te komen kijken. “Nu weet jouw kat hoe hij gerst moet eten, ik ben net 

klaar met het te onderwijzen.” 

 

 De eigenaar kwam en opende de kooi. De gerst was nog steeds daar. De kat rende er naar toe 

en begon met plezier te eten. Op dezelfde manier als een persoon het niet begrijpt, verspil niet. 

Geef iedereen wat ze nodig hebben. Niet meer! Als je meer geeft,  verspil je je kennis. Als een 

persoon begint met ruzie te maken, ruzie dan niet, want argumenten zullen de lichten van het 

geloof doven. Als dwaze mensen komen om met jou te discussiëren,  vertel ze: “Ik geloof niet 

waar jij in gelooft, dus ga weg!” Islam bevat perfectie omdat het niet door de mensen is 

gebracht. Het is gekomen van de hemelen. Het is neergedaald om een perfect programma te 

geven voor het leven van de mensheid. Tegenwoordig heb je veel computerprogrammeurs. Jij 

zou dat niet kunnen doen, niet iedereen kan dat doen. Voordat je daartoe in staat bent, moet je 

eerst een hoop leren. Het complete programma van het leven, in zijn perfecte omstandigheden, 
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is geprogrammeerd door de Heer der Hemelen. Met ons verstand zouden we een dergelijk 

compleet programma niet kunnen bedenken. Dit is kennis die iedereen zou moeten weten. 

Islam is gekomen om verbinding te maken tussen mensen. Het zal nooit stimuleren mensen van 

elkaar los te maken. Mannen en vrouwen moeten verbonden worden als man en vrouw , 

kinderen met elkaar, zusters, buren, studenten met onderwijzers, onderwijzers met studenten, 

de overheid met het volk, het volk met de overheid. Islam maakt het nooit mogelijk 

verbindingen tussen de mensheid los te koppelen.  

 

Tegenwoordig gebeurt het tegenovergestelde. We zien dat iedereen zich losmaakt en zien dat 

iedereen in zijn onafhankelijke toren wil zijn. Ze zeggen: ”Ik ben alleen en ik houd ervan mijn 

eigen leven te leiden. Ik houd me niet bezig met anderen, ik ben in mijn ivoren toren.” Ze willen 

als zijderupsen  in hun cocon zijn, dat is de trend . Mensen willen gescheiden zijn van iedereen.  

Niemand kan dichter bij jou staan dan jouw ouders. Maar tegenwoordig vluchten de mensen 

van hun ouders. Zij willen vrij zijn, op zichzelf. Zelfs  wanneer mensen trouwen, willen ze vrij 

zijn, ze willen in hun eigen cocon zijn. Soms al na de eerste nacht.  

Fanatieke ongelovigen, die zichzelf moslim noemen, gedragen zich op een manier die de 

meeste mensen vandaag de dag niet kunnen accepteren. 

Islam geeft de mensen geen kans om zich los te maken van hun eigen middelpunt. Maar 

tegenwoordig vertellen onze kinderen ons dat we ouderwets zijn en dat ze het beter weten. Ze 

willen geen enkel advies en maken zich los van degenen die het meest dicht bij hen staan. Maar 

islam laat mensen samen komen in perfecte verbinding.  

 

Wanneer een boom groeit, wordt het hout harder en hoger. Na een tijd zal het takken geven, 

maar die takken zullen altijd verbonden zijn met de wortels. De takken zijn vers maar ze zijn 

niet te trots om verbonden te zijn. Als ze dat zouden doen, dan  zou er een bijl hen kunnen 

afkappen, en na een paar minuten zouden ze dood zijn. Vroeger waren de mensen met hun 

ouders. Ze zouden huilen als ze een nieuw huis zouden bouwen om in te leven. Ze waren onder 
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hun vleugels omdat hemelse zegeningen door de ouderen komen, door de wortels.  

Hoe meer een gemeenschap aan elkaar vasthoudt, hoe meer kracht, licht wijsheid het zal 

krijgen. Als dat niet gebeurt, dan zal het de zegeningen, het licht, de kracht en de wijsheid en 

zelfs het leven verliezen. Dat is waarom Islam zoveel vijanden heeft, omdat het mensen 

verbindt. Het verbindt hen door hun harten en geeft de mensen geen kans zich los te maken 

van hun voorouders, wortels en culturen. Tegenwoordig hebben de duivels elke cultuur 

overhoop gehaald. Op dit punt moet je elk idee bevechten. Je zult geen enkele ‘isme’ vinden die 

mensen goede manieren onderwijst. Elke ‘isme’ heeft als doel mensen los te maken van elkaar, 

dit is het hoofddoel van het satanische koninkrijk.   

Shaitan heeft zijn koninkrijk gevestigd op aarde en hij weet dat als de verbindingen tussen de 

mensen niet losgemaakt worden, kan het satanische koninkrijk niet bekrachtigd worden. Dus 

wordt elk middel gebruikt om mensen van elkaar af te scheiden. Sheikh Sharafuddin vertelde 

aan de grootmeester, de Grandsheikh, dat er een periode komt waarin vijf vijanden aan één 

tafel zullen zitten en zullen eten. Vrouw en man, tegen elkaar, kinderen tegen de ouders en 

onderling tegen elkaar. Dit is de tijd waar wij in leven. Mensen zijn zelfs tegen elkaar wanneer 

het gaat om voetbalteams die ze steunen. Dat dwaze voetbal zorgt ervoor dat mensen elkaar 

uitmoorden. Islam neemt al die slechte manieren weg en  brengt perfectie. 

Wanneer shaitan  ziet dat twee mensen samen  zitten en blij zijn, zal hij naar één van hen 

komen en beginnen te fluisteren: "Waarom zit je bij die persoon, hij is zo'n idioot!" Dan zal hij 

de andere gaan en fluisteren, "Kijk naar hem, hij denkt alleen aan zichzelf!"  Dat is hoe ruzie 

ontstaat.  
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22- Behoud Allah en Allah behoud jou 

 

Dit jaar was het Hajj ul Akbar. De laatste Hajj ul Akbar van deze eeuw en van het tweede 

millennium. Jullie zijn gelukkige mensen dat jullie daar zijn geweest. En ik hoop dat de volgende 

Hajj ul Akbar in het derde millennium, in de 21e eeuw, zal zijn volgens de Christelijke kalender. 

Volgens de Islamitische kalender is het in een Hajj ul Akbar dat Hz Mahdi (a) met ons zal zijn.  

Het is in jullie geluk dat dit jaar Hz Mahdi (a), zijn khaliefen en zijn ministers en al deze 

grootheiligen aanwezig waren op de Dag van Arafat, 12.000 Awliya met Mahdi (a). Hij deed zijn 

laatste gebeden toen de zon onder ging, op vrijdagavond. En er kwam goed nieuws van Allah de 

Almachtige door zijn meest gerespecteerde en geliefde dienaar Sayyidina Mohammed (s) dat al 

hun gebeden geaccepteerd zijn. En op vrijdagavond, het begin van zaterdag toen jullie naar 

Mina gingen na zonsondergang, zijn de Goddelijke opdrachten veranderd om Islam omhoog te 

halen en om Kufr neer te halen.  

Het  wordt nu onmogelijk voor Kufr, voor de ongelovigen, niet-moslims. Hun heerschappij zal 

smelten en eindigen en het sultanaat van Shaitan zal vernietigd worden. Haqq, de waarheid,  

die Allah gezonden heeft, zal vanaf nu elke dag meer verschijnen en elk uur verhogen. We 

hopen elke dag op nieuwe veranderingen dag na dag, uur na uur zal het toenemen. Niemand is 

in staat Islam nu omlaag te halen. Het is onmogelijk om het nu omlaag te brengen. Islam gaat 

22- en 23- Al Khafid en Al Rafi: De vernederaar en de verheffer 
“Hij is de vernederaar en de verheffer. Hij verheft de goeden  
en verlaagt degenen die zich door hun ego laten leiden .” 
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omhoog en Kufr gaat omlaag.  

 

Moge Allah jullie zegenen en jullie Hajj, jullie liefdadigheden en jullie bezoeken aan de heilige 

plaatsen. En jullie zijn in Damascus geweest en overal hebben jullie een bezoek gebracht. 

Grandsheikh heeft jullie ook geaccepteerd en hij geeft zijn salaams aan jullie  allen. Hij was blij 

en trots op jullie dat jullie naar de Heilige Profeet (s) zijn gekomen en de Heilige Profeet (s) was 

blij met jullie, keek naar jullie en zegende jullie.  

Nu zijn jullie op weg naar huis. En er zal een nieuwe opening voor jullie komen en om jullie 

heen. Deze Goddelijke Lichten die  jullie  via Grandsheikh van de Heilige Profeet (s) geschonken 

zijn, zullen zich gaan verspreiden en de mensen zullen vanuit hun duisternis naar jullie lichten 

rennen.  

Over twee dagen zal het nieuw jaar van de Islamitische kalender zijn. Zaterdag zal de eerste dag 

zijn van 1420. Meer dan 14 eeuwen zijn voorbij gegaan en we hopen dat alles wat we zeggen en 

waar jullie over gehoord hebben, zal gaan verschijnen. Kufr zal vernietigd worden, zal 

verdwijnen en Islam zal groeien. De vlag van Islam zal gehesen worden en de vlag van kufr zal 

omlaag gehaald worden.  

Het jaar 2000 zal veel goeds brengen voor jullie.  Elk oprecht en betrouwbaar persoon zal dit 

jaar gelukkig worden. Wie zijn Hart met Allah behoudt, Allah zal met hem zijn. Als jij Allah niet 

verlaat, zal Hij jou niet verlaten. Daarom zoals RasulAllah (s) heeft gezegd: ’Behoud Allah en 

Allah zal jou behouden’. 

We zijn blij en trots op jullie. Jullie zijn van  zo ver gekomen om Habibullah (sal) en het huis van 

de Heer te bezoeken. Jullie zijn jonge mensen en zullen niet gemakkelijk moe worden, maar het 

is geen gewone reis. Het is een reis van gehoorzaamheid en aanbidding, aanbidding zal altijd 

moeilijk zijn voor ons ego. Elke keer als we moeilijkheden dragen, worden we meer en meer 

beloond door Allah de Almachtige.  

Ook Mahdi (a) wees naar onze groep van Hajjis uit de westerse landen. Ze waren voorheen 

Christenen en zijn nu tot de Islam gekomen. Ze houden de Sunnah vast tussen de mensen van 
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Shaitan, de Wahabis. Hij wees en zei: ”Kijk, de Mureeds van Sheikh Abdullah, Naqshbandi 

volgelingen.” Hij was zo blij, hij keek naar de groep die ernaar toe ging en de Sunnah behielden 

en gaf hen meer spiritualiteit dat niet eerder aan andere mensen gegeven was. Alhamdoelillah, 

zij zijn erg blij met jullie. Moge Allah jullie zegenen. 

Ik hoop dat jullie de intentie hebben om terug te gaan naar jullie thuisland. Hoe lang hebben 

jullie de intentie om te blijven? Als jullie geen verantwoordelijkheden hebben om terug te gaan, 

mogen jullie hier blijven. Wie dat wel heeft, mag gaan. Misschien heb ik de intentie om naar 

Libanon of naar Damascus te verhuizen en volgens de heilige opdrachten van de Grandsheikh, 

omdat Armageddon nadert,  op zoek gaan naar een veilige plaats daar. Maar zolang ik hier ben, 

mag je hier zijn. Welkom aan jullie en een fijne verjaardag voor mij. En dan kun je terug gaan of 

verhuizen naar Damascus.  

Sommige broeders uit Chili zijn naar me toe gekomen in London tijdens de Ramadan. Ze 

hebben een nieuwe moskee in het zuiden van Chili gebouwd, het meest zuidelijke punt op 

aarde vlakbij de zuidpool. Alhamdoelillah, er stroomt nu veel meer spiritualiteit door de harten 

van mensen, omdat ze meer behoefte hebben aan spiritualiteit dan aan iets anders.  
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23- Laat je spiritueel leven herleven 

 

Niet elk mens is menselijk. Menselijkheid is een eervolle titel. Niet iedereen heeft het recht zich 

zo te noemen. Dat is waarom de profeten naar ons zijn gezonden. Om onze dierlijke natuur te 

veranderen in menselijkheid. 

Zij die Hemels Onderwijs volgen, zullen kracht krijgen in hun zielen. Zij  zullen niveaus bereiken 

die menselijk genoemd kunnen worden. Wie er geen Hemels Onderwijs volgt, zal ervaren dat 

hun ziel  steeds zwakker en zwakker wordt. En ze  zullen nooit zelf in staat zijn hun dierlijke 

natuur te veranderen. Integendeel, de zwakte zal groeien en ze worden slechter en slechter.  

 

We hebben allemaal een dierlijke natuur, we eten, drinken, trouwen en hebben fysieke 

verlangens. Als iemand alleen leeft om te eten, drinken en voor zijn seksuele verlangens, is hij 

op hetzelfde niveau als een dier. Je kunt een dergelijk persoon niet vertrouwen. Hij kan jou elk 

moment bijten.  

Dat is waarom we het onderwijs van de Profeten nodig hebben op elke stap van educatie. Te 

starten op het niveau van de kleuterklas, moeten  kinderen Hemelse Kennis leren. Vertel hen 

welke eigenschappen goed  zijn, welke er tot de mensen behoren en welke er van de dieren 

zijn. Je moet doorgaan met dit onderwijs tot aan de universiteit. Zelfs professoren zouden 

dergelijke dingen moeten leren. Hun titel betekent niets als zij hun dierlijke natuur niet 

veranderen. In de Hemelen zullen zij niet gevraagd worden om hun titel. Zij zullen gevraagd 

worden naar het niveau van hun menselijkheid. En of zij hebben gedaan wat ze konden om een 

beter persoon te worden terwijl ze op aarde waren. 
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Iedereen gaat dood. Onze zielen komen van de Hemelen, naar ons toegebracht door een engel. 

Op dezelfde manier zal een engel onze ziel terugnemen wanneer we dood gaan. Wanneer zij de 

eerste van de zeven Hemelen bereiken, zullen ze gevraagd worden: “Heeft deze persoon zijn 

dierlijke natuur veranderd? Of is hij hetzelfde gebleven?” Als hij niet veranderd is, zal hij naar 

beneden geschopt worden. De deuren van de Hemelen zijn niet open voor degenen die als 

dieren hebben geleefd. Deze regel geldt voor iedereen. Of zij Engels, Frans, Christen Moslim, 

Joods, Boeddhist zijn. Het is alleen interessant om te zien of een persoon veranderd is in zijn 

natuur of niet. 

Het is eervol om een mens te zijn. Maar dieren zullen weer naar beneden geschopt worden. 

Iedereen moet het proberen omdat iedereen dood zal gaan en teruggenomen zal worden. 

Jezus (a) zal naar zijn volk kijken, Mohammed (s) kijkt naar zijn volk en Musa (a) kijkt naar die 

van hem. Ze zijn allemaal in de Hemel. Alleen Jezus Christus (a) heeft zijn fysieke lichaam daar 

met hem omdat de Heer hem opgenomen heeft naar de Hemelen precies zoals hij was. De 

andere profeten hebben hun fysiek wezen in hun graf, in hun tombes. Alleen hun spiritueel 

lichaam is in de Hemelen. Allen van hen kijken wanneer er iemand nieuw komt, tot wiens volk 

hij behoort. Dan zal de profeet die verantwoordelijk is voor dat volk hem onderzoeken, maar 

heel vaak kan hij het niveau van de mensen die komen niet accepteren. 

We moeten onze dierlijke natuur veranderen.  We moeten proberen om meer voor onze 

menselijkheid te zorgen en van dag tot dag te verbeteren. Op  onze laatste dag moeten we op 

ons best zijn. We zijn beginners en ons doel is om de beste te worden.  

Tegenwoordig denken mensen dat ze, omdat ze de 20e eeuw hebben bereikt, engelen zijn 

geworden. Ze willen op dezelfde manier doorgaan naar de volgende eeuw. Door alleen maar te 

drinken, te eten, en zichzelf seksueel te vermaken. Ze overwegen niet om het nieuwe eeuw op 

een zuivere manier binnen te treden . Ze bereiden zich voor om alle smerigheid van deze eeuw 

naar de volgende te brengen. Maar volgens de Hemelse Kennis is dat onmogelijk. De 21e eeuw 

zal niet smerig zijn. Het is genoeg dat de mensen in deze eeuw alles al zo vuil hebben gemaakt. 

Wie de intentie heeft om een dergelijk vuile leefstijl mee te nemen naar de volgende eeuw, zal 
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die eeuw niet bereiken.  

 

Zoveel  smerige ziektes, daden, overtuigingen en ideeën vullen deze eeuw.  

Ik zag de tekst staan op een reclamebord  in Peckham, ‘red onze school!’. Ik begrijp wat zij 

willen  zeggen. Maar ik begrijp niet waarom ze niet schrijven ‘red onze kinderen!’, omdat dat 

het meest belangrijke is.   

Vandaag zag ik  een andere tekst  staan,  ‘het is beter om je snelheid te doden dan een kind te 

doden’. Mensen in deze eeuw zijn zo bezorgd om hun fysieke wezen dat ze geen enkele 

voorzorgsmaatregelen treffen voor hun spiritueel leven. Ze maken zich geen zorgen of zij 

spiritueel leven of niet. En zij maken zich geen zorgen of hun kinderen dat hebben. Dit is het 

geval in alle westerse samenlevingen, niet alleen in Engeland. En onze dwaze moslimlanden 

proberen dit te kopiëren. 

Het is de bron van elk probleem, crisis, oorlog en kwaad. Mensen laten het satanisch koninkrijk 

bloeien, en ze moedigen iedereen aan om mee te doen. Tegelijkertijd beweren zij de top van de 

beschaving bereikt te hebben. Wat een leugen!  

Vanuit het dierlijk oogpunt zijn we allemaal in leven.  Profeten en heiligen mensen kwamen om 

het spirituele deel van ons te laten herleven, en ons in staat te stellen de Hemelen binnen te 

gaan.  
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24- Wijsheid is de essentie van kennis 

 

Tegenwoordig is het ongebruikelijk om jonge mensen te vinden die geïnteresseerd zijn in 

mystiek. Desalniettemin is het voor iedereen nodig om na te denken over  zijn spiritueel leven. 

We weten dat wij niet alleen een fysiek wezen zijn. Een persoon kan vallen in het water en 

verdrinken. Mensen zullen proberen hem te redden door hem om te draaien om het water 

eruit te laten lopen. Nog steeds zal die persoon niet leven, ook al is elk deel van het lichaam 

gezond. Dus waarom zou het niet leven? Wat is het geheim van het leven? 

We zijn niet alleen een fysiek wezen dat 10, 12, 15 of 20 stenen weegt. Er is iets levend in ons 

lichaam dat het mogelijk maakt om op te staan, te lopen, te vangen, te spreken, te horen, te 

voelen of te doen 

Traditionele kennis leert ons dat we iets anders hebben dat deel uitmaakt van de onzichtbare 

werelden in onszelf. Je kunt niet zeggen dat de mens alles kan zien. Nee! Ons zicht is beperkt. 

Voorbij ons zicht zijn er onzichtbare werelden die wij niet kunnen bereiken, zien of horen.  

Die onzichtbare wereld geeft elk schepsel kracht om te bewegen. Wanneer de limiet bereikt is, 

zal die kracht ophouden en de persoon zal dood gaan. Er zijn zoveel bandrecorders die hier nu 

staan. Zij functioneren allemaal op batterijen. We kunnen die kracht niet zien maar we merken 

24- en 25- Al Mu’izz en Al Mu’azzil 
 Degene die eert en degene die onteert 

“Hij is degene die eert en degene die vernedert.” 
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wel dat het soms op is. De Schepper heeft alles geschapen. Niemand kan claimen de aarde, zon, 

maan, bomen, oceanen of de universums te hebben geschapen. Zelfs al had je deze creatie niet 

gezien, je kunt niet beweren dat het uit zichzelf gecreëerd is. Dat zou dwaas zijn. Alleen een 

idioot kan zoiets beweren. Soms zie ik een vliegtuig vliegen maar ik kan de piloot niet zien. De 

maan draait om zijn as, zo ook de zon, doen zij dit uit zichzelf?  

Zoals een vliegtuig geleid moet worden, zo moet dat ook bij de planeten.  

Dit soort gedachten zijn verloren gegaan in deze eeuw omdat het atheïsme het verstand van 

jonge mensen heeft vergiftigd. Het ontkent de Schepper. Materialistische mensen beweren dat 

alles uit zichzelf gecreëerd is. De wetenschap zegt dat de wereld een stuk van de zon is die 

uiteengevallen is. Miljoenen jaren zou dit een planeet van vuur moeten zijn geweest. Het zou 

zijn afgekoeld en gematerialiseerd. Ze zeggen dat de maan op dezelfde manier in het bestaan is 

gekomen. Waarom zijn de aarde en de maan dan niet van exact dezelfde elementen? 

Wanneer we kijken naar deze aarde, zien we ontelbare vormen van planten en schepselen. 

Maar niemand die de maan heeft bereikt, heeft zelfs maar een blad of een mier daar gezien! 

Waarom? We weten ook dat als je niks plant er geen planten zullen groeien. Dus wie was de 

eerste die geplant heeft? Wie was de eerste die tarwe, vijgen, noten, peren en appelen heeft 

geplant om te laten groeien. Wie was dat?  

Soms zie je een dennenboom  groeien aan de rand van hoge bergen. Zelfs al zou je daar met 

een helikopter naar toe gaan, zou je niet in staat zijn het te kunnen bereiken. Wie heeft die 

bomen daar geplant? Wetenschappers geven hier geen commentaar op. Zij willen nooit en te 

nimmer de Schepper noemen. Dit is de hoofdreden voor de rusteloosheid en de worstelingen 

die gaande zijn. Het veroorzaakt in onze dagen ellende en elke vorm van lijden. Zelfs de mensen 

van de kerk blijven stil, omdat zij leven in een seculiere maatschappij. 

Het is God niet toegestaan de universiteiten binnen te gaan. Wat een dwaasheid! 

Wetenschappers veroorzaken dit. Wat weten zij? Als ik ze vraag om te gaan zitten en mij te 

vertellen wat zij weten zodat ik het kan opschrijven, zouden ze niet eens in staat zijn een 

kladblok te vullen. Maar ze denken dat ze alles weten en dat ze elk geheim in de natuur hebben 
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begrepen. Ze denken dat omdat ze miljoenen boeken bezitten, zij in het bezit zijn van zoveel 

kennis. Als een professor een boek zou schrijven van 's morgens vroeg tot’ s avonds laat, zou hij 

eerst in het ene boek moeten kijken en daarna in het andere. Dat wordt niet beschouwd als het 

hebben van kennis.  

 

Werkelijke kennis is een geschenk van de Heer der Hemelen. Het is onmogelijk voor een 

persoon om alle kennis te bezitten die geschonken is van het begin van de tijd tot aan vandaag. 

Miljarden aan informaties, onmogelijk te herinneren. Zelfs al zou je je hele leven in een 

universiteit spenderen, wat kun je leren? Vijftig boeken, zestig boeken? Ik was ooit een student 

en heb mijn A en O  niveaus gedaan. Maar, ik ben dat allemaal vergeten.  

Jullie zijn jong. Beweer niet dat er een limiet is voor kennis, alleen omdat jij het niet bezit. Wees 

altijd bescheiden. Het is onmogelijk voor iemand om alles te weten, zijn kennis reikt niet ver, 

zelfs al zouden het oceanen aan kennis zijn. 

Na kennis komt wijsheid. Dit is de essentie van kennis. Het is iets anders. Het is de kracht van 

kennis. Het zorgt ervoor dat je in deze wereld en in de volgende beweegt. Wijsheid is het gezag 

dat door de Heer der Hemelen is verleend om zijn dienaren in staat te stellen van aarde naar 

hemel te gaan. Als jou dergelijke wijsheid niet geschonken is, ben je als een vogel zonder 

vleugels of een vliegtuig zonder motor, of een vliegtuig met een motor maar geen benzine . 

Wat je nu leert is meer dan kennis. Kennis is een oceaan binnen zichzelf. Je moet die oceaan 

veilig passeren om de oceanen van wijsheid te kunnen bereiken. De oceanen van wijsheid 

zullen jou de autoriteit geven om te kunnen bewegen. 

 

Binnen de ontelbare schepselen van deze wereld hebben wij, de mensheid, het geschenk 

gekregen van een vrije wil. Er zijn ontelbare dieren en schepselen, maar geen ervan hebben een 

wilskracht en een verstand gekregen waardoor je kan zitten en denken. Heb je ooit een koe 

zien denken? Zij denken alleen maar aan drinken en eten. Als iemand zo wil zijn, dan mag dat.  
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Je moet proberen de essentie van kennis te bereiken: wijsheid. Met name de traditionele 

kennis zou je tot je moeten nemen, het is vol van wijsheid. Maar wanneer je dat geleerd hebt is 

het niet genoeg. De vraag is hoe je het gaat gebruiken. Een farmaceut heeft duizenden 

medicijnen in zijn winkel maar hij kan het niet geven zonder recept. 

 

Heilige mensen hebben de vergunning gekregen om van de ene wereld naar de andere wereld 

te gaan. Net zoals de profeten in hun nachtreizen hebben gedaan. Je kunt alleen maar naar de 

hemel gaan met een speciale toestemming. Zoals wanneer je Buckingham palace zou willen 

binnengaan, zult je alleen maar toegelaten worden met een speciale pas. Heilige mensen en 

profeten hebben een speciale vergunning om tussen hemel en aarde te gaan  op elke gewenste 

manier. Als er iemand geïnteresseerd is in hun spiritueel leven,  kan hij een manier vinden om 

stap voor stap de hemelen te bereiken, net zoals Jezus(a) dat gedaan heeft. Maar als jij de 

voorkeur hebt om op de grond te blijven zoals een hagedis, ben je ook vrij dat te doen. Moge 

Allah jullie zegenen. Probeer je dagelijkse dienst aan jouw Heer te geven. Dat is belangrijk voor 

je leven en de grootste steun voor je toekomst.  
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25- Technologie is niet in staat om de tijd te stoppen 

 

Allah heeft je een zwaard gegeven: om elke daad te beginnen met de formule Bismillaahir 

Rahmanir Rahiem. Je kunt niets doen,  als Allah jou niet genoeg kracht geeft om het te doen. 

Wanneer je slaapt, ben je als een windzak, niet in staat iets te doen. Je kunt niet overleven als 

je meer dan 8 minuten zonder adem bent, dat is hoe zwak je bent. 

Toch beweer je zo sterk en krachtig te zijn. Vooral in deze eeuw denken de mensen dat ze van 

een nieuw soort zijn en dat ze niet veel gemeen hebben met mensen van de laatste eeuw. Ze 

voelen zich zoveel meer belangrijk. Ze vertellen hun ouders dat ze ouderwets zijn. De nieuwe 

generatie is meestal niet tevreden met hun ouders. Wat wil je worden? Mensen met twee 

hoofden, vier benen, vier oren en tien monden? Hoe belangrijk ben jij? Wat een dwaasheid om 

zulke trotse mensen te zijn! En waar ben je trots op? Is het omdat je computers hebt, 

rekenmachines en radars? 

Er was ooit eens een farao die ook dacht dat hij van een ander soort was. Hij beweerde dat hij 

de grootste was van alle goden die aanbeden moest worden in die tijd. Satan, wiens taak het is 

om ons van het juiste pad af te halen, kwam hem een bezoek brengen. Plotseling verscheen hij 

voor hem, ook al waren alle deuren dicht. De farao was erg verbaasd en vroeg hem wie hij was. 

Satan antwoordde  met dezelfde  vraag: ”Wie ben jij?” 

“Ik ben de grootste god van alle mensen die op deze aarde leeft!” antwoordde de farao.  

“Wat maakt dat jij dat denkt?” vroeg satan 

“Omdat ik duizenden tovenaars heb die voor mij werken.”  

 

Satan wilde dat hij zijn punt zou bewijzen. Dus de farao droeg zijn tovenaars op om naar voren 
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te komen en hun kracht te laten zien. Ze kwamen allemaal samen in een grote hal. Satan kwam 

niet in zijn originele vorm maar in de vorm van een mens.  

Hij vertelde de tovenaars om hun demonstratie te starten. En er startte een zeer 

verschrikkelijke show. Mensen met een zwak hart zouden ter plekke uit walging zijn gestorven. 

 

De farao keek van een afstand. Toen alle tovenaars hun uiterste best hadden gedaan en het 

gepresenteerd hadden, blies satan het allemaal met één blaas weg. Hij blies nogmaals en er 

kwamen verschijningen die maakte dat de farao en de tovenaars van angst neervielen. “Denk jij 

dat je krachtiger bent dan ik?” wilde hij weten. “Oh jij smerige slechte dienaar, kijk naar mijn 

kracht! En toch weigert de Heer, jouw Heer en mijn Heer, mijn dienaarschap en laat mij niet toe 

in de Goddelijke Aanwezigheid.  Hij staat mij niet eens toe Zijn dienaar te zijn! Hoe kun jij 

beweren zijn partner te zijn? Het lijkt alsof je helemaal geen verstand hebt.” 

 

Nu was de farao compleet in verwarring en wilde van satan weten wat hij moest doen: “Vertel 

je mij te stoppen met beweren een God te zijn?”  

“Nee, ik laat je alleen maar zien wat je aan het doen bent. Laat de mensen  jou aanbidden 

omdat jij voor hen de grootste bent.” 

Waarom denk je dat ik jou dit oude traditionele verhaal vertel? Omdat dit is wat de mensen in 

deze eeuw doen. Zij beweren als farao te zijn. Waardoor? Door technologie. Zij denken alles te 

kunnen doen met hun computers. Het enige wat ze niet kunnen stoppen, is de dood en de tijd. 

Daarmee laat Allah hen zien hoe zwak zij zijn. Allah demonstreert hiermee ook hun zwakte door 

soms virussen naar de computers te sturen.  

Mensen moeten begrijpen dat ze onder Goddelijke Wil zijn en stoppen met trots te zijn op hen 

zelf. Ze zouden nederig moeten zijn. Maar de dwaze technologie van de 20e eeuw zorgt ervoor 

dat de mensen steeds meer en meer trots zijn. Ze verliezen hun werkelijke grootte en groeien 

buiten proporties. Van een miljoen mensen zijn er maximaal vijf die hun werkelijke grootte 

behouden. De rest blaast hun eigen maat op, buiten hun normale proportie, wat er erg slecht 
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uit ziet. Hun handen, ruggen en hun buiken blijven groeien, maar hun hoofd en hun verstand 

neemt af en vertraagt.  

Hun ogen lijken op kikkers, hun oren op olifanten, hun organen rekken zich uit van hier tot aan 

Parijs. Het ziet er allemaal zo vreemd uit. Als Allah de sluier van hun ogen zou verwijderen, 

zouden ze neervallen bij het zien van de mensen van tegenwoordig.  

 

Dat is hoe lelijk zij er werkelijk uitzien. De kleding die zij aantrekken kan dit niet bedekken. Ze 

zouden als naakt vertoond worden. Dat is het werkelijke beeld van de mensen van de 20e 

eeuw.  

Er zijn maar  weinig mensen die proberen hun werkelijke  grootte te behouden. Profeten doen 

het. We kijken naar hen en denken dat zij zoals ons zijn. Maar zij zijn gemaakt uit hemelse 

lichten. Zij zijn omkleed met hemels licht. De Zegel der Profeten Sayyidina Mohammed (s) liep 

recht door een spinnenweb zonder het te beschadigen. Een ander moment, stond hij onder de 

zon en had geen schaduw. Alle profeten zijn omkleed met dergelijke Hemelse lichten omdat zij 

in volledige verbinding staan met de hemelen. Hun hoofddoel was om mensen van de aarde 

naar de hemel over te brengen. 

De eerste man en vrouw, onze grootouders, waren uit het paradijs gestuurd en naar de aarde 

gezonden om bepaalde Goddelijke redenen. Maar zij verlangden terug te keren naar hun 

thuisland, het paradijs. Dat is waar zij voor gecreëerd zijn,  om daar te zijn. Desalniettemin 

hadden ze een missie hier op aarde. Het paradijs is gecreëerd voor de mensheid en de 

mensheid voor het paradijs. Dus ook al was de mensheid naar de aarde gestuurd, het paradijs is 

niet verdwenen. Allah heeft ook de mensheid gecreëerd met de missie om zijn Kalief hier op 

aarde te zijn, desondanks konden  Adam en Eva niet stoppen met het verlangen terug te keren, 

naar hun thuisland. Zij begonnen hun kinderen erover te vertellen. Sommigen van hen 

geloofden hen, anderen niet. Zij beweerden dat ze het niet gezien hadden, dus dan konden ze 

het niet geloven. Tot aan vandaag geloven sommige mensen in het eeuwige leven, ook al 

hebben zij het niet gezien. Maar de meeste mensen zullen het niet geloven zonder het zelf te 
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hebben gezien. Het is dezelfde ziekte en het zal doorgaan tot het einde van deze wereld.  

 

De belangrijkste missie van alle profeten is niet dit leven maar het volgende. Het stelt mensen 

in de gelegenheid hun aardse verlangens te verplaatsen naar het volgend leven. Dat is om 

mensen van het laagste niveau naar het hoogste te brengen. Dat is het hoofddoel van allen van 

hen. Van de eerste profeet Adam (a) tot Noah (a), Abraham (a), Ishaq(a), Ismaïl(a), Mozes(a), 

Jezus(a), Zahariya(a), John de Baptist (Yahya)(a) tot aan Mohammed (s). Geen enkele profeet 

heeft een paleis gebouwd. De enige die dat wel gedaan had, was koning Salomon (a). Omdat hij 

toegekend was om tegelijkertijd koning te zijn. Dat is waarom hij de jinns een paleis voor hem 

heeft laten bouwen. Maar koning Salomon (a) zat alleen op zijn gouden troon wanneer hij zijn 

oordelen moest vellen. Alleen bij officiële gelegenheden.  Privé  sliep hij op een mat en at hij 

voedsel van het werk wat hij met zijn eigen handen had verdiend. Hij was niet als andere 

koningen en keizers. Dat is de missie van alle profeten, om mensen naar het eeuwige leven te 

roepen. Maar satan wilt ons bedriegen en dringt bij ons aan om niet verbonden te zijn met de 

hemelen, maar met aarde en met deze fysieke verlangens. Hij wilt dat iedereen zich steeds 

meer bekommert om hun fysieke verlangens.  

 

Tegenwoordig is dit het geval. Mensen nemen elke  mogelijke zorg  voor hun fysieke leven. Ze 

proberen het maximale eruit te halen, uit alles wat fysiek is. Maar het resultaat is het 

tegenovergestelde. Hoe meer je probeert het fysieke tevreden te stellen  hoe meer het zal 

afnemen. Terwijl als je jouw verlangens verlaat, zal het plezier alleen maar toenemen. Dit 

gebeurt met mensen die vasten, hun plezier neemt toe. Mensen die nooit gevast hebben, 

zullen nooit de smaak ervaren van iemand die zijn vasten breekt. Dit is een advies voor 

iedereen die nog wat hebben in hun hoofd, niet voor hen van wie hun hoofd al is veranderd in 

een voetbal, omdat ze hopeloos zijn. Verspil je advies niet aan mensen die leeg zijn.  

 

Dat is nutteloos. Wie niet begrijpt wat wij hier zeggen, moge Allah hen vergeven en hun oren 
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openen om te horen, luisteren en gehoorzamen. Wie gehoorzaamt, zal hogere rangen bereiken 

en zijn eigen grootte bereiken. Allah zal die grootte nemen, en het omkleden met de werkelijke 

grootte, die wij Haqqani noemen. Dat is het werkelijke lichaam dat ons door God zal worden 

gegeven in de Goddelijke aanwezigheid,  wat voor altijd zal blijven bestaan. Het lichaam dat wij 

hebben, kan niet veel ouder worden dan 127 jaar. Sommigen ervan kunnen dat wel, maar in 

het algemeen als je ervoor zorgt en het voorzichtig gebruikt, kan jouw lichaam jou helpen en 

zonder problemen te geven, kan het 127 jaar worden. Denk niet dat de mensheid in staat is iets 

te vinden om de eeuwige jeugd te verkrijgen.  

Nee! Iedereen moet dit leven verlaten en hun hemelse posities bereiken. Als hij voorbereid is 

om met deze hemelse kledij omkleed te worden, is dat wat hij zal krijgen. Zo niet, moet hij een 

speciale scrub ondergaan. Dus na de dood, zullen sommige mensen direct omkleed worden en 

anderen zullen nog steeds een behandeling nodig hebben. Wacht niet tot na de dood. De enige 

manier is om gehoorzaam te zijn. Wie gehoorzaam is, bereidt zich voor. Wie ongehoorzaam is, 

zal op een dag gevangen worden en zal een speciale behandeling moeten ondergaan. 

De tijd gaat voorbij en technologie kan het niet stoppen. Als de mens de tijd zou kunnen 

stoppen, zou hij alles kunnen doen. Maar Allah zal hem nooit die autoriteit geven. De mensheid 

is onder Goddelijke Wil, hij moet zijn eigen zwakte herkennen. En moet vragen: ”Sorry onze 

Heer, we vragen om vergeving voor wat we verkeerd hebben gedaan. We vragen U ons te 

zegenen.”  
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26- Kennis die universiteiten niet onderwijzen 

 

In de naam van Allah die de mens, het universum en de gehele schepping heeft geschapen. Hij 

heeft hen leven gegeven, heeft hen gezegend en gaf iedereen een bestemming. Hij is de 

Schepper die de hemelen en de aarde , het hier en het hiernamaals heeft geschapen. In de 

naam van Degene die in staat is alles te doen wat Hij wilt. Geen ander dan de Ene is in staat 

alles te doen zoals Hij dat wilt. Niemand geeft Hem opdrachten, niemand kan boven Hem staan. 

De wil van niemand kan boven Zijn Wil staan, omdat iedereen Zijn dienaar is. Het is een eer 

voor mij en voor jou om deze ontmoeting te openen in Zijn gezegende naam. 

Volgens alle heilige boeken die ons gezonden zijn vanuit de hemelen, het oude testament, het 

nieuwe testament en de Heilige Koran, welke we het laatste testament kunnen noemen, wordt 

er vermeld dat we voor Zijn eer moeten leven. We moeten alles doen voor Zijn glorie en dit 

leven leiden voor Zijn glorie. Dus elke ontmoeting, elke daad zonder het prijzen van Zijn naam, 

zal een leugen zijn. Het zal geen bezieling hebben, geen nut en geen zegening. Dat is waarom ik 

zeg Bismillahir Rahmanir Rahiem, in de naam van Allah de meest Genadevolle, de meest Gulle, 

de meest Weldadige. Ik groet jou met groeten uit de hemelen. Ik zeg geen ‘hallo!’ dit zijn 

26 -As Sami - Hij die alles Hoort 
“Hij is Degene die alles hoort… dat wat van de lippen komt,  
door het verstand gaat, wat gevoeld wordt door de harten.  
Het geruis van de bladeren in de wind, de voetstappen van de mieren  
en de atomen die bewegen door de leegte.  
Het is een attribuut van perfectie, absolute perfectie.  
Wat niet afhankelijk is van middelen, condities of beperkingen.  
Hij Hoort, Registreert, Begrijpt, Verzadigt, Antwoordt,  
Reageert en Corrigeert.” 
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groeten van de hemelen, “vrede zij met jou!” Hemelse groeten zullen jou vrede, geluk, 

tevredenheid, voldoening en plezier in jullie zielen geven.  

Ik had niet verwacht hier te zijn vandaag. Ik twijfelde of ik in staat zou kunnen zijn naar 

Schotland te komen omdat het zo ver is en zo koud. Ik ben bijna 80 jaar, reizen is niet erg 

gemakkelijk voor me. Ik heb een vliegticket aangeboden gekregen maar ik geef de voorkeur om 

nieuwe plaatsen vanuit de auto te bekijken zodat ik om mij heen kan kijken van rechts naar 

links. Ze vertelden mij dat het drie tot vier uren zou duren om naar hier te rijden, maar in plaats 

daarvan werd het 13 uur. Maar dat maakt niet uit! Daarom ben  ik hier één uur te laat. Ook al is 

dat niets, meestal ben ik drie uur te laat. 

Ik ben blij hier te zijn en de stralende gezichten van de jonge mensen te zien. Het is een goede 

ontmoeting en ik hoop dat Allah het wilt zegenen met Zijn kracht oceanen.  Mag Hij onze oren 

openen om te horen en ons de kracht geven het uit te oefenen. 

We geloven dat de Heer der Hemelen, de Heer van de mensheid de mens gecreëerd heeft. Dit 

is een welbekend feit binnen de traditionele kennis die tot aan vandaag doorgegeven is. Maar 

de universiteiten onderwijzen dit serieuze onderwerp niet meer.  

Universiteiten zijn gebaseerd op de meest atheïstische grondvestingen in de wereld. Als de 

universiteiten zelfs maar 1 % van de traditionele kennis zouden accepteren die naar de 

mensheid is gekomen door de profeten, zouden zij binnen al hun instituten één tak hebben die 

Hemelse Kennis zou behandelen. Die zou dan  de Psalmen, de Evangeliën, de Torah en de Koran 

behandelen. 

Maar deze mensen zijn te trots dat te doen! Ze onderzoeken mieren om te zien hoe snel zij 

binnen 1 minuut kunnen rennen. Ze onderzoeken hoe het mogelijk is voor mieren om stokken 

te dragen die tien keer groter dan zij zelf zijn. Dit is waar universiteiten zich mee bezighouden 

en al hun tijd in steken. Maar zij willen niet de waarheid kennen van traditionele kennis, kennis 

van de Hemelen. Ongelovigen hebben lege hoofden en lege harten! Ze zijn als een sfinx. Alle 

boodschappen, die gekomen zijn van de Hemel naar de aarde, hadden als hoofddoel een 

verbinding te maken met Hemelse Stations voor de mensen die in deze wereld leven. Geen 
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profeet of Heilig Boek  kwam zonder dat doel. De mens is niet alleen gecreëerd om 50, 60 of 70 

kilo te wegen.  

We zijn speciale wezens, wij hebben iets geschonken gekregen dat andere schepselen niet 

hebben. Er zijn ontelbare schepselen die op aarde leven, maar van allen van hen hebben wij 

alleen een verstand en een wilskracht gekregen. Denk je dat paarden en honden dat hebben? 

 

Aan ons is een Goddelijke ziel geschonken,  die geen enkel andere schepsel heeft. Omdat we 

benoemd zijn als afgevaardigde van de Heer, hier op aarde. Dat is ons hoofddoel. Dat is onze 

bestemming. We zijn allen kandidaten om de afgevaardigde te zijn van de Heer hier op aarde. 

Zij die als hagedissen hier op aarde zijn, zonder enige connectie met de Hemelen, kunnen geen 

afgevaardigde van de Heer zijn. Een afgevaardigde kan niet een werkelijke kandidaat zijn tot dat 

hij een Hemels Station heeft bereikt, waar hij een verbinding heeft met zijn Hemelse Positie in 

de Hemel.  
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27- Op naar een verlichte eeuw 

Schatten worden meestal niet gevonden in mooie gebouwen, deze zijn verborgen in oude 

ruïnes. Niemand heeft ooit iets waardevols gevonden in een wolkenkrabber, maar als zij graven 

bij oude ruïnes, zullen ze het daar vinden. Deze plek hier is een zeer bescheiden plaats, maar de 

mensen binnenin zijn als schatten. Terwijl ik bad kwam de inspiratie tot mij om jullie te spreken 

over het symbool van de boom.  

 

Een boom kan niet slecht zijn. Alleen de omgeving om de boom heen kan het slecht maken. Een 

boom heeft nooit de intentie slecht fruit te produceren. Een boom probeert goed fruit te geven 

aan mensen. Maar soms is het fruit slecht, omdat er iets naar de boom toekwam terwijl het in 

bloei was. Misschien was het een insect wat ervoor zorgde dat het fruit slecht is geworden. 

 

Binnen haar samenstelling heeft de mensheid de potentie om perfect te zijn. Zoals een boom 

volmaaktheid heeft, heeft iedereen dezelfde capaciteiten. Hij die de mens gecreëerd heeft, 

heeft hem volmaakt gecreëerd. Kinderen zijn vanaf het begin niet slecht, maar naarmate ze 

groeien, beginnen hun slechte eigenschappen zich te vormen. Sommige mensen behouden de 

goedheid, anderen verliezen het, omdat zij beïnvloed zijn door al het kwaad dat hen omringt. 

Niemand is slecht gecreëerd, maar de omstandigheden of de condities zorgen ervoor dat de 

mensen goed of slecht worden. Zoals paddenstoelen, sommige ervan zijn giftig, anderen kun je 

27-Al Basir: Degene die alles ziet 
“Hij is degene die alles ziet. Hij ziet het verleden, het heden  
en de toekomst. Wij kunnen Hem niet zien,  
maar Hij ziet ons uiterlijk en wat er in onze gedachten is  
en in ons hart.” 
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eten. De giftige groeien in omgevingen waar gif is, zoals slangen  of insecten. Andere 

omgevingen zijn rein, daar kun je de paddenstoelen eten en ervan genieten. 

 

Londen is een enorme stad. Denk je dat het absoluut schoon is? Niemand kan dit beweren, van 

welke stad dan ook, dat het 100% schoon is. Dat is waarom de meeste mensen vergiftigd zijn, 

het zijn de omstandigheden en de condities waarin zij leven. 

 

Er worden medicijnen aangeboden aan onze jonge kinderen. Wie beschermt hen? Zelfs als je 

tien genezers hebt om deze mensen te genezen, zal het niet helpen. Het is het grootste 

probleem. Mensen zijn zo trots dat ze in de 20e eeuw leven en beweren dat ze een grote 

beschaving hebben. Op welke manier hebben deze jonge mensen het verdiend om vergiftigd te 

worden? Zij zijn rein maar dit maakt hen vies. Zij zijn gezond maar dit zal hen vergiftigen. 

Waarom pakt de overheid deze duivels niet aan?  

 

Dit zijn hele verschrikkelijke en  afschuwelijke toestanden. Is het onder deze omstandigheden 

dat we de 21e eeuw hebben verwelkomd ? De eeuw waarin er  medicijnen handelaren zijn en 

medicijnen verslaafden? Wat voor een eeuw zal dit worden? Waar zijn jullie professoren? Waar 

zijn jullie dokters? Waar zijn jullie regenten? Waar zijn jullie filosofen? Waar zijn jullie 

psychiaters? Waar zijn jullie genezers ? Wie kan deze mensen redden? 

 

Er is geen controle over mensen. Zijn jullie blij met deze situatie? Jullie sturen je kinderen naar 

school en daar worden ze erin geluisd medicijnen te nemen, soms zelfs gedwongen om dit te 

doen. Elke keer wanneer satanische krachten de leiding op deze manier hebben, blijven de 

heilige krachten stil omdat mensen hen niet om hulp vragen. Als je niet vraagt om hulp, is het 

hen niet toegestaan je te helpen. Wanneer er dit soort dingen gebeuren, gaan er mensen naar 

dokters of naar psychiaters of naar een één of andere persoon maar dan is het altijd te laat en 

kunnen ze niet geholpen worden. Als jij geen Heilige Krachten gebruikt, als je geen Heilige 
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Mensen aanroept jou te helpen, is het onmogelijk voor iemand om jou te helpen. Niemand kan 

jou helpen; geen psychiaters, dokters, onderwijzers, meesters of zelfs legers. Zij kunnen niets 

doen.  

De enige manier voor onze jongeren om gered te kunnen worden, is voor hen om te zoeken 

naar Heilige Krachten.  

Tot op heden heb ik nog niemand ontmoet die in die positie komt en vraagt om de vreselijke en 

verschrikkelijke stroom te stoppen. Zij rennen altijd maar naar psychiaters en als de psychiaters 

zichzelf niet goed beschermen, krijgen ze zelf dezelfde problemen. Hun fysieke kracht is niet 

genoeg om hen te beschermen. Als zij geen verbinding hebben met de Spirituele Wereld, zal de 

ziekte naar hen overgedragen worden. Dat is waarom ik altijd advies geef aan de psychiaters 

niet meer dan zeven patiënten per dag te zien. Ook al is drie een nog beter aantal. Het is het 

beste om geen psychiater te zijn voor meer dan zeven jaar, en weer is het beter om elke drie 

jaar een pauze te nemen. Als hij niet beschermt is door Spirituele Krachten, zal hij beïnvloed 

worden op een manier waarin niemand in staat zal zijn hem te genezen. Het is verschrikkelijk. 

 

Jullie moeten proberen jullie krachten met elkaar te verbinden. Wees niet alleen. We leren 

door middel van traditionele kennis dat als een persoon alleen is, is hij niet in staat is Heilige 

Krachten te bereiken. Maar als er veertig mensen zich verbinden, zullen zij het bereiken. Heilige 

Krachten zijn veel belangrijker dan alle technologie. Het kan het terug dringen. Het is als veertig 

waterkranen. Als je elk ervan apart opent, is het nooit in staat een molensteen te laten draaien. 

Maar met  veertig  samen zal het lukken. Dus deze goede mensen die mensen willen helpen en 

genezen, moeten met ten minste veertig bij elkaar zijn , dan zullen hun krachten door een 

Hemelse Kracht verbonden worden. Een Hemelse Kracht betekent de kracht van een Heilige 

Persoon. Mannen of vrouwen, maar het moeten er veertig zijn. Als zij allemaal samen bewegen, 

is hun spirituele kracht in staat mensen te helpen. 

 

Ik ben blij om goede, reine gezichten hier te zien. Jullie zijn jonge mensen. Dit betekent dat er 
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een nieuwe opening is en er een nieuwe horizon zich zal openen. Soms zijn er wolken die de 

horizon bedekken maar dan ,na een tijd,  zal het opklaren en zie je het prachtige uitzicht van de 

zon. Dit gebeurt meestal wanneer de zon ondergaat. Je krijgt hele fijne gevoelens wanneer je 

daarnaar kijkt. Het is een opening. Wanneer ik naar jullie kijk, zie ik een dergelijke opening, een 

horizon voor de mensheid in de 21e eeuw. We hopen dat we de nieuwe horizon zullen bereiken 

en dat het verlicht en stralend zal zijn. De laatste duisternis, de laatste duistere eeuw zal achter 

ons gelaten worden en we hopen de verlichte eeuw te bereiken.  
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28- Over ziekte en gezondheid 

 

Dit zijn adviezen van onze Grandsheikh. Kennis over ziekte en gezondheid is het meest 

belangrijke voor het leven van de mens, omdat de meest waardevolle kennis is hoe je gezond 

kunt blijven. Er zijn twee vormen van ziektes één behoort er tot het lichaam en het tweede tot 

de zielen. Het resultaat van de eerste kan dood ten gevolg hebben maar als ziekte van de ziel 

niet behandeld wordt, kan het gevaarlijk zijn voor het leven hier en in het hiernamaals. We 

moeten hier erg voorzichtig mee omgaan. Er zijn 80.000 vormen van spirituele ziektes. De ziel is 

van origine puur en gezond. Ziektes komen van het ego. Zolang een mens onder narcose is, kan 

hij de pijn van de ziekte niet voelen. Op dezelfde manier zorgt ons ego dat we niets voelen van 

spirituele ziekten. Een ziek mens kan de smaak tussen zoet en bitter niet onderscheiden. 

Iemand die ziek in zijn ziel is, kan geen onderscheid maken tussen goed en kwaad. 

Tegenwoordig is het belangrijk in Westerse landen om een familie dokter te hebben. Die waakt 

over de familieleden naar tekenen van ziekte. Je zou je kunnen afvragen, waarom? Weten zij 

niet of zij ziek zijn? Maar vele ziekten kunnen niet herkend worden door ons zelf, tot het te laat 

is. Zo moet er ook een dokter zijn voor de ziel van de mensen omdat zij zelf onder het regime 

28-Al Adil: De Rechtvaardige 
“Hij is volstrekt rechtvaardig. Zowel goed als slecht zijn nodig.  
Allah laat het een met het ander zien. Het juiste ten opzichte  
van het verkeerde en laat ons de consequenties van elk ervan zien  
en daarna laat Hij ons vrij om ons eigen oordeel te gebruiken.  
Iemand heeft vaak ervaring nodig en om het tegenovergestelde  
te kennen van iets, om het vervolgens te kunnen begrijpen.  
We moeten dankbaar zijn voor het goede en accepteren,  
zonder oordeel of klacht dat wat er niet goed lijkt.” 
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van satan en het ego hun eigen ziekten niet kunnen herkennen.  

 

Het ego staat iemand niet toe om voor een behandeling te gaan en zegt: ”Waarom ga je? Je 

bent in orde.” Een mens met verstand kan weten dat hij onder het heerschappij van zijn ego is. 

Wanneer het ego iets vraagt en je weet door je verstand dat het niet goed is en het toch niet 

kunt laten.  Je weet het, en toch doe je het, ondanks de realiteit, dit betekent dat jouw ego 

jouw heerser is. Jij bent een ezel voor je ego, terwijl jij hem zou moeten berijden. Elk ziek 

persoon is onder controle van satan, zijn ego, deze wereld, en nutteloze  verlangens.  

 

We kunnen onze verlangens onder controle houden, door verboden verlangens te laten en om 

het ego voor de toegestane verlangens toestemming te laten vragen; het voor eten, drinken, 

slapen of samen zijn met vrouwen is. Elke keer moeten wij de heerser zijn. Alle Profeten aten, 

sliepen en trouwden maar de daden waren onder hun controle. Onze Grandsheikh vertelde dat 

spirituele ziekten voortkomen  uit het afgescheiden zijn van de Goddelijke Aanwezigheid. Satan 

vertegenwoordigd alle spirituele ziekten omdat hij voor altijd verder heengaat. Wij vragen altijd 

om de Goddelijke Aanwezigheid te naderen,  de enige manier om rein en gezond te zijn van de 

ziektes van het ego. Er zijn oefeningen voor het reinigen van de hoofdelementen van onze 

natuur; aarde, vuur, lucht en water. Allen ervan staan tegenover elkaar en er verschijnen 

daarom onaangename eigenschappen van iedereen. Wij hebben behoefte om deze elementen 

te regelen en ze in harmonie met elkaar te laten werken. Dergelijke oefeningen zijn hetzelfde 

bij elke religie maar in verschillende vormen. Elke Profeet en Heilige trainde mensen om die 

harmonie te bereiken. Wanneer je je zelf reguleert, ben je veilig van alle ziektes dan zul je de 

verbinding met de Hemelen kunnen bereiken. Dit is de betekenis van het reinigen van onze 

lichamen. We hebben een manier en dit is de eerste stap om het jou te onderwijzen. Nu 

luisteren en leren wij alleen,  daarna zullen wij de praktijk in gaan om te experimenteren en dan 

de fabriek in voor 40 dagen, 24 uur per dag. Daarna  moeten we de roep van de Profeet op elk 

moment verwachten, die ons zal zeggen: ”Kom”. 
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Onze Grandsheikh bouwde een huis in zijn dorp. En verwachtte het twee verdiepingen hoog te 

maken. Maar nadat er één verdieping klaar was vertelde Sheikh Sharafuddin hem om er een 

dak op te plaatsen en om 5 jaar in afzondering te leven (khalwah). Deze opdracht kan ons in 

een moeilijke positie plaatsen omdat we bezig zijn met veel dingen in deze wereld. Op zon 

moment kun je denken, “mijn vrouw, mijn bedrijf ”! Je moet er klaar voor zijn om alles achter te 

laten, zodat ze je de sleutels van je schat kunnen geven. Maar zoveel dingen belemmeren ons 

bij het uitvoeren van die opdracht. Je moet aan niets denken. Ooit was ik met Grandsheikh voor 

40 dagen en 40 nachten en ik sprak geen woord gedurende die tijd. Dit was heel zwaar voor 

mij. Ik was klaar om de hele wereld op te geven zodat hij tegen me zou spreken. Toen in het 

ochtendgloren van de 40e nacht zei hij: ”Deze aanbidding is goed. De Profeet (s) zegt dat je mag 

blijven tot het Eid feest of je mag teruggaan naar je broeders in Cyprus. Je bent vrij.”  

Ik zei niets . De toestemming kwam om terug te keren.  
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“Living as a dry leaf taken by the wind of the divine inspiration which takes it anywhere it wants” 
           Maulana Sheikh Nazim Al Haqqani 
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29-Het belang van het huwelijk  

 

Het huwelijk is de meest belangrijke plicht voor iedereen en de meest belangrijke reden voor 

het vestigen en geluk voor mensen in de wereld. Het is de meest geliefde halal (toegestane 

daad) die mensen kunnen doen voor Allah de Almachtige. De Profeet (s) heeft gezegd: ”De 

meest onaangename halal voor Allah is de scheiding”. Wanneer twee mensen trouwen, roept 

Allah swt de profeet (s) en geeft hem goed nieuws. ”Ik ben tevreden met mijn dienaren, jij 

moet ook tevreden met hen zijn”. De Profeet roept dan alle heiligen en draagt hen op ook 

tevreden te zijn. Het loven van alle engelen van de zeven hemelen voor één dag is gegeven als 

geschenk aan die mensen. Niemand kan bevatten wat Allah aan zijn dienaren geeft. De 

Profeten en de Heiligen geven ook. Deze giften zullen op de laatste dag verschijnen omdat deze 

wereld en dit leven het niet kunnen dragen. Wie er een gift schenkt aan pas gehuwden, volgt 

Allah en de Profeet (s). Het is onmogelijk voor hen om het leven te verlaten los van de 

tevredenheid van Allah.  

 

De meest belangrijke opdracht na imaan, geloof, voor vrouwen en voor mannen is het huwelijk 

vooral in deze tijd. Als je niet getrouwd bent, is het erg moeilijk om welke andere opdrachten 

dan ook te vervullen, zoals bidden, vasten, het gaan naar de bedevaart. Omdat satan zoveel 

streken kan uithalen om aanbidding te vernietigen. Overspel is de ergste vijand van het geloof. 

De Profeet (s) zegt dat het geloof als een parel is, en overspel maakt het waardeloos. Het 

huwelijk is daarom de eerste opdracht. Het zal de eerste opdracht zijn van Sayyidina Mahdi (a) 

29- Al Latif: De Fijne, de Subtiele 
“Hij is de meest Delicate, Fijne, Tedere, Mooie.  
Hij is de Maker van een delicate schoonheid verborgen 
in het geheim van de schoonheden van de ziel,  
het verstand, wijsheid en het Goddelijke Licht.” 
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en Jezus (a) wanneer ze zullen komen.  Tegenwoordig, moeten vooral jonge mensen, die Islam 

willen binnentreden, snel trouwen of het zal gemakkelijk zijn voor shaitan om ze te vangen en 

ze terug te werpen naar waar ze eerder waren.  

De volmaaktheid van mensen is voor een man om een man te zijn en voor de vrouw om een 

vrouw te zijn. De eerste opdracht aan vader Adam(a) was om met moeder Eva(a) te trouwen. 

Zij die hun huwelijk behouden zijn op weg naar het paradijs. Zij die het huwelijk weigeren zijn 

op weg naar de hel. We moeten proberen om het huwelijk voor iedereen gemakkelijk te 

maken. Als het gemakkelijk is, komen er meer zegeningen. Getrouwde mannen en vrouwen 

moeten weten dat alle anderen voor hen verboden zijn en ze moeten hun ogen behoeden. Met 

het kijken naar elkaar komt er zoetheid en de gelukkigste familie. De westerse mensen hebben 

tegenwoordig zoveel problemen omdat ze altijd naar buiten kijken. 

 

Wanneer de tijd van Jezus Christus (a) er is, zal ons leven vermengt zijn met het hemels leven. 

Hij zal het combineren en hemelse krachten zullen zich tussen de mensen spreiden. Wanneer 

hij heen gaat, zal Allah de Almachtige een bries van het paradijs met een onbeschrijfelijke geur 

sturen. Hiermee zullen alle gelovigen heengaan met hem. Het is onmogelijk om er nu over te 

spreken, over de kwaliteit van het leven in zijn tijd. Het zal het tegenovergestelde zijn van wat 

wij nu kennen.  
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30- Wereldse verlangens zijn omgeven door onaangename dingen 

 

Om één van de beste dienaren te zijn, moet je proberen meer te leren. Alle Profeten 

adviseerden dit aan hun volk. En wij, die hun pad volgen, proberen te doen zoals zij dat deden. 

We willen dat mensen leren om hun Heer te dienen. Dat is ons doel. Sayyidina Mohammed (s) 

vertelde dat als er één dag hetzelfde is als de volgende, heb je verloren. Dat betekent dat je 

moet proberen elke dag een beetje vooruit te komen. Blijf niet op hetzelfde niveau. Duw jezelf 

verder en verder en steeds weer verder.  

 

Wanneer wij proberen ons te bewegen in de richting van Allah, komt Hij ook dichter bij ons. Als 

een dienaar dichter bij zijn Schepper komt, zal zijn Schepper zelfs nog dichter naar hem toe 

komen. Allah kijkt of een dienaar probeert dichterbij te komen of niet. Proberen mensen 

tegenwoordig dichter bij hun Heer te komen? Nee, ze proberen bij dunya, de materiële wereld, 

en de genoegens ervan te komen.  

 

Hoe meer mensen vragen om  de genoegens van het leven, hoe meer problemen er achter hen 

aan komen en hen zullen omringen. Het plezier van dit leven is omringd door onaangename 

dingen. Dus tegen de tijd dat jij dit soort vermaak hebt bereikt, zal je uitgeput zijn. En toch 

blijven mensen rennen achter het verlangen en vermaak van hun fysieke lichaam! Er is 

waarschijnlijk maar één persoon op de 100.000 die spiritueel plezier zoekt en in plaats daarvan 

naar de Goddelijke Aanwezigheid wil. De meeste mensen rennen alleen achter dit leven aan.  

30-Al Khabir: de Bewuste 
“Hij is bewust van de verborgen innerlijke gebeurtenissen 
 van alles….Niets kan aan Zijn aandacht ontsnappen.  
 Hij kent jouw meest verborgen behoeften, wensen, gedachten en daden.” 
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Maar hoe meer je er achteraan rent, hoe meer je omringt zal worden door onaangename 

dingen. Kijk uit voor fysieke verlangens! Wees voorzichtig! Ze zullen jou nutteloos bezighouden 

en jou verwoesten. Uiteindelijk zullen ze zijn als een luchtspiegeling. Het is alsof je  water aan 

de horizon van de woestijn ziet, je rent erheen om uiteindelijk niets te vinden. Op dezelfde 

manier  rennen wij achter het plezier van dit leven aan, we zullen er uiteindelijk niets vinden. 

We zullen het verspild hebben. Er is geen kans om terug te komen en opnieuw te beginnen. Je 

hebt maar één kans.  

 

Dat is waarom wij onszelf onder controle moeten hebben. Wees je bewust van jouw ego. Het 

vraagt alleen maar meer en meer en dan rent het weg. Aan het eind heb je jezelf verspild. 

Vraag jezelf af of je uiteindelijk gecreëerd bent om alleen te eten en te drinken. Nee! we zijn 

voor iets anders gecreëerd. Ons eten en drinken is alleen maar bedoeld om ons fysieke lichaam 

te versterken zodat we het kunnen gebruiken om de Heer te dienen. Tegenwoordig is de 

aanname in het Westen dat we alleen gecreëerd zijn om te eten, te drinken en om seksueel te 

genieten. We zouden dan niet anders zijn dan een kudde dieren. Mensen willen non stop eten. 

Ze kauwen de hele dag als koeien. Ze realiseren zich niet dat als je de hele dag eet, je jouw 

smaak verliest. Zoals wanneer je één volle lepel honing eet, zul je er plezier aan hebben. Maar 

wanneer je vijf lepels achter elkaar moet eten, zal je het weigeren. Dit gebeurt zelfs met 

honing. Satan moedigt mensen aan om constant te eten.  

 

In de oude tijd aten de Romeinen, liepen even weg om het over te geven zodat ze vervolgens 

verder konden eten. Voor dieren is het zinvol om zoveel mogelijk te eten omdat ze vlees en 

eieren en melk voor ons produceren om te eten. Maar wat ons betreft is het verboden om 

dingen onbeperkt te doen. We moeten Goddelijke Grenzen en Hemelse Regels volgen. Zij geven 

ons discipline voor dit leven. Wanneer je gedisciplineerd bent, zal je vrede in jezelf vinden. 

Wanneer zich dat gevestigd heeft, zal er vrede komen. Als mensen geen vrede in zichzelf 
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hebben gevonden, zullen zelfs groepen van mensen niet vredig zijn.  

 

Vasten is de grootste wijsheid die Allah zijn dienaren vanaf het begin tot nu heeft gegeven. Vast 

en je zult gezondheid vinden, zowel fysiek als spiritueel! Iemand die dat niet doet, zal fysiek en 

spiritueel ziek zijn. Het is een opdracht die komt van de Hemelen. Het komt de hele mensheid 

ten goede. Soms komt er een ziekte naar de mensen en de arts zal deze mensen adviseren een 

paar dagen niet te eten en te drinken. Als mensen zouden doodgaan zonder te hebben gevast, 

zullen zij hongerig en dorstig zijn. 

Als we Zijn heilige opdrachten behouden, is het als het prijzen van de Heer. Probeer Islam te 

begrijpen. Probeer de heilige opdrachten binnen Islam te begrijpen. Probeer het vasten in Islam 

te begrijpen en beschuldig Islam niet op een dwaze manier. Wie islam beschuldigt, weet er 

niets van af. Islam is vol met diamanten en parels. Probeer er een paar voor jezelf te nemen.  
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31-Methoden voor het reinigen van het hart 

 

Wanneer we onszelf reinigen, is het niet alleen belangrijk om schone kleding aan te trekken,  

maar we moeten onszelf ook van binnen reinigen. Degenen die Hemelse Stations willen 

bereiken, zullen niet geaccepteerd worden als ze niet rein zijn. Het is een opdracht van Allah de 

Almachtige voor zijn dienaren om rein te zijn, wanneer zij naar de Goddelijke Aanwezigheid 

willen komen. We weten dat we zwakke mensen zijn. Onze handen zijn in staat ons lichaam te 

reinigen, maar we kunnen onze harten er niet mee reinigen. We hebben iemand nodig om ons 

daarbij te helpen. Allah heeft Zijn speciale dienaren gezonden die altijd in verbinding staan met 

Hemelse Stations om mensen te onderwijzen hoe zij hun harten moeten reinigen. Het is niet 

genoeg om dat op een fysieke manier te doen. Het moet vanuit de Hemelen gedaan worden. 

 

De Laatste Boodschapper, de Zegel der Profeten (s), de meest geprezene en meest geliefde 

dienaar van Allah, Sayyidina Mohammed (s) heeft zijn best gedaan om mensen te bereiken met 

zijn ware missie: om hun slechte eigenschappen naar beste eigenschappen te veranderen. Dat 

was zowel zijn missie als die van alle andere profeten. Dit was hun hoofddoel. De Profeten zijn 

niet gekomen om voordeel uit deze wereld te halen. Zij hebben niet gevraagd om materiële 

voordelen zoals paleizen, dienaren en dergelijke materiële dingen. Ze waren blij om zelf de 

meest nederige dienaren te zijn van allemaal. Wanneer je nederig wordt, zal het jou reinigen. 

Trots maakt jou als een vieze plas waarin elk insect en vlieg kan leven. Nederigheid zal jou 

31-Ya Halim: De Verdraagzame of Degene die verdraagt 
“Hij is verdraagzaam in het straffen van de schuldige.  
Hij wacht…. En geeft tijd aan de schuldige zijn schuld in  
te lossen om spijt te hebben, te veranderen en berouw te tonen. 
 Om te compenseren voor de schade die ze gemaakt hebben  
zodat Hij hen kan vergeven en hen in goede dienaren kan  
veranderen, in plaats van hen te vernietigen.” 
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reinigen,  vuiligheid krijgt dan geen kans om er te zijn. 

 

Alle Profeten waren nederig. De meest nederige dienaar van hen allemaal was de Profeet 

Mohammed (s), ook al had hij de meest geprezen naam. Hij gebruikte de meest simpele dingen 

in dit leven en hij leefde op de meest eenvoudige manier. Hij deed dit om mensen te 

onderwijzen dat eenvoud het beste voor hen is. Een eenvoudig leven voorkomt hoofdpijn. 

Maar als je een gecompliceerd leven hebt, zal je elke dag meer en meer hoofdpijn krijgen. Dit is 

waarom iedereen komt en klaagt bij me dat ze hoofdpijn hebben. Sommigen van hen hebben 

inderdaad gewoon hoofdpijn. Maar voor de meeste mensen is het niet zo simpel. Ze hebben 

zoveel problemen in hun harten die hoofdpijn veroorzaken.  

 

De Profeet (s) leefde een eenvoudig leven omdat hij wist dat mensen anders meer en meer van 

deze wereld zouden willen hebben. Hij heeft het tot een minimum beperkt. Het zou voor hem 

geen probleem zijn geweest als een koning te leven. Maar hij hield zich aan de eenvoud, zodat 

zijn natie niet onder de verkeerde gewoonten zou instorten wanneer deze eenmaal ontwikkeld 

waren. Toen Aartsengel Gabriël (a) naar hem toe kwam en de sleutels van de schatten van 

aarde en Hemelen bracht en zei: ”Oh Mohammed (s), Allah Geeft jou dit als je dit zou willen”. 

Hij antwoordde: ”Ik geef de voorkeur om een dag vol te zijn en de volgende dag leeg. Op de dag 

dat ik vol ben, kan ik dankbaar zijn aan mijn Heer en op de dag dat ik vast, kan ik mijn Heer 

smeken om mijn provisie. Ik hou ervan de ene dag dankbaar te zijn en de andere dag geduldig.”  

 

Wie er tot zijn heilige familie behoort, moet proberen hetzelfde te doen. En zij die tot zijn volk 

behoren, zouden niet achter het plezier van dit tijdelijk leven moeten rennen. Als je teveel 

dingen hebt, zal je trots worden. Als jij jouw ego steeds meer laat vragen, komt er geen einde 

aan. Het zal om meer en meer vragen en steeds weer meer. Je zult nergens meer tijd voor 

hebben dan de genoegens van je ego te vervullen . Dat is waarom mensen alleen maar 

tevreden kunnen zijn als ze terug gaan naar een eenvoudig leven.  
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Technologie maakt mensen tot slaven om ervoor te werken. Het heeft steeds meer en meer 

slaven nodig. Elk nieuw ding dat er komt, zal nagejaagd worden door ons ego, omdat we het 

zouden willen hebben. En als we het hebben, verschijnt er weer iets anders en zullen we dat 

willen najagen. Er zijn eindeloze verlangens in deze richting. Plaats daarom alles binnen 

proporties! Raak niet afhankelijk van zoveel, alsof je een reus bent. Jouw verlangens zullen je 

laten  geloven dat je een voor altijd groeiende reus bent. 

 

Wees tevreden met minder. Dat is de weg van profeten, de weg van nederigheid. Elk bezit geeft 

een beetje meer van die trotse eigenschap. Het voedt jouw trots wat het ergst is, het maakt 

mensen vies. Trotse mensen zijn de meest onaangename mensen te midden van anderen 

omdat ze nooit geaccepteerd worden in de Goddelijke Aanwezigheid. Traditioneel onderwijs 

heeft altijd als doel mensen op te leiden om zich te ontdoen van hun slechte eigenschappen 

waarvan trots de eerste is. De enige manier om dat te doen, is door een eenvoudig leven in 

nederigheid te leiden.  

We zijn nu in de heilige maand van de Ramadan en vasten is een belangrijk middel om ons ego 

zijn eigen zwakte te laten accepteren. Wanneer een persoon zijn eigen zwakte herkent, zal hij 

niet trots zijn. Honger zorgt ervoor dat het ego omlaag komt. Traditionele kennis vertelt ons dat 

toen Allah het ego creëerde Hij vroeg : ”Wie ben Ik en wie ben jij?” En het ego antwoorde: ”Ik 

ben ik en U bent U. Zoals U iemand bent, ben ik ook iemand. Vertel me niet dat U mijn Heer 

bent en ik Uw dienaar”. Allah droeg het ego op om in het hete vuur van de hel gevangen te 

blijven voor 1000 jaar. Daarna stelde hij dezelfde vraag weer en kreeg hetzelfde antwoord. Dus 

het ego werd voor nog eens 1000 jaar naar de koude  hel gestuurd, waarna Hij weer hetzelfde 

antwoord kreeg. Het ego kon nog steeds niet accepteren een dienaar te zijn, dus het werd 

bevolen om nog honderd jaar gevangen te worden in de Vallei van de Honger. Honderd jaar 

was genoeg, tegen die tijd gaf het ego gelukkig toe dat het een dienaar was.  

Dus om het ego te trainen, vind je geen enkele methode nuttiger dan honger. Als je naar het 



142 

 

circus gaat en een dierenshow ziet, zal je de wildste dieren elke vorm van trucs zien uitvoeren 

omdat ze weten dat ze met hun favoriete voedsel beloond zullen worden. Er is geen betere 

methode dan honger om het ego te trainen.  

 

De sharia heeft ons opgedragen om te vasten als een simpele training. Maar voor de complete 

training hebben we afzondering nodig. Door de zegeningen van onze Heer heeft mijn 

Grootmeester mij zes keer opgedragen om in afzondering te gaan. En ik heb het voldaan. Mijn 

ego vertelde mij tijdens de veertig  dagen dat het gemakkelijker zou zijn om te vasten voor 

veertig  jaar, dan om veertig  dagen in afzondering te zijn.  

 

Moge Allah ons vergeven en ons controle geven over onze ego’s zodat we het onder controle 

kunnen houden en het kunnen reinigen. We kunnen Allah alleen maar in reinheid benaderen. Ik 

zag de video van Sneeuwwitje en de zeven dwergen. Eén ervan was altijd vies ook al vertelde 

de prinses hem steeds weer en weer om zich schoon te maken. Ik kreeg de boodschap dat hij 

de onreinheid van ons ego symboliseerde. De anderen moesten hem pakken en onder dwang 

schoonmaken. Ons ego is hetzelfde, het zal alleen maar onder dwang schoon worden. De 

Naqshbandi methode om het ego te reinigen is om in afzondering te gaan. Er zijn eenvoudige 

afzonderingen waarin het gevangen kan worden en onder controle gehouden kan worden. 

Maar om het compleet onder controle te houden, heb je volledige afzondering nodig. 

Insha’Allah hopen we dat wij in de komende jaren daar snel in staat zullen zijn om onze 

volgelingen te reinigen, en daardoor een Hemelse Verbinding te krijgen.  
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32-Al Azim:  De Grootste  
“Hij is absoluut en volmaakt Groots.  
Hij heeft nergens behoefte aan.  
We kunnen Zijn Grootsheid niet begrijpen of verbeelden.” 

 

 

 

 

 

 

32- Op weg naar je persoonlijk oceaan  in de Goddelijke Aanwezigheid 

 

Wie het begrijpt, mag het vertalen aan hen die het niet begrijpen. Audho billahi minasj sjaitani 

rajiem Bismillahi Rahmani Rahiem. Ik maak de intentie voor een korte verbinding,  maar ik ben 

niet in controle. Mijn grootmeester is hoger in positie dan ik. En hij is de opdrachtgever en 

controleur van mij. Dus ik zou tegen jou kunnen zeggen dat ik er een korte verbinding van 

maak. Maar het kan zijn dat het tot aan de ochtend zal duren, dat maakt niet uit. Maar omdat 

wij zwakke mensen zijn, vraag ik om vergiffenis van onze Grandsheikh voor mij en voor jullie en 

het zou een korte toespraak aan jullie moeten zijn.  

Verbinding met de Sheikh is één van de meest belangrijke pilaren van de meest verheven 

Naqshbandi orde, dat moet het wel zijn. Het is als  benzine voor een auto, een mens of 

gelovigen zij hebben behoefte om richting Allah te bewegen, richting de Hemelen. Het is ons 

opgedragen en aangeboden, en we zijn ook geroepen om ons richting de Hemelen te bewegen. 

Niet te blijven in deze wilde wereld. Vragen om te leven op deze aarde voor honderd jaar of 

meer, nee. Dat is niet het werkelijke doel om langer te leven. Maar ons doel moet zijn om 

zoveel mogelijk, meer en meer te aanbidden. Als we vragen om langer te leven, vragen we dat 

alleen met dat doel: om te bidden, te aanbidden en de opdrachten van de Heer der Hemelen te 

gehoorzamen en te vragen  uit Zijn eindeloze oceanen van genade. 

Dit is een  echt doel voor iedereen. Een  echt doel voor de volgelingen van alle religies. Als je 

vraagt aan een Christen:  “Wil je graag een lang leven?” kan hij zeggen: ”Ja.” Dan kunnen we 

vragen: ”Waarom vraag je om een lang leven?” “Om nog meer te eten en te drinken.” Dat is het 
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leven van dieren. Het is geen doel om te zeggen: ”Ik vraag een lang leven voor mijn ego om van 

dit leven te genieten.".  Vee en schapen, wat vragen zij om voor te leven? Om zoveel mogelijk 

groen gras te eten en dat is hun enige doel. Dus als je om een lang leven vraagt om te genieten 

van eten en drinken, heb je hetzelfde doel en zul je op hetzelfde niveau zijn als dieren. 

 

Maar als ik je vraag en je antwoordt: ”Ik vraag om een lang leven zodat ik in dienst kan zijn voor 

mijn Heer, voor Zijn aanbidding omdat het mij eer geeft. Zolang als ik leef, zal mijn eer zich 

verhogen, dat is mijn doel.” Welk van deze posities is excellent denk je? Welke religie kan 

weigeren wat Islam voorschrijft? Dat kunnen zij niet. Daarom is excellentie voor Islam. De 

andere religies zijn geëindigd omdat zij dat doel niet aan hun volgelingen kunnen geven. Geen 

enkele kan dat, behalve Islam. 

 

Binnen Islam is het de meest verheven Naqshbandi orde die duidelijk en vrijuit zegt dat we 

vragen om een lang leven om meer eer te bereiken in de Goddelijke Aanwezigheid door onze 

Goddelijke diensten aan onze Heer. Is daar iets mis mee? 

Daarom is dit een nuttige associatie dat mensen een nieuwe kijk en kracht geven om de 

Goddelijke dienst aan hun Heer te vervolgen. Auto’s kunnen niet rijden zonder benzine en 

gelovigen kunnen nooit bewegen zonder een  verbinding met de Sheikh. Een verbinding of een 

verbonden persoon betekent iemand die zich verbindt aan een ander persoon om gedragen te 

worden door zijn kracht van de aarde naar de Hemelen. Dit is één betekenis van een associatie: 

Dat jij je bij de karavaan van de Profeten en Heiligen kunt voegen, richting de Goddelijke dienst 

van jouw Heer op weg naar de Goddelijke Aanwezigheid. Associatie is als een haak die mensen 

trekt van het laagste naar het hoogste leven. Het is een heel belangrijk pilaar van de meest 

verheven Naqshbandi orde.  

 

Zelfs als er slechts twee of drie broeders of zusters, volgelingen van deze tariqat, samen zijn, 

moet één van hen iets in hun associatie zeggen en de anderen moeten luisteren en volgen.  
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Onze richting, onze laatste bestemming is de Goddelijke Aanwezigheid. Tot we daar zijn, 

moeten we ons bewegen als rivieren die stromen door het land zonder te stoppen, totdat zij de 

oceaan hebben bereikt. Zoveel rivieren stromen vanuit verschillende richtingen naar de oceaan. 

Wanneer zij de oceaan hebben bereikt, stroomt hun water niet meer. Daar is er geen beweging 

meer, afgelopen. Allah de Almachtige zegt: ”Oh mijn dienaren, jullie bewegen, jullie stromen, 

doe dit, doe dat, tot dat jullie mijn Goddelijke Aanwezigheid hebben bereikt. Wat jullie doen is 

zorgen dat de wateren de oceaan benaderen. Meren stromen niet, maar rivieren wel en 

wanneer zij de oceaan hebben bereikt, hebben zij hun doel bereikt.  

 

Ons doel, het doel van iedereen, is om de Goddelijke Oceanen in de Goddelijke Aanwezigheid 

te bereiken. En er zijn eindeloze vormen van oceanen. Er is niet maar één oceaan, nee. Er kan 

wel voor iedereen één zijn. En hij of zij moet zich haasten om zijn of haar eigen oceaan te 

bereiken. Dan zullen zij in zekerheid zijn.  

 

Zoals een man rent achter een prachtige vrouw, wanneer hij haar bereikt heeft, afgelopen. 

Vrouwen zijn als oceanen voor mannen. Mannen rennen achter ze aan, wanneer ze haar 

hebben bereikt, zijn ze in hun oceaan. Het is belangrijk. Iedereen stroomt naar zijn oceaan en 

het is één druppel van jouw oceaan dat jij in dit leven geschonken hebt gekregen, een klein 

beetje. Die ene druppel is genoeg om jou de zekerheid te geven om naar de oceaan te komen. 

Hoe zal het dan zijn wanneer je de oceaan hebt bereikt, van die druppel in de Goddelijke 

Aanwezigheid die jij hier geschonken hebt gekregen? Daar zwem je in. Goed nieuws, haast je 

om je oceaan te bereiken. Jouw laatste bestemming in dit leven. Maar zij die nu zonder 

verstand zijn, verlaten de oceanen. Zij gaan naar een woestijn en zien een fata morgana aan de 

horizon, ze rennen ernaar toe om het te bereiken en iets te vinden, maar er is daar niets en het 

is afgelopen met hen.  

Oh mensen, laat die waan in de woestijn en kom naar jouw oceaan. Dit is voor jou, voor altijd 
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jouw laatste bestemming in de Goddelijke Aanwezigheid: oceanen van Liefde, oceanen vol 

Schoonheid die eindeloos zijn,  smaakvolle en zoete oceanen die jij geschonken hebt gekregen 

van jouw Heer Allah de Almachtige. Wie er achter gras en weiland rent is als een kudde dier. 

Het mes van de slager wacht op hen. Maar voor hen die rent achter de oceanen in de 

Goddelijke Aanwezigheid, wacht er eindeloze genoegen, eindeloze smaken, zegeningen en 

gunsten. Jij moet beslissen welke ervan goed voor jou is. Moge Allah ons verstand geven om 

erover na te denken. 

Wat Grandsheikh ons hier geeft, staat niet geschreven in boeken. Het is afkomstig van de parels 

van de Goddelijke Oceanen van Realiteit en Wijsheid, neem het tot je en bewaar het zorgvuldig.  
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33 - “ Vraag en ik zal het je geven” 

 

“Subhanaka, la ‘ilma lana illa ma ‘alamtana, innaka Anta’l’Alimu’l Hakim...” (Sura 2:32) Allahu 

akbar... Ya ‘Alimu, ya Hakim, ‘alimna ma yanfa’una wa zidna ‘ilman! 

(En de engelen zeiden:) “Geprezen zijt Gij. We hebben geen kennis behalve wat U ons 

onderwezen heeft. U bent de Alwetende de Alwijze.” Allahu Akbar. O Alwetende, o Alwijze, 

onderwijs ons met hetgeen nuttig is voor ons en vermeerder onze kennis!). 

De spil van de meest hoogwaardige Naqshibandi orde is sohbet, het samenzijn (de associatie) 

met de Sheikh. Wij vragen en zij geven. Zolang wij niet vragen zullen zij niet geven. Allah de 

Almachtige zegt: “Vraag en Ik zal het je geven.” Eerst moet je weten waar je om vraagt. 

Zo was er iemand die door Allah naar een geweldige sultan was gestuurd. Hij bracht de sultan  

iets waar de sultan erg blij mee was. De sultan zei: “Ik ben zo blij met jou, waar je ook maar om 

vraagt, ik zal het je geven. Zeg het, en het is van jou.” Degene vroeg zich af, wat  zal ik eens 

vragen. Mijn ezel heeft flink honger en ik heb geen stro. “Oh sultan, geef me een grote zak 

stro.” 

Allah, Allah, wat een slimmerik. Besef je de dwaasheid van zo iemand? De sultan vroeg zich af, 

is deze man gek, gestoord, is hij zijn verstand kwijt. “Geef hem wat hij vraagt. Geef hem 10 

zakken stro en laat hem vertrekken.” 

De Heer der Hemelen, Allah de Almachtige kijkt naar je als je iets van Hem vraagt. De meeste 

mensen vragen om dwaze dingen. Zoveel mensen komen naar me toe en vragen: “Ik heb 

morgen een toets, bid voor me.” Of: “Ik ga afstuderen, bid voor mijn afstuderen.” Dagelijks 

komen er mensen naar me toe.  

33- Al Ghafur:- De Vergevingsgezinde 

“Hij is de meest Vergevingsgezinde, die onze fouten verbergt en ze 

beschouwt alsof ze nooit zijn begaan. Als hij onze fouten vijandige 

meningen, nare gedachten en hatelijke gevoelens niet zou verbergen, 

zou een ieder vluchten van een ieder ander”. 
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De ene zegt: “Oh Sheikh, bid voor mijn winkel, er komt niemand.” Een ander vraagt: “Wilt u er 

voor zorgen dat ik een goede baan krijg? Ik ben werkloos.”  

Weer een ander komt met: “Oh Sheikh, vraag Allah de Almachtige  namens mij om wat meer 

geld.” Dagelijks komt er een broeder naar me toe met de vraag: “Oh Sheikh, bid voor mij dat ik 

vier benen mag hebben.” Dit betekent dat hij wil trouwen. Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds 

laat vraagt hij daar om. 

Zoveel mensen komen en vragen om dit of om dat – allemaal onzin. Niemand die komt en 

vraagt: “Oh Sheikh, wilt u alstublieft dua voor mij doen dat ik een geaccepteerde dienaar in de 

Goddelijke Aanwezigheid mag zijn?” 

“Hallo Sheikh, bid voor mij, er komen verkiezingen aan en ik stel me verkiesbaar. Zorg dat de 

mensen op mij zullen stemmen en mij steunen, oh Sheikh.” Niemand komt en zegt: “Oh Sheikh, 

bid voor mij dat ik dichter bij de meest geliefde dienaar van Allah de Almachtige, Seyyidina 

Muhammad (s) mag komen, dat ik zijn buur in het Paradijs wordt.” Niemand komt en vraagt: 

“Oh Sheikh, bid voor mij dat ik dichter bij Allah de Almachtige mag zijn?” 

Dus vraag, maar besef wel waar je om vraagt en aan wie je het vraagt. Als je naar een dorp 

gaat, kun je daar om stro vragen, maar niet als je bij het paleis van een sultan bent.  Als je je 

verstand gebruikt,  zal het je laten zien wat juist is. Als je het je hart vraagt, zal het je  

beschuldigen en zeggen: ik schaam me tegenover de Heer der Hemelen dat je om iets vraagt 

wat totaal geen waarde heeft bij Hem. 

Oh mensen, jullie moeten bekend zijn met het leven op deze planeet, en jullie moeten bekend 

zijn met het volgend leven, de eindeloze eeuwigheid. Hij houdt ervan als zijn dienaren vragen 

om eeuwigheid. Het is zo een heerlijk woord, eeuwigheid. Ik vind het zelfs leuk in jullie taal, 

Sermedi,( in het Srilankese) eindeloze eeuwigheid. Vraag jouw Heer, Allah de Almachtige om 

eeuwigheid. De eindeloze gunsten komen van hem. Waarom vragen jullie er niet om? Waar 

vragen jullie om? Jullie vragen om iets waardelozer dan stro, veel waardelozer. 
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Daarom schaam ik mij soms om Fatiha te reciteren om wille van een vraag en wens van één 

iemand, dus zeg ik: “Mijn Heer, ik reciteer de Fatiha namens hem en om alles wat iedereen van 

het volk van Uw geliefde vraagt met deze Fatiha, schenk het hen.” Ik hou er niet van om halt te 

houden en een Fatiha te reciteren voor slechts één iemand, nee. Dan zou het net zijn alsof 

iemand wilt jagen met een geweer, een vlieg ziet en zegt: “Daar ga ik op schieten.” 

 Waar richt je op? Een vlieg? Het is zonde om op een vlieg te schieten, die is ofwel weggevlogen 

ofwel vernietigd en afgemaakt. 

Je maakt dit tijdelijke leven je doel, met de vraag om iets bereiken en schieten op het doel 

zonder het te  bereiken en je wordt oud, voordat Allah de Almachtige je heeft toegekend waar 

je om vroeg: torens van Babel, honderden huizen, winkels, bedrijven... 

Uiteindelijk, kom je bij het laatste punt van je leven en verdwijnt alles waar je op gericht bent 

geweest. Je rent naar hetgeen je op schoot, zoekt het en vindt niets. “Oh, ik heb zo krachtig 

geschoten dat er van het doel helemaal niets is overgebleven!” 

Daarom is het voor iedereen zo belangrijk om Allah de Almachtige te vragen naar iets van 

waarde, wat Hij je kan schenken. Je moet Hem tevreden stellen, en als Hij tevreden is met jou,  

zal Hij zeggen: “Oh mijn dienaar, alles is voor jou.” Waarom probeer je niet Allah de Almachtige 

tevreden te stellen? Probeer Hem tevreden te stellen, en dan zal Hij jou tevreden stellen. Je zal 

tevreden zijn met elke doel. 
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34 - Je moet sterk zijn voor Islam 

Moge Allah jullie zegenen, een sterke imaan en krachtige daden geven zodat jullie sterke leden 

van Islam mogen zijn. Dit is belangrijk. De profeet (s) heeft gezegd: “Een krachtig persoon in 

islam is beter dan een zwak persoon.” 

We hebben krachtige moslims nodig, geen zwakke moslims. Als we krachtig zijn, zal Shaitan  

vluchten. Omdat hij krachtige mensen binnen islam vreest. Er zijn twee vormen van krachtige 

mensen. Krachtig vanuit geloof en krachtig vanuit het fysieke lichaam. Veel fysiek krachtige 

mensen houden niet lang stand en hebben geen enkele nut binnen islam. En soms zie je een 

zwak persoon, maar krachtig in zijn geloof, niet in zijn fysieke lichaam. 

Kracht komt vanuit de hemelen. De hemelen schenken je zoveel kracht van de Kracht Oceanen 

als je nodig hebt. Spiritualiteit is veel krachtiger dan jouw fysiek lichaam. Het fysieke wezen 

heeft een tijdelijk bestaan en je kunt vragen: ”Hoe oud ben je?” Van het spirituele wezen kan 

niemand iets zeggen over of vragen hoe oud het is. Nee, niemand kent de leeftijd van onze 

zielen, behalve de Ene die het gecreëerd heeft. 

Krachtig zijn is een opdracht van de heiligen en vooral van RasulAllah (s). Zij vragen om 

krachtige moslims, de meest krachtige moslims zijn die de teugels van hun ego in handen 

hebben. Als iemand niet in staat is de teugels van het ego in handen te houden, zal het ego 

heersen. Zijn ego zal hem omverwerpen. 

  34- Ash Shakur: De dankbare, de Weldoener, de Erkentelijke 

  “Hij is het die een goede daad beloond met een veel grotere beloning.                   

Dankbaarheid is het goede te beantwoorden met het goede.De dankbare 

persoon weet dat alles wat hij is en wat hij heeft van Allah swt is.” 
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Elke associatie met heiligen geeft daarom kracht aan de luisteraars, of zij dat weten of niet. 

Deze kracht stroomt, maar je kunt het niet zien en je kunt het niet horen. Allah de Schepper, de 

Grootse, Ultieme Kracht Oceanen zijn van Hem en eeuwigheid is van Hem! Alles  

komt van Allah in het bestaan , van voor de eeuwigheid tot aan de eindeloze eeuwigheid. Allah 

de Almachtige is geen deel van dit leven geen enkele vorm van materie kan zorgen dat Zijn 

kracht minder wordt.  

Je moet vragen om veel meer kracht van Allah de Almachtige om sterk gelovigen te worden. 

Het is belangrijk om krachtig te zijn, maar probeer niet krachtig te zijn door te eten en te 

drinken. Koeien en ossen zijn veel krachtiger dan jij! Als vergelijking heb je om te ploegen 10 

mensen nodig aan de rechterkant en 10 aan de linkerkant.  

Een ander punt is om de kracht, die je geschonken hebt gekregen, te behouden. Als de Kracht 

van Allah de Almachtige jou bereikt, ben je krachtig. Maar om de een of andere reden kun je 

het verliezen. Dit betekent dat er iets verkeerd is gegaan aan jouw kant vanuit de visie van de 

Goddelijke Aanwezigheid van Allah. Dan kan zelfs het kleinste schepsel van Zijn creatie zorgen 

dat jouw kracht compleet teniet wordt gedaan. Behoud jezelf met kracht! 

Dat is niet gemakkelijk, omdat Shaitan altijd bezig is te proberen je zwakker te laten zijn dan je 

ego. Luister niet naar kafir shaitans. Ze kunnen jou naar slechte plaatsen brengen en al jouw 

kracht kan in 1 of 2 minuten weggenomen worden en je zult achtergelaten worden met niks .  

Daarom plaatsen dokters patiënten die in een gevaarlijke situatie verkeren in een geïsoleerde 

ruimte. Hij kan erg ziek en zwak zijn. Als er iemand bij hem komt zonder toestemming kan hij 

misschien wel besmet raken met datgene wat de persoon met zich meedraagt.  

Houd jezelf daarom sterk zodat Shaitan en de opdrachten van Shaitan je niet kunnen raken, en 

je zal vrij zijn. Moge Allah jullie zegenen, jullie komen voor mij van over de hele wereld vanuit 

de meest verre plaatsen, Argentinië. Zelfs Australië is niet zo ver, als Allah jou voor elke stap 

beloont met veel beloningen in het paradijs. Met eer voor jou omdat jullie het huis van de Heer 

hebben bezocht. Jullie zijn op Hajj geweest. Jullie ontvangen een dubbele beloning, meer dan 
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de geboren moslims hebben  gekregen. Ook omdat je hier bent in deze heilige maand 

Muharram. Hij zal de deuren van Islam voor jullie openen. Als je kunt roepen zullen  er 

misschien 10, 100,  duizenden en  duizenden  mensen achter jullie aan komen. Behoed jezelf 

voor Shaitan. Wees voorzichtig  voor zijn valstrikken en trucs zodat je er niet intrapt. Als je voelt 

dat je door Shaitan te pakken bent genomen, neem dan snel een douche en lees 2 rakaat. 

Vraag Allah de Almachtige om meer kracht, zodat deze zwartgallige, kleinzielige, 

verschrikkelijke en onzinnige gedachten die naar jouw hart komen, weggenomen zullen 

worden. Dan zal die slechte situatie  je verlaten en je kunt je weg vervolgen naar Allah de 

Almachtige. Als er iemand vraagt waar jullie mee bezig zijn, mag je zeggen: “We zijn reizigers 

naar de Goddelijke Aanwezigheid van Allah de Almachtige.”   

Hasbi Allahu wa niamal Wakil, la haula wa la quwatta illa bi’llahi’l ‘Aliyu’l ‘Azim. 
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35- Al Ali: De hoogste 

 Zijn Hoogheid kan niet gemeten of bevat worden door het beperkte 

menselijke intellect. Er is niets zoals Hij”. 

 

 

 

35 - Vraag om dichter bij Allah te zijn 

Shukr, ya Rabbi, Shukr, ya Rabbi, Shukr, Alhamdulillah, 

Tauba, ya Rabbi, Tauba, ya Rabbi, Tauba, Astaghfirullah... 

Tariqatuna as-sohbet wa khairu fi jamiat... Meded, Meded, ya Sahibu’l Meded... 

 
Dit is een nieuwe associatie met de Sheikh waardoor onze vrienden of onze volgelingen 

vorderingen zullen maken. Vorderingen maken, betekent dichterbij komen, dichter bij de 

Goddelijke Aanwezigheid. Dit is wat wij vragen. Alleen mensen die geen verstand hebben, 

zullen vragen om dichter bij dunya te komen en niemand heeft daar profijt van. Maar zij die 

vragen dichter bij Maula, Allah de Almachtige, te komen, bereiken waar ze om vragen, vanuit 

Zijn goedheid en zegeningen. 

Dit is een nederige bijeenkomst. Wat wij vertellen is gemakkelijk te begrijpen. Je moet vragen 

aan  Allah de Almachtige om  dichter bij Zijn Goddelijke Aanwezigheid te komen. Het maakt niet 

uit hoe dicht je bij de aarde en zijn schatten kan komen. Er zal een dag zijn dat je er ver van 

verwijderd zult zijn. Uiteindelijk moet je gaan en is alles voorbij. Het zal voor jou voorbij zijn. Al 

draag je alle sleutels van die schatten met jou mee, je zult er niet naar omkijken. Zelfs al zouden 

ze de meest mooie vrouw naar je toe brengen, dan nog zal je niet naar haar omkijken.  Dit 

houdt in dat wanneer je jezelf klaar maakt om dit leven te verlaten en terug te gaan naar waar 
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je vandaan komt, zal je geen moment omkijken of vragen naar de schatten van de aarde, waar 

je zo hard voor gewerkt hebt om ze te kunnen bereiken. Je zal dezelfde schatten vergeten zijn.  

Elke profeet en elke heilige, vooral die van de soefi ordes en met name van de meest nobele 

Naqshbandi orde, vraagt je naar jouw Heer te rennen en zo dichter bij Hem te komen, al was 

het maar met een stap.  Ze leren je dat ,als je een kans krijgt ook maar één stap dichter bij jouw 

Heer te komen, je die moet grijpen. Dit is het hoofddoel van de Naqshibandi orde. Ervoor te 

zorgen dat mensen dichter bij hun Heer, hun Maula, de Heer der Hemelen zullen komen. 

Wanneer het fysieke lichaam steeds zwakker wordt en je fysieke zintuigen steeds zwakker 

worden, zal jouw spirituele wezen steeds krachtiger worden en vragen om dichter bij de 

Goddelijke Aanwezigheid  te komen, om dichterbij te komen en het te bereiken. Maar de 

mensen zijn nu achteloos en uit balans. Er is een weegschaal. Aan de ene kant heb je een parel 

of een diamant en aan de andere kant mest, uitwerpselen van de dieren.  

Mensen laten de diamant liggen en richten zich op het mest. Dat is achteloosheid. Waarom 

probeer je zoveel van het aardse te bereiken, en vraag je niet om  dichter bij de Goddelijke 

Aanwezigheid te zijn en daar steeds meer van te krijgen? De mensen hebben geen gevoel bij 

wat in balans zijn is. Zij hebben hun balans verloren.  

Iedereen die dit tijdelijk leven prefereert en permanente zegeningen verlaat is zonder verstand. 

Daarom zegt Allah de Almachtige dat deze mensen als dieren leven. Niet eens als dieren, maar 

onder het niveau  van de dieren. Hoe zal je oordeel zijn over een persoon die kiest voor het 

tijdelijk leven en het plezier ervan in plaats van het permanente leven en het genot daarvan. Dit 

betekent dat hij geen verstand heeft, hij is net een dier. Allah de Almachtige zegt: “Het niveau 

van die mensen is onder het niveau van de dieren." 

We weten niet welke dag onze laatste dag zal zijn. Maar het is genoeg voor een persoon te 

weten dat er voor iedereen een laatste dag op aarde zal zijn. Op die dag zal je alles wat je hier 

hebt verzameld van het begin tot aan die dag verlaten. En je zult er uit moeten stappen. Zoals 

een persoon een enorme vrachtwagen vol laadt met alles wat hij bezit en naar de grens rijdt en 

daar een stopbord tegenkomt. De bewaker komt en zegt:  “Vanaf hier mag jij er alleen door.” 
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Die persoon zou kunnen zeggen: “hoe zit dat dan met mijn lading?” Maar de bewaker zal 

zeggen: “Er is geen enkele mogelijkheid voor je lading om voorbij de grens te gaan, nee. Kom 

eraf en reis door.  Laat alles hier en kom, alleen jij.” 

 

Hoe ben jij hier op deze wereld gekomen? Je bent naakt gekomen vanuit je moeders schoot. 

Snel hebben ze jouw naakte lichaam bedekt met iets van deze wereld. Hebben ze jou 

omwikkeld in kleding. Wanneer je de aarde verlaat, zullen de bewakers van de grens tussen 

dunya (de aarde) en akhirat (het hiernamaals) je zeggen: “Laat alles daar en kom.” En je komt 

er alleen met je witte kledij. Je moet alles hier achterlaten. Je kijkt en bedenkt: “Oh.. hoe kan ik 

deze bagage meebrengen? Wat heb ik gedaan? Mijn hele leven was ik aan het rennen. Ik had 

geen rust of sliep amper. Ik heb zoveel dingen verzameld en nu zeggen ze dat ik het niet kan 

meenemen. Hoe kan ik zonder alles? Hoe kan ik het hier allemaal achterlaten?” Maar de 

bewakers zullen zeggen: ”Kom, kom het is voorbij. Deze dingen zijn voor de mensen uit dat 

gebied. Je kunt het niet meenemen naar dit gebied.” 

 

Ya Latifu, lam tazzal. De laatste dag is al aangewezen. Iedereen heeft een afspraak met de 

postbode, de Engel des Doods. Hij zal je ziel naar zijn Heer brengen. Hij kijkt in zijn dagboek om 

te zien met wie zijn afspraak is. Wanneer jouw naam verschijnt, zal jouw afspraak met hem op 

die dag zijn. Daar en op die plek. Op die plek en op die tijd. En hij komt snel. Hij draagt een 

groot boek met zich mee waarin alle afspraken met iedereen van de gehele mensheid 

geschreven staan. Hij kijkt en zegt: ”Nu kom ik voor jou. We hebben een afspraak.”  

“ Hoezo? Ik weet niets van deze afspraak. Ik dacht dat er wat meer tijd was.”  

“Nee, het staat hier geschreven. Ik kom niet een uur eerder of later. Ik ben heel punctueel. Ik 

kom op tijd. Het is voorbij. Ik neem jou nu mee .  

“Hoe moet dat dan met mijn dunya, mijn bagage, zoveel andere spullen. Wat moet ik doen?” 

“Je moet alles achterlaten en alleen jij moet meekomen.”  
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Oh mensen, de mensen die dichter bij Allah de Almachtige zullen zijn, zullen in hemelse kledij 

gekleed zijn om meegenomen te worden naar de Goddelijke Aanwezigheid van de Heer, Allah 

de Almachtige. Maar degene  die zich niet hebben voorbereid op de hemelse kledij zullen 

weggenomen worden. Zij kunnen niet meegenomen worden naar de Goddelijke Aanwezigheid 

van hun Heer. Iedereen wacht op hun laatste dag en kijken uit naar hun laatste moment: hun 

reis van dit tijdelijk leven naar het permanente leven. Oh mensen, zorg meer voor jullie eeuwig 

leven. Probeer verwelkomd te worden op een goede manier, op  het laatste moment wanneer 

je dit leven moet verlaten. Moge Allah jullie zegenen en ons vergeven.  
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36 - We komen van Allah en gaan naar Allah   

“ Shukr, ya Rabbi, Shukr, ya Rabbi, Shukr, Alhamdulillah, Tauba, ya Rabbi, Tauba, ya Rabbi, 

Tauba, Astaghfirullah.  Shukr en Alhamdulillah openen de poorten van de Hemelen. Tauba en 

Astaghfirullaah sluiten de poorten naar de Hel” 

Dit zijn de woorden van Shah Naqshiband, moge Allah hem meer en meer eer Schenken. Hij 

was en is nog steeds de gids van de ummati Mohammed (s) naar Allah de Almachtige. Ummati 

Mohammed (s) betekent het volk van Mohammed (s). We komen van de Hemelen, van Allah, 

we raken deze planeet aan, en keren daarna naar Hem terug, dat is het.   

Wanneer we deze planeet raken op onze reis is het misschien voor 80 jaar, 40 jaar of misschien 

voor maar 8 jaar. De duur van ons leven is verschillend. Ontelbare gebeurtenissen vinden er op 

deze tijdelijke wereld plaats. We zijn in zoveel dingen geïnteresseerd waar we al onze energie in 

stoppen, en ze zijn allemaal vals (batil).   

Allah de Almachtige zegt in de Heilige koran “Inna li’llahi wa inna ilayhi raji’un.” We komen van 

Allah en we zullen terugkeren naar Allah, dit is Haqq.  De echte waarheid.  

De mensen van deze eeuw zijn niet geïnteresseerd uit te vinden waar zij vandaan komen en 

waar zij naartoe zullen gaan. Ze interesseren zich alleen in dunya ( de tijdelijke wereld) vanaf 

het moment dat ze in aanraking komen met dit leven tot aan het moment dat ze deze wereld 

verlaten. Ze denken dat 60 jaar behoorlijk wat tijd is en vinden dat ze zich moeten vermaken in 

  36- Al Kabir: De meest Grootse 

  “ZIjn Grootsheid Reikt van voor het begin...Tot na het eind... Er is voor Hem  geen 

onderscheid tussen het Scheppen van een atoom en het Scheppen van het 

oneindige universum.De vrees voor Allah is een vrees dat voortkomt uit de liefde 

voor Allah... De wens door Hem geliefd te zijn en de vrees Zijn liefde te verliezen, 

De confrontatie met ZIjn teleurstelling in jou of Zijn Woede”. 
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de levensduur die ze hebben, wat gemiddeld maar 60 a 70 jaar kan zijn. Mensen van 90 of 100 

jaar oud zijn nu moeilijk te vinden. 

Waar was je voor je hier in dit leven kwam? Je was in de Goddelijke Aanwezigheid van Allah de 

Almachtige. Je komt van Hem, je hebt een lange weg afgelegd maar je bent het vergeten. Wat 

zorgt ervoor dat je het vergeten bent? Dat komt omdat je niet gelooft. Als je gelooft, zou je 

geïnteresseerd zijn in je zelf, in wat er heeft plaatsgevonden en in wat er gaat plaatsvinden. 

Maar mensen gebruiken hun verstand niet meer. Hun interesse gaat alleen maar uit naar de 

korte tijd van het aardse leven. 

Alles in dit leven is gericht op een zodanige wijze dat de mens afgeleid is, en geen aandacht 

schenkt aan zijn spirituele wezen en spirituele leven. Alles wat er is gebeurd, of er nu gebeurt 

en er gaat gebeuren, zorgt er alleen maar voor dat je geen aandacht schenkt aan jouw originele 

bron en je niet afvraagt waar je vandaan komt. Dat is het grote probleem van de mensheid. 

Wanneer je water ziet stromen vraag je je af: ” Waar komt deze rivier vandaan? Is het zuiver of 

niet?” Wat betreft water vraag je je dit af maar je vraagt je dit niet af over jezelf. Ook al stroom 

je dag na dag als een rivier, dan nog ben je niet geïnteresseerd je af te vragen waar je vandaan 

komt en waar je naar toe gaat. Het antwoord is zoals we gezegd hebben. We komen van Allah 

en we gaan naar Allah. Onze tijd hier is heel kort en gevuld met interesses wat ervoor zorgt dat 

we niet bezig zijn met ons eeuwige leven. Ons eeuwige leven is met Allah de Almachtige. Hij is 

de Eeuwige. Als zijn dienaar vraagt om eeuwigheid dan kleed Hij hem met licht en kracht, zodat 

ook stap voor stap zijn interesse zal veranderen. Dan zal je uiteindelijk een punt bereiken dat je 

zult begrijpen waar je vandaan komt en waar je naar toe gaat . Er is een blauwdruk en op die 

blauwdruk staat er geschreven, ’gekomen van Allah de Almachtige’ en op een ander blauwdruk 

staat er, ’gaat naar Allah de Almachtige.’   

Probeer voor Allah te zijn. Je moet proberen je ego te forceren te leven voor Allah en te leren 

dat je komt van Allah en dat je naar Hem terug gaat . Mijn aandacht gaat niet naar jou of naar 

dit leven. Mijn aandacht gaat alleen naar mijn Heer. Ik ben gekomen, ik sta op deze planeet en 

na een tijdje zullen mijn voeten van deze aarde weggenomen worden en gericht worden naar 
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een richting, misschien wel ongekende richtingen. Misschien wel naar daar waar er geen 

richtingen meer zijn. 

Oh mensen, hij die in de tegenovergestelde richting gaat ten opzichte van de Roep van Allah 

gaat de verkeerde richting op. Dit is de reden dat er straf over een persoon heen komt. Iemand 

die dit begrijpt maar de kennis niet toe past. Je moet in dit korte leven gaan begrijpen dat wat 

er gebeurd is, wat er in het heden gebeurt en wat er zal gebeuren. Wees voorzichtig met wat je 

hier doet, met wat je hier zaait, zodat je krachtig zult zijn, vol van vreugde en tevredenheid.   

Oh mensen, zorg ervoor dat je ego zegt dat we van Allah de Almachtige komen, dat we hier 

veranderen van bemanning, olie verversen en dan terug gaan naar de Hemelen in ons 

ruimteschip. Iedereen heeft een voertuig, zoals de ark die aan Noah (v) was geschonken. Je mag 

het binnentreden en er vrij mee naar de Goddelijke Aanwezigheid reizen.   

 

Moge Allah ons vergeven en ons begrip schenken. Het is zo duidelijk, we komen van Allah en 

we gaan terug naar Allah. Oh mensen, leef voor Allah, doe voor Allah, ga voor Allah, wees voor 

Allah.  
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37 - Onze laatste bestemming is de Goddelijke Aanwezigheid 

 

Dit is een nieuwe associatie met onze Sheikh, hoewel het al laat is. De slaap is sultan.  

Niemand kan het weerstaan. Maar daar zit ook rahmat in, een zegen. Wat kunnen we doen. We 

moeten proberen iets  naar  jullie te vertalen. Het is net zo nodig voor jullie als voedsel. Jullie 

hebben voedsel nodig voor je fysieke lichaam. Je moet koken en eten van wat Allah de 

Almachtige gecreëerd heeft voor je fysieke wezen. Maar voor je ziel heb je spiritualiteit nodig, 

spirituele voeding.  

Behalve Islam, is er geen enkele religie meer in staat iets te geven aan hun volgelingen. Die 

religiën zijn voorbij. Als deze fles hier vol is, kun je er iets uit schenken. Maar wanneer het leeg 

is, wat kun je er dan nog uit schenken? Het christendom is al jaren geleden voorbij, maar ze 

proberen iets te doen zodat de mensen geïnteresseerd blijven. Ze hebben zoveel onzinnige, 

nutteloze en dwaze manieren gebruikt voor de jongeren, ze weten  heel goed dat  ons fysieke 

lichaam alleen geïnteresseerd is in eten en drinken en het  achterna rennen van de wensen en 

verlangens van het ego. Het ego is alleen geïnteresseerd om zijn eigen doel te bereiken.  

 

In deze tijd zijn mensen alleen geïnteresseerd in hun fysieke lichaam. Eén op de 10.000 mensen 

of 1 op de 50.000 mensen of misschien wel 1 op de 100.000 mensen is  geïnteresseerd in 

spiritualiteit. De hoogste vorm van spiritualiteit wordt nooit minder. Het kan alleen gevonden 

worden binnen de Islam. Wat Allah de Almachtige geschonken heeft aan Mozes (vrede zij met 

37- AL-HAFIZ: De Bewaarder 
“Hij is zich Bewust, Herinnert en Onthoudt alles wat je doet of zegt en 

denkt, ten aller tijde. Hij Bewaart alles, niks gaat verloren. In Zijn bewaring  is 
er ook bescherming. Zijn profeten en boeken zijn als een zegen gekomen om 
wijsheid, intelligentie te onderwijzen en de Goddelijke Wet om de mens te 
beschermen tegen materiële en spirituele schade”. 
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hem) en Jezus (vrede zij met hem) was voor een beperkte plaats en tijd en alleen voor hun 

volgelingen. Het Christendom heeft vanaf het begin geprobeerd mensen te geven wat ze nodig 

hadden voor een spiritueel leven. Maar dag na dag werd de spiritualiteit steeds minder voor 

het belang van de Zegel der Profeten die volmaaktheid zou brengen, een perfect doel voor de 

mensen. Islam is met dat doel gekomen. Jezus heeft gezegd: ”Ik ben de dienaar van jullie Heer 

en niets anders, dat is een eer voor mij.” 

Kan een mier ooit begrijpen wat een mens is? Dat is niet mogelijk. Zelfs niet als het een miljoen 

jaar zou leven. Zoveel als een mens kan vragen om wijsheid, om meer van kennis, Goddelijke 

kennis van zijn Heer, wat hij er ook van kan krijgen het zal altijd een beetje zijn. Dat is omdat 

het gelimiteerd is.  

Ook al lijkt het groots in onze ogen het zal altijd niets zijn ten opzichte van de grootsheid van de 

Goddelijke Oceanen. Maar de mensen zijn zo dwaas, zo gek, zulke dwaze idioten. Ze willen 

weten wie Allah is, of hoe Allah is, of waar Allah is ……..Ya Hu! 

 

Waar is Italië? Waar is Duitsland? Waar is Amerika? Waar is Maleisië? Laat het me zien! En je 

zegt: “Ik kan het je van hieruit niet laten zien. Maar kom met me mee, we stappen in een 

vliegtuig en we zullen vliegen. Ik zal je mijn moederland laten zien.” Oh ezel, als je alleen al 

vraagt om Maleisië. Waar je een vliegtuig voor nodig hebt en 15 uur moet vliegen om er te 

komen,  en dan nog weet je het niet. Hoe kun je dan vragen om Allah te zien? 

Aan hen zeg ik:” Laat mij voorbij de hemelen kijken. Laat mij het begin van de ruimte zien en 

haar grenzen. Als je me laat zien waar het eindigt, zal ik je daar voorbij laten zien. Je hebt, 13, 

14, 15 uur nodig om naar Maleisië te reizen. . Hoeveel jaren of eeuwen of miljarden van jaren 

moet je vliegen om het  verste punt van de ruimte te bereiken? Daarna zal ik jou laten zien 

waar de Heer is. Waar Zijn staat is, Alm Jabarut, Alm malakut, Alm jabarut, Alm Lahut 

…..Mensen  vragen vanuit hun onwetendheid waar Allah is.  

Hij heeft ‘waar’ gecreëerd, hoe kun je ‘waar’ vragen? Hij heeft tijd gecreëerd, hoe kun je vragen 

hoe oud Hij is?  
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Ik stel ook de vraag:” Hoe oud is ons melkwegstelsel ? - Zoveel miljarden aan melkwegstelsels 

bewegen er in de ruimte. Ik zeg : ”Rijd mee op één ervan.” Ze bewegen zich allen naar de 

Goddelijke Aanwezigheid van hun Heer. Neem er één. Allen bewegen zij zich naar dezelfde 

richting. Niet één melkwegstelsel gaat de tegengestelde richting in. Er vinden geen ongelukken 

plaats in het Hemelse verkeer !  Kies er één en je kunt er de Goddelijke Aanwezigheid mee 

bereiken. Hoe moet je betalen? Je betaalt zoals je met een ticket zou betalen. Je betaalt voor 

het mee reizen op  een melkwegstelsel met je fysieke lichaam. Dat is wat je als betaling moet 

geven. Je kunt elk melkwegstelsel nemen, als je betaalt. Geef je fysieke lichaam aan hen, dan 

zal elke melkwegstelsel je gratis mogen  meenemen. Het zal jou salueren en jou meenemen 

naar de Goddelijke Aanwezigheid. Waar is de Goddelijke Aanwezigheid? Alleen Allah, de 

Eigenaar van de melkwegstelsels, mag zeggen: ”Dit is het laatste stand van deze 

melkwegstelsel. Nu is het aangekomen. Ik ben hier”.  

 

Goed nieuws voor degenen die hun ticket kunnen betalen. Elk melkwegstelsel mag je 

accepteren en je kunt er je weg mee vervolgen. De Heer der Hemelen zal zeggen:” Stop dit is 

jouw laatste bestemming, Ik ben hier, kom bij Mij.” Allahu Akbar. Hij neemt de hijabul azamat 

weg, de sluier der Grootsheid. Ultieme grootsheid is voor Allah de Almachtige. Deze sluiers 

opent hij en zegt:” Ik ben hier ! Overal.” Allah, de meest Hoge, de meest Grootse, de 

Alleswetende, de meest Krachtige. Alles is in perfectie voor Hem de Almachtige.  

Je moet begrijpen, het is van eeuwigheid tot eeuwigheid.  En wanneer de engelen jou vragen:” 

Wat wil je bereiken?” Antwoord dan met:” Ik beweeg mij naar de eeuwigheid.” Dan mag je 

verder. De persoon die vraagt om eeuwigheid, mag komen. Voor hem die vraagt om iets 

anders, zal de kaartjescontroleur hem wegsturen en zeggen: “Dit is alleen voor de mensen die 

om eeuwigheid vragen. Ga weg!”  
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       38- AL-MUQIT: De Onderhouder, de Ondersteuner  

        “Hij creëert voeding  voor alle schepselen.  Het levensonderhoud zal door de 

Ene  nooit ophouden tot de dood hen overvalt. Hij Geeft voeding ,zonder dat er 

om gevraagd wordt, aan hen die niet kunnen vragen en werken voor hun eigen 

onderhoud. Voor hen die wel vragen en kunnen werken, creëert Hij middelen 

van  bestaan”. 

 
 

 

38 - Vraag volmaaktheid aan een volmaakt persoon 

 

We zijn op dit moment in het tijdelijk leven. Morgen, volgende week, volgende maand, volgend 

jaar of misschien wel volgende eeuw gaan we hier weg. We moeten dit leven verlaten en ons  

verplaatsen  van deze wereld naar een  andere wereld. Een wereld die ons beschreven is door 

de profeten. Niemand mag de sluiers van de komende dagen openen. Niemand kan weten wat 

er na morgen in de eindeloze toekomst zal gebeuren. Alleen Hij, die jou geschapen heeft, kan 

weten wat er zal gebeuren in de toekomst. Hij is dan ook de  enige die de sluiers kan 

verwijderen.  

Hij is de Schepper van de komende dagen en de Ontwerper van elke dag. Denk niet dat een dag 

komt zonder een bijbehorend programma, nee. Elke dag komt door Zijn Wil. Alles wat in het 

bestaan is en wat morgen zal verschijnen is door Hem geprogrammeerd, niet alleen in 

hoofdlijnen maar tot in elke detail. 

Jij zelf en elk wezen, alles, vertegenwoordigt de eindeloze Kracht van onze Schepper. Zijn 

eindeloze volmaaktheid begint met het kleinste wezen als afgevaardigde, wat kleiner is dan een 

atoom. Vervolgens gaan we naar de wereld van de atomen, de vaste wereld, de wereld van de 

planten,  de wereld van de dieren, de wereld van de mens, de bergen, de oceanen, de aarde, de 

sterren en de melkwegstelsels. Alles laat de volmaaktheid van Allah zien en Hij plaatst 

volmaaktheid in alles. Hij laat geen onvolmaaktheid achter in de schepselen van al deze 

werelden.  
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Er is een volmaakte verbinding tussen alles, van de kleinste eenheid in de wereld van de 

atomen tot en met de gigantische sterrenstelsels in de wereld van de melkwegstelsels.  Niets en 

niemand kan uit zichzelf bestaan door zichzelf. Door die verbinding kan alles in het bestaan zijn 

Schepper leren kennen. Dit is een gemeenschappelijke connectie tussen alles in het bestaan, 

zodat zij hun Schepper kennen of moeten kennen. De hemelse wezens, de aardse wezens, de 

kleinste schepselen tot aan de enorme gigantische melkwegstelsels. Geen van  deze eindeloze, 

ontelbare schepselen kan het bestaan van hun Schepper ontkennen. Alleen compleet dwaze, 

dronken mensen van de mensheid ontkennen dit.  

De tweede gemeenschappelijke  verbinding tussen alles in het bestaan, is dat elk schepsel hun 

meest hoge en eindeloze respect aan hun Heer schenkt. Dit is verheerlijking. Alles in het 

bestaan moet prijzen!  Ze zeggen dat sommige dingen niet in leven zijn. Maar alles in het 

bestaan heeft een leven en alles is in  leven  dankzij deze verheerlijking. Als er iets zijn Heer niet 

prijst, zal het verdwijnen, eindigen, en zal het dit leven verliezen. Alles wat in het bestaan is 

gekomen, moet zijn Heer prijzen. De oceanen prijzen, de bergen, de aarde, de werelden, de 

ruimte, de hemelen, de zon, de maan, de sterren, alle melkwegstelsels, de planten. Alles, alles 

prijst Hem, zelfs de dieren. Jouw lichaam prijst Hem, maar omdat de mensheid achteloos is, 

gebruiken zij hun tong niet om ‘SubhaanAllah’ te zeggen:  ‘alle glorie aan Allah de Almachtige.’  

Alles wat zich morgen zal afspelen, is dan ook in de meest volmaakte positie. Je kunt niets  

vinden aan onvolmaaktheid in wat er in het bestaan is. Gebeurtenissen bevinden zich in volle 

volmaaktheid. Omdat Hij die Volmaakt is, deze gebeurtenissen en deze schepsel heeft 

geschapen en zij bevinden zich in Zijn eindeloze volmaaktheid.  

Dus volmaaktheid kan overgenomen worden van een persoon die volmaakt is. Een  onvolmaakt 

persoon kan geen volmaaktheid geven aan een ander persoon. Omdat hij onvolmaakt is, kan hij 

alleen maar onvolmaaktheid geven. Ik kan alleen maar geven wat ik heb. Als ik het niet heb, 

hoe kan ik je het dan geven? Als ik volmaaktheid heb, kan ik je volmaaktheid geven. Als ik 

onvolmaaktheid heb, kan ik je alleen maar onvolmaaktheid geven.  
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Er is geen onvolmaaktheid bij de Heer der Hemelen. Hij Geeft alles vanuit Zijn volmaaktheid. Hij 

Verwacht van Zijn dienaren dat ze bij Hem komen om te vragen naar waar ze behoefte aan 

hebben: volmaaktheid. Maar mensen vragen om onzin. Nee, vraag van Hem. Vraag van Zijn 

volmaakte oceanen om jou volmaaktheid te geven, zodat je niet naar zijn Goddelijke 

Aanwezigheid komt in een onvolmaakte conditie.  Hij zou kunnen Vragen waarom je in zo een 

onvolmaakte conditie bij Hem komt. “Waarom kom je niet met volmaaktheid naar Mijn 

Goddelijke Aanwezigheid? Waarom kom je in een onvolmaakte conditie?” Als de dienaar zegt:  

”Ik heb nooit meer gevraagd dan dit en ik wist niet wat volmaaktheid was.” Dan kan Allah de 

Almachtige zeggen: ”Oh mijn dienaar, waarom heb je niet gezocht naar een volmaakt persoon 

tussen mijn dienaren? Als je het maar had gevraagd, maar je hebt er niet om gevraagd. Dus 

daarom heb je niemand gevonden en nu kom je bij mij zonder volmaakt te zijn. Als je Mij 

gevraagd had om volmaaktheid, had Ik je dat geschonken. Maar je hebt er niet om gevraagd. Je 

hebt om onzin gevraagd, terwijl het vragen om volmaaktheid het beste voor jou was geweest. 

De hoogste eer is om naar mijn Goddelijke Aanwezigheid te komen in volmaaktheid.” Dat is 

belangrijk, vraag erom en je kunt het vinden. Er moeten mensen zijn die volmaakt zijn. Het is 

niet voor iedereen weggelegd, maar als je erom vraagt, kun je een volmaakt dienaar vinden en 

hij kan het je geven. 

 

Dit is de betekenis van de gezegde van de profeet Mohammed (s):” Als er kennis te vinden is, 

zelfs al is het in China, moet je ernaar toe.” In die tijd was China de meest bekende verre plaats 

op aarde. Verder dan China was er geen land bekend waar over gehoord was. De profeet (s) 

wist beter, maar hij sprak de mensen toe die China als de meest verre plek kende. Hij bedoelde 

te zeggen: ”Als je om kennis vraagt en de persoon die jou deze kennis kan onderwijzen zich in 

China bevindt, haast je naar hem naar toe.”  

Wat voor kennis? Kennis die jou volmaaktheid geeft. Niet het soort kennis dat alleen maar 

geschreven is om boeken mee te kunnen vormen, nee. Er zijn miljoenen boeken, maar probeer 

er eens zelf  volmaaktheid uit te halen. Kun je dat? Oh, je kunt dat! Heel goed. Maar je kunt niet 
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de volmaaktheid vinden die bij jou hoort. Je kunt naar een groot warenhuis gaan  vol met 

sleutels, duizenden sleutels, en je hebt er maar één nodig. Je gaat er naar toe en zegt: ”Oh 

hoeder van dit warenhuis met sleutels. Ik heb de sleutels van mijn deur verloren. Geef me de 

sleutel”. Maar hij vraagt  niet wat voor sleutel het was en hoe het eruit zag. Hij zegt alleen:” 

Hier is de sleutel” en geeft jou een sleutel. Je gaat weg en probeert de sleutel uit, maar je kunt 

de deur niet openen. Je komt terug en je vraagt om een andere sleutel en daarna weer om een 

andere sleutel. Maar tot aan het einde van de wereld zijn er zoveel sleutels en het houdt maar 

niet op en geen van alle sleutels opent jouw deur. Zo zijn er miljoenen boeken vol met kennis 

en welke ervan zal jou je kennis van volmaaktheid geven? Je hebt misschien wel een miljoen 

jaar, een miljoen levens nodig om uit te zoeken   welke bij jou past. Oh achteloze mensen, 

eindeloos lang.... zelfs een miljoen jaar zal niet voldoende zijn om erachter te komen. Maar de 

persoon die een expert is, vraagt jou: ”Waar vraag je om? Wat voor slot heb je, vertel het mij”. 

Hij zal zoeken en zeggen: ”Breng deze sleutel voor hem”. 

Daarom moet die persoon volmaaktheid kennen waar jij behoefte aan hebt, wat jij nodig hebt. 

Die kennis kan misschien wel in China gevonden worden, maar niet in boeken. Werkelijke 

kennis vanuit onze harten, is waar we om vragen. Dat is de wijsheid waar de profeet (s) naar 

refereerde. Kennis is Kennis, hier of in China. Maar  als de persoon die jou volmaaktheid kan 

geven in China leeft, haast je naar hem toe en neem van zijn volmaaktheid. Hij kan jou de 

sleutel geven die de deur naar jouw schatten kan openen. 

Moge Allah ons vergeven en ons iets van volmaaktheid doen begrijpen. Zoek naar Zijn 

afgevaardigden op aarde om Hem te bereiken. Als je hen niet kan vinden, kun je Hem niet 

bereiken. 
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39 - Kennis vanuit het Hart  gaat nooit verloren 

 

De eerste nacht van 1420 volgens de islamitische kalender is begonnen (1999 AD) (Maghrib 

tijd). We vragen Allah de Almachtige dit jaar een goed jaar te maken voor de islam en de 

moslims overal ter wereld, omdat moslims nu in een hele gevaarlijke situatie zitten. 

Onverwachte gebeurtenissen hebben plaatsgevonden en niemand had een dergelijke situatie 

kunnen voorstellen. Ook dit jaar zullen er vele onverwachte grote, verschrikkelijke en   

vreselijke gebeurtenissen plaatsvinden. 

Dunya, de tijdelijke wereld, verandert elke dag omdat dunya zich in volle snelheid naar zijn 

eindbestemming beweegt. Voor elke schepsel moet er een bestemming zijn. Allah de 

Almachtige heeft niks geschapen zonder een eindbestemming. Zelfs  het kleinste lopende of 

vliegende schepsel heeft een bestemming. 

Ik vraag wetenschappers en mensen die bevoegd zijn over een bepaald schepsel op aarde:  

“Wat is zijn naam ?” Het moet een naam hebben.  Maar, onze dwaze en trotse geleerden weten 

het niet. Ze zijn trots en kunnen alleen maar zeggen:” Dat staat niet in onze boeken 

beschreven.” Jullie geleerden beweren dat jullie alles weten en zitten op een driepersoons 

stoel. Maar als ik vraag: “Wat is de naam van dit schepsel ?”, dan zeggen jullie: ” We hebben 

nog geen foto van dat schepsel” of “we hebben het nog niet onder een microscoop gezet en we 

hebben ook nog niet gevraagd wat jou naam is, want we ontmoeten elkaar voor het eerst.” En 

39- AL HASIB: De (Af)rekenaar 
"Hij is degene die rekening houdt met alles en iedereen, wat Zijn 

schepping doet of aan is blootgesteld. Op de Dag des Oordeels zullen we 
verantwoording af moeten leggen over alles wat we hebben ontvangen en 
hoe we het hebben gespendeerd. Ken de waarde van je leven en elke 
ademtocht, die voor Allah zou moeten zijn.” 
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ik zeg:  ”Vraag aan het kleinste schepsel of het jou kent”. Vraag het: ” Weet jij wie ik ben? ” En 

het zal zeggen: ”Ja, jij bent één van de kinderen van Adam (v)!” 

Elk schepsel moet weten wie de afgevaardigde is van Allah de Almachtige op aarde. Dat is 

belangrijk. Je hebt hiervoor nog nooit zo iets  gehoord. Elke schepsel moet de khalifatullah 

kennen. Ze zijn opgedragen hem te kennen en hem te gehoorzamen  

 en hem van nut te zijn. Omdat  niets  gecreëerd is zonder nuttig te zijn voor de mensheid. Alles 

is gecreëerd voor de mensen en alles helpt de mens door zijn schepping . 

Vóór de schepping van de mens, voor de komst van de afgevaardigde van Allah de Almachtige, 

wachtten en zochten alle schepselen naar hem. Om gehoorzaam te zijn aan de mens en zijn 

nageslacht te helpen en zijn best te doen voor hem. Dieren, planten... alles op aarde, in de 

aarde, in de atmosfeer, in de hemelen, in de ruimte, alles is alleen voor jou geschapen. Allahu 

Akbar ! 

Het kleinste schepsel zal jou dus ook herkennen, omdat jij gecreëerd bent om zijn sultan te zijn. 

En toch ben je achteloos over je werkelijke wezen. Je doet geen onderzoek  naar je zelf. En het 

belang van jouw bestaan. Nee, je doet alleen navraag en onderzoek  over  een paar schepselen, 

maar je kunt de oceanen van de ontelbare wezens niet betreden. . Ze leven overal, of je ze kunt 

zien of niet. Alles is vol met schepselen  en ze kijken naar jou maar je kunt hen niet zien.. Ze 

kennen jou en jij hebt niet de volledige kennis over jezelf. 

Een persoon die onwetend is, kan vragen:” Kent iemand de namen van de schepselen?” en de 

schepselen kunnen zeggen:” Ja, Allah de Almachtige heeft Adam(a) geschapen als Zijn 

afgevaardigde, Zijn khalifa op aarde, gemaakt door te zeggen “Wa ‘allama Adama’l asmaa 

kullaha”. Allah de Almachtige heeft Adam(a) de namen geleerd van elke schepsel die hij 

geschapen heeft. Adam(a) kende hun namen volledig. In deze ruimte bijvoorbeeld zijn er 

misschien 100 mensen en iedereen heeft een naam. Jouw algemene naam is mens. Maar jouw 

individuele  naam is Ahmad. Dus Adam kende de gemeenschappelijke namen en ook één voor 

één, de afzonderlijke naam van elke schepsel. 

 



173 

 

Dat is een bepaalde fase van de mensheid. Er zijn zoveel verschillende fases of  niveaus voor 

iedereen. Wanneer iemand reikt naar spiritualiteit, is er een opening. Wanneer je het met je 

verstand onthoud, kan het na een tijd verdwenen zijn. De producten van het verstand kunnen 

snel verloren gaan, vergeten worden. Maar wat jou geschonken is door Allah de Almachtige via 

Zijn meest gerespecteerde Rasul (s), wat naar jouw ziel komt, zal  je nooit vergeten. 

Verstandelijke zaken zullen smelten en verdwijnen, maar de hart zaken niet. Die blijven 

behouden en ze behoren tot onze ziel. Het is als  een vis die naar je toe is gebracht. Je neemt de 

vis en werpt het terug in de oceaan, zodat het daar voor altijd mag leven. Maar buiten de 

oceaan kan het niet verder leven. 

Zo zullen verstandelijke zaken voor een korte tijd behouden kunnen worden. Je kunt iets leren, 

het weten maar dan weer vergeten. Maar wat jij hebt gekregen van Allah de Almachtige zal 

nooit vergeten worden... 

 

Het is een hele gevaarlijke gebeurtenis voor de mensheid. Mensen beweren geleerd te zijn en  

kennis te hebben van zoveel zaken. Maar ze hebben ook vergeetachtigheid gekregen. Iedereen 

van de mensheid kan vergeten. Niemand kan zeggen:” ik ben nog nooit iets vergeten.” Behalve 

de heiligen, omdat zij de kennis via hun hart houden, niet via hun verstand. Wie kennis met hun 

verstand wil behouden, die kennis zal elke dag beetje bij beetje verloren gaan.“Afaatu’l ‘ilma 

an-nisyan,”het probleem met kennis is dat het elk moment vergeten kan worden. Je leert, maar 

vergeetachtigheid laat niet toe dat die kennis blijvend is. Maar wie kennis via het hart 

vasthoudt, vergeet het nooit. Ik was 40 jaar lang met Grandsheikh en ik heb nooit hem horen 

zeggen over iets:” Dat ben ik vergeten.” Hij heeft gezegd:” Toen ik werd  geboren, werkte mijn 

hart, kennis was erin.” 

 

Oh mensen, probeer, vooral dit jaar, jezelf en je familie te redden van de verschrikkelijke en 

vreselijke gebeurtenissen. Zorg voor hen en het zal je tevredenheid geven. Ren niet achter geld 

aan. Geld kan jou geen enkele garantie geven. 



174 

 

Daarom proberen we het heilige woord te zeggen:” La ilaha ill’ Allah, la ilaha ill’ Allah, la ilaha 

ill’ Allah...”, door te herhalen,  vragen we het in onze harten te zetten, via het  

verstand kan een persoon het verliezen. Maar zoveel onwetende mensen hebben  bezwaar 

tegen tariqat mensen die zeggen en herhalen: “La ilaha ill’ Allah”. Ze worden  erg kwaad  omdat 

hun leraar Shaitan is. Elke tariqat vraagt die heilige woorden vanuit ons verstand in onze harten 

te plaatsen. Het hart vergeet nooit, dus het gaat nooit verloren. Maar als je geen dhikr 

onderhoudt, zal je het na uren of dagen vergeten zijn. 

Daarom moet er tariqat zijn. Het helpt mensen hun kennis vanuit het verstand over te brengen 

naar hun hart. Het is een beetje moeilijk maar je moet proberen de moeilijkheden weg te 

nemen en de enige manier is door “La ilaha ill’Allah” te zeggen, het opent harten. 

Die achterlijke mensen begrijpen het nooit en  ze bestrijden de mensen, met de vraag: 

”Waarom doen jullie dhikr?” We doen dhikr zodat de werkelijkheden die behoren tot de Heer 

der Hemelen vanuit ons verstand naar onze harten kunnen komen. Dan zullen ze nooit 

vergeten worden en zullen we ze altijd kennen. Dat is het belangrijke punt voor  

tariqats. Maar we hebben een gezegde:” Als je chocola voor een ezel neerzet, zal hij het 

weigeren, maar als je stro neerzet, zal hij het opeten.” Wat kunnen we doen als mensen erop 

staan ezels te zijn en alleen blij zijn met stro? 

We hopen dat er dit jaar elke dag weer een nieuwe macht tot de islam zal treden, om onze 

leiders te laten rijzen en om de leiders van de vijanden van de waarheid, de vijanden van de 

Hemelse Wezens te laten vallen. Vraag Allah elke dag je te laten zien en je te geven. Oh Allah, 

Schenk ons de Sultan van de Sharia van Uw Goddelijke Aanwezigheid op aarde. 
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40 - De mensheid is geëerd met een Goddelijk vertrouwen 

 

De weg van onze tariqat gaat via sohbet. We hebben behoefte aan leiding. De eerste gids van 

de ummah was de meest geprezen, gerespecteerde en hooggeprezen dienaar van Allah de 

Almachtige sayyidina Mohammed(s). Ik vraag aan mijn grootmeester om ons goed te laten 

begrijpen wie RasulAllah(s) was. 

 

Er is een gezegde die de Arabieren gebruikte, ook voor de islam. De mensen die nooit iets van 

waarde bij zich houden, zal een vijand zijn voor de mensen die dat wel doen. En dat is een vorm 

van dwaasheid, omdat we niet allen op dezelfde manier geschapen zijn. De betekenis of 

methode van de creatie van de mens verschilt van andere schepselen. En de mens is het meest 

perfecte schepsel van de Schepper. Degenen die niet die eer werd toegekend, werd zijn 

vijanden. 

In het begin gaf Allah de Almachtige het goede nieuws over de schepping van zijn 

vertegenwoordigers aan de engelen. Ze waren onschuldig en zeiden:” Als U een nieuw schepsel 

creëert, accepteren we dat. Als u een schepsel creëert die op hetzelfde niveau is als wij, 

accepteren we dat. Als U hen een hogere eer geeft dan de eer die wij hebben gekregen 

accepteren we dat ook.”  

Shaitan wilde die eer voor zichzelf. Toen Adam (a) die kwaliteit kreeg en Shaitan niet, werd hij 

de verschrikkelijkste vijand van Adam (a) en zijn kinderen. Hij was erg boos en zei:” Ik accepteer 

de mens niet. Als die rang en positie van dit  nieuwe schepsel hoger zal zijn dan de mijne zal ik 

ongehoorzaam zijn.” Het was een opdracht van Allah de Almachtige om gehoorzaam te zijn. 

Shaitan had zijn eed gegeven, zijn belofte aan Allah de Almachtige, zoals iedereen een eed 

40- Al Jalil: de Majestueuze, de Machtige, de Sublieme 
 “Hij is de Heer van verhevenheid en macht. Zijn kennis, kracht, genade, 
 gulheid,wijsheid en compassie is groots. 
Hij is de bron en de eigenaar van alle attributen van grootsheid” 
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heeft gegeven aan Allah op de Dag der Beloftes:”  Wij zullen uw dienaren zijn.” Maar hij 

accepteerde geen enkele profeet en probeerde de eer voor zichzelf te houden en zei:” Als ik 

onder het niveau van het nieuwe schepsel geplaatst ben, accepteer ik hem niet . Ik zal geen 

respect voor hem hebben. Ik zorg ervoor dat hij niet rechtop wil staan en wil leven als hij boven 

mij in rang zal zijn. Ik zal tegen de opdrachten van de Heer der Hemelen zijn. Die eer was voor 

mij en is mij afgenomen en gegeven aan dit nieuwe schepsel.” En de mens is misschien wel de 

zwakste van alle schepselen, maar hij heeft de eer van Allah de Almachtige gekregen. Shaitan 

was zo boos. 

Dus toen hij verloor, of hij die eer van Allah de Almachtige niet toegekend had gekregen, werd 

hij een vijand van Adam en zijn kinderen. 

Dat was de reden en dezelfde karakteristieken van de mensen naar elkaar toe wat ervoor zorgt 

dat ze verdwijnen. De slechtste karakteristiek  van ons  ego is om jaloers of afgunstig te zijn en 

de hoofdoorzaak daarvan is Shaitan. Wie er ook maar jaloers of afgunstig is heeft een deel van 

Shaitan en is dus niet puur. Ook al heeft hij alles geschonken gekregen, Shaitan was nooit blij 

met de mensheid. Dus beweegt hij zich tussen groepen van onwetende mensen. En zorgt 

ervoor dat ze elkaar aanvallen en geeft problemen aan mensen overal en hij lacht. We zijn in 

een tijd van duisternis,  onwetendheid,  slechte karakters en van fouten. Een tijd van wreedheid 

en onrechtvaardigheid. Al deze dingen gebeurden ook voordat islam was gekomen.  

Shaitan is de eerste probleem maker en erg goed in het aanbrengen van schade bij mensen. De 

mensheid zou in vrede zijn als er geen Shaitan was. Hij zorgt ervoor dat de mensheid tegen de 

opdrachten van Allah de Almachtige in gaat. Constant onderwijst hij de mensheid 

ongehoorzaam te zijn. Wees niet gehoorzaam, leef je leven. Je komt maar één keer naar dit 

leven. Er is geen leven na de dood. Hij zorgt ervoor dat mensen spiritualiteit in welke vorm dan 

ook weigeren, zoals de Wahabis. Hun verstand draait alleen maar om materialisme. Ze 

proberen heel veel goud en zilver te verwerven om de rijksten te zijn, maar het geeft geen 

voordeel om bij de rijksten te behoren. Ze worden 70, 80 jaar en dan is het voorbij. En Shaitan 

bedriegt en trapt naar  mensen.  
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Als je een goed karakter hebt en goede daden verricht   zullen er daarom dieren zijn die 

daartegen in opstand komen en  zeggen “Waarom heeft hij die eer gekregen? En hij heeft maar 

twee benen terwijl wij vier benen hebben, hoe kan dat? We weten niet hoe ze met twee benen 

kunnen lopen”. Ze hadden niet verwacht dat een persoon op die manier zou kunnen lopen. 

Shaitan was daarom erg verbaasd en teleurgesteld dat mensen  met twee benen konden 

rennen.   Dus verklaarde hij:” Perfectie voor de mens is om vier benen te hebben. Twee benen 

is imperfectie.” Hij zei:” Ik zal zorgen dat zij mijn opdrachten willen volgen en ervoor zorgen dat 

ze vier benen zouden wensen. Maar ze moeten dit niet zien, als zij zichzelf zien met vier benen 

zullen ze mij verlaten en vluchten. Ik moet ze bij me houden. Ze hebben twee benen en ik geef 

ze nog twee benen om er vier van te maken. Toch zullen ze twijfelen als zij zich die nieuwe 

dingen hebben aangemeten en hen zal vermoeien, omdat het voor altijd zal zijn. Of als die 

twee- benige mensen rijdend op een paard zullen komen om hun vrijheid weg te nemen.” 

Er zullen oorlogen zijn, gevechten en problemen voor het aankomend jaar. Oorlogen, die geen 

enkel mens eer geven, en wat alles zal vernietigen en  zoveel als mogelijk doden.   

 

Daarom wanneer mensen hun waarden verliezen, deze zullen vijanden worden  van hen die wel 

waarden hebben . De schepping  van de mensheid is speciaal dus als mensen naar elkaar kijken 

met een oppervlakkige blik, zullen ze daar nooit succes uit halen. Ze moeten begrijpen dat hun 

echte waarde, de waarde is die zij van Allah de Almachtige hebben gekregen. Shaitan heeft het 

verloren en daarom is hij een vijand geworden voor de kinderen van Adam(a) die wel die eer 

hebben.. Hij zal altijd proberen het Goddelijke geschenk uit onze harten weg te halen en ons als 

dieren achter te laten. Dat is het probleem van wat er nu gaande is in onze dagen, omdat 

Shaitan één ding zegt, maar ondertussen in zijn hart een hele andere intentie heeft, om zichzelf 

op de eerste plaats neer te zetten,  boven alle andere schepselen. Hij werd de grootste vijand 

van elke profeet en vooral voor de Zegel der Profeten sayyidina Mohammed(s).  
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De mensheid vraagt om, stap voor stap en beetje bij beetje, op het niveau van de dieren te 

komen. Omdat zij denken dat ze op dat niveau een leven in vrijheid zullen hebben. Het eerste 

doel of  ideaal van de nieuwe generatie is om zichzelf en hun nageslacht absolute vrijheid te 

schenken. Daarom zullen de komende dagen onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden bij de 

mens en hij zal zich afvragen:” Wat is er aan de hand, wat gebeurt er?”  

 

Er zullen dit jaar duizenden mensen op onverwachte tijden overlijden. Dit betekent dat de 

nieuwe generatie in gevaar kan  zijn, omdat zij zich nooit zorgen of druk maken over het 

aanbidden van Allah (s). Wie zich niet druk maakt over de heilige opdrachten van Allah kan 

plotseling overlijden en de dood is de zwaarste straf voor de mensheid. 

Moge Allah ons vergeven en jullie zegenen. We vragen om Goddelijke ondersteuning om het  

duivelse sultanat te vernietigen en we hopen dat het snel zal zijn. We hopen dat het de 

volgende Muharram zal gebeuren. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



179 

 

 
 
 
 
 
 
 

41 - Vertrouw op Allah  

 

Een mens houdt ervan zich afhankelijk te maken van iemand. De meest machtigste mensen zijn 

rijke mensen. Zij denken dat hun rijkdom hen zal ondersteunen. Maar soms zie je 

multimiljonairs bij wie hun enorme rijkdom geen tevredenheid meer kan schenken, zoals het 

dat voorheen wel voor hen kon doen, omdat ouderdom toegeslagen heeft. Rijkdom kon hun  

daar op geen enkele manier tegen beschermen of verdedigen.  

 

Vraag daarom niet om het soort macht dat jij gebruikt of wat jij uitgevonden hebt, nee. Het is 

zo moeilijk om je vanuit technologie te kunnen verdedigen. Een mens die zoekt naar vrede en 

tevredenheid in zijn leven, moet zoeken naar land. Een plek dat alleen van hem zal zijn en welke 

niet gedeeld zal worden met partners. 

 

Meded ya Sultan ul awliya, meded ya RijallAllah. We vragen om vergiffenis aan Allah de 

Almachtige en zijn Hem oneindig dankbaar. Hoe meer dankbaarheid we tonen hoe meer eer en 

Nur (Goddelijk licht) ons toekomt. Als een persoon van ‘s ochtends vroeg tot in de middag en 

dan weer van ‘s middags tot ‘s avonds en zelfs tot het nachtgebed  in een jamaat (groep) zit om 

te bidden maar die persoon toont geen dankbaarheid, zal het niet gemakkelijk zijn voor hem 

zijn ego te beteugelen en de eed proberen te vervullen aan Allah die hij heeft afgelegd op de 

Dag der beloftes . We hebben allen onze eed afgelegd bij Allah door te zeggen:” We beloven U 

dat wij Uw dienaren zullen zijn voor Uw hemelse Goddelijke dienst.” 

41- Al Hakim:  De Genereuze 
“In Zijn vrijgevigheid Geeft Hij hulp, Hij vervult je behoeften 

voordat je erom vraagt. Zijn grootste vrijgevigheid zit in Zijn Genade 
waarmee Hij vergeeft terwijl Hij zou kunnen straffen”. 
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Iedereen moet nu onderzoeken wat zijn intentie is. Voor wat en voor wie werkt hij? Met welk 

doel rent hij heen en weer? Jullie moeten allemaal hier over proberen na te denken. Alles wat 

niet voor Allah is, zal tijdelijk zijn zelfs al zou je er miljoenen dollars aan spenderen, Allah weet 

alles. Allah weet dat de kinderen van Adam in de 20e eeuw Zijn opdrachten nooit zullen   

volgen. Geen enkel bestuur van een land volgt de opdrachten van de hemelen, met andere 

woorden de opdrachten van Allah. Iedereen probeert iets te doen naar eigen kennis en kunde. 

Alles wat ze onderwijzen aan de universiteiten is onzin, alle onderwerpen. Alles is  gebaseerd 

op materialisme. Ze ontkennen elke vorm van spiritualiteit, alles wat buiten deze wereld is, en 

alles na dit leven .  

Wie niet nadenkt  over Goddelijke dienstbaarheid zal neergehaald moeten worden. Ook al is hij 

de rijkste persoon op aarde, het zal hem geen enkele voordeel bieden. Probeer daarom van 

Allah de Almachtige afhankelijk te zijn. Als je op hem vertrouwt en Hij ondersteunt jou zal jou 

niks overkomen. Hier niet en in het hiernamaals ook niet. Maar iemand die niet eens de meest 

eenvoudige opdrachten van de islam onderhoudt zal vallen en weg genomen moeten worden. 

Eén van deze opdrachten is om 2 rakaats te bidden na wudu of ghusl. Maar mensen zijn dat nu 

vergeten.  

 

In het 3e millennium zal alles wat duivels is en wat zij nu gebruiken vernietigd moeten worden. 

Shaitan zorgt ervoor dat alles voor de mens verschrikkelijk en vreselijk is. Zijn onderwijs zorgt 

ervoor dat mensen een verkeerde denkwijze hebben, een slechte intentie hebben en verkeerde 

handelingen verrichten. Daarom is er een Goddelijke val voor de personen die denken dat er 

geen hemelse ingreep op aarde zal komen en zij die zeggen:”  We hebben alle koningen en 

sultans omver geworpen. Nu zijn wij eigenaar over alles wat we van hen hebben afgenomen, 

het is nu van ons, niet meer van hen”. 
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Eén intentie kan mensen redden en één woord kan er voor zorgen dat de mensheid valt. Dus als 

mensen geen aandacht schenken aan de lessen en opdrachten van hun Heer, zal alles onrustig 

zijn. Het hoofd zal op de bodem zijn en de voeten aan de top. En alles zal van je afgenomen 

worden zodat je niet eens in staat bent om van Goddelijke gunsten zoals fruit en groenten te 

genieten. Je zal vragen om te eten maar er zit nergens meer smaak aan. Je zult het voedsel 

proberen maar niks in je mond helpt het te verteren. 

Stap voor stap naderen we de Goddelijke Aanwezigheid.. Sommige mensen hebben door hun 

liefde en respect voor Allah de Almachtige zelfs een baby, om Hem gelukkig en tevreden met 

hen te maken. Vraag in het  nieuwe tijdperk om de beste dingen. De beste mensen van Allah de 

Almachtige. Alles waar je om vraagt moet  het beste zijn, het meest kostbare, het meest 

waardevolle. Vraag niet om stro zoals die ene persoon. Maar je kunt in plaats daarvan vragen 

naar een paard, iets wat waarde heeft. Dan zal de sultan de opdracht geven:” Geef de dienaar 

van Allah de Almachtige van mijn schatten, verdubbel waar hij om vraagt en geef hem ook iets 

voor zijn paard.  

Dus als je vertrouwt op Allah, zal je overwinnen hier en in het hiernamaals. Als je jezelf 

afhankelijk  maakt van een mens, zal die persoon  op een dag overlijden. En zal jouw 

steunpilaar  komen weg te vallen. Als een persoon afhankelijk is van zijn geld, zal het geld op 

een dag verdwijnen. In één nacht kan hij het verliezen en kan hij er niks meer mee doen. Vraag 

van Allah de Almachtige om een veilige plek voor de komende dagen met goede mensen om je 

heen, zodat wilde dieren niet in staat zullen zijn jou te benaderen en te raken.  Je kunt jezelf 

veilig stellen en Allah de Almachtige zal jou ook beschermen. Moge Allah ons vergeven en jullie 

zegenen. 

 

Er zullen in deze heilige maand Muharram onverwachte gebeurtenissen geschieden. Chaos zal 

elke dag toenemen.. Moge Allah onze zielen beschermen, moge Hij onze families beschermen, 

onze kinderen en goede dienaren  maken van de mensen die in leven zijn. We zijn allen 

dienaren, moge Allah ons allen accepteren. Wa min Allah at taufiq.  
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                             The meaning of this Islamic Calligraphy in English is:“Holy Quran” 
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42 - Haast je om je ware identiteit te vinden 

 

Er zullen onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden. Verschrikkelijke, gruwelijke en  

beangstigende gebeurtenissen waar niemand een verklaring voor zal kunnen geven. Er moeten 

achter deze gebeurtenissen Goddelijke doelen en wijsheden zijn.. Als er één gebeurtenis  

gestart is zullen er zoveel gebeurtenissen direct volgen of plots starten. Tot vandaag hebben er 

veel verwachte gebeurtenissen plaatsgevonden. Zelfs als mensen over de komende 

gebeurtenissen nadenken, zal het nu en in de toekomst onverwachts zijn. Er is een nieuw 

tijdperk voor dunya gestart. 

Vanuit een zeer verwarrend en complex leven zullen de mensen terug willen naar een heel 

simpel leven zoals het in het begin was. Het leven heeft het toppunt bereikt met eindeloze 

lasten en inspanningen voor de mens. De mens van de 20e eeuw heeft het hoogtepunt van zijn 

wensen bereikt. Maar plotseling zal er een onverwachte kracht komen en alles wat de mens 

bereikt heeft, in de afgelopen 200 jaar of meer door wetenschap en technologie, zal  worden 

vernietigd en verdwijnen. 

 

Daarom is het tijd dat mensen moeten proberen weg te gaan van moeilijkheden naar een 

simpel comfortabel en rustig leven. Het moderne complexe leven brengt eindeloze  

 42- AL-RAQIB: De Waakzame 
        “Hij is de Enige die waakt over alles, altijd 
Naast Hem, de geliefde genadige waker 
zijn er twee andere wakers, dodelijke vijanden 
Die jou schade willen toebrengen en loeren op een zwak moment 
De vervloekte duivel en de onverzadigde egoïst, het ego 
Wees je bewust van deze vijanden en kijk hoe ze zich gedragen”. 
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moeilijkheden met zich mee. De moderne wetenschap en haar uitvindingen zorgt ervoor dat 

mensen zichzelf afsluiten van de natuur. De breuk tussen mens en natuur zorgt ervoor dat de 

mens zowel van buiten als van binnen erg vreemd wordt. Hun verschijning is lelijk en hun 

innerlijke denken en begrip is onzinnig, waardeloos en verschrikkelijk. 

Dit is de straf van de Heer der Hemelen omdat de mens is gescheiden of gevlucht van een 

natuurlijk leven naar een kunstmatig leven. Alles wat mensen omringd, is kunstmatig. En alles 

wat kunstmatig is, is tegen de natuur. De natuur houdt niet van kunstmatigheden en 

kunstmatigheden houden niet van de natuur. Zij zijn in gevecht. Nu komt er een eind aan een 

wilde periode vol geweld. En de belangrijkste creaties  van de mensheid, heten wetenschap en 

technologie,  deze zijn rebels geworden tegen alles.. Dat is wat er nu gebeurt over de hele 

wereld in onze dagen. Er wacht de rebellen een verschrikkelijk einde. 

 

Er zullen gebeurtenissen plaatsvinden om alles te vernietigen wat de mensheid kunstmatig 

maakt. Technologie heeft ervoor gezorgd dat de mens in een arm en kunstmatig wezen is 

veranderd. Hun ware identiteit zijn ze kwijtgeraakt.  Allemaal zijn ze  kunstmatig. Ze gebruiken 

ook kunstmatige middelen, zodat ze niks meer zelf hoeven te doen. 

 

Daarom zeggen wij dat de mens nu terug moet naar de natuur om zichzelf te redden en om zijn 

ware identiteit te vinden omdat mannen en vrouwen hun ware identiteit zijn kwijtgeraakt. Zij 

zijn allen gekleed in kunstmatige identiteiten. Dat is waarom onze dwaze mensen hier in Turkije 

kunstmatige namen gebruiken voor zichzelf. In plaats van hun werkelijke namen. Dit laat zien 

hoe slecht het met hen is gesteld. 

 

Elke dag komen we dichter bij het einde. Een einde waarvan niemand in staat is het te 

voorkomen. Alles moet naar zijn laatste bestemming gaan, het eindstation. De meerderheid 

van de mens zal nu verdwijnen en heengaan door de onverwachte gebeurtenissen die zullen 

verschijnen van oost tot west en van boven tot beneden, die ervoor zullen zorgen dat mensen 
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dood zullen gaan of hun verstand zullen verliezen. . Mensen zullen niet kunnen vinden wat ze 

willen eten en drinken en ze zullen hun fysieke wezen verliezen. Ze zullen proberen zichzelf te 

redden op twee manieren. Eerst zullen ze proberen hun fysieke lichaam te redden en ten 

tweede zullen zij proberen hun spirituele wezen te redden. Ze moeten een onderscheid maken 

zodat het ene zich niet zal mengen in het andere, Nee.  Ze moeten ervoor zorgen dat elke kant 

krijgt wat het nodig heeft. 

 

Het is daarom belangrijk voor iedereen om zich van tijd tot tijd terug te trekken. De ware 

identiteit van de mens is van hen afgenomen. Het is een grote verplichting voor jullie om te 

terug te keren naar je ware persoonlijkheid, om je identiteit te vinden. De mens weet niet wie 

hij is. Is hij een dier of een engel? Al denkend zal hij nooit kunnen uitvinden wat zijn 

persoonlijkheid is, wat zijn identiteit is. Dit is verschrikkelijk en heel gevaarlijk. Probeer je 

dagelijks een paar minuten terug te trekken om tot jezelf te komen. Dit is het fundament voor 

het leven van de mensheid op aarde na het jaar 2000 in het derde millennium.  Iedereen zal  

moeten weten wat zijn werkelijke waarde is en zal een nieuwe weg moeten volgen na het 

vernietigen van de menselijke kwaliteiten.  

Als de mensheid zich niet in deze zeer korte tijd, de speciale en waardevolle kwaliteiten eigen 

maakt, die zij geschonken hebben gekregen van hun Schepper, zullen zij ten onder gaan.  Als zij 

zich haasten om zichzelf terug te vinden, zullen ze gered worden. Moge Allah ons vergeven.  
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43- Al-Mujib: Hij die het gebed Accepteert of de Ontvankelijke 
“Hij Reageert op alle gebeden of behoeften van Zijn dienaren. 
Hij is dichter bij Zijn schepselen dan zij bij zichzelf zijn”.  

 

 

43 - De passage door de tunnel  
 

Waarvan is het geluk of het verdriet van de mensheid afhankelijk? Het is afhankelijk of hij 

gehoorzaam is aan de opdrachten van Allah de Almachtige of niet. Of hij Hem respecteert of 

niet. Of hij hem ontkent en shaitan volgt. 

Alle profeten hebben dit onderwezen. En het wordt herhaald op elke jummah, vrijdaggebed, 

overal op de wereld om de mensen te herinneren.  “Oh mensen, wees gehoorzaam aan Allah, 

respecteer Hem en vrees Hem. Omdat Hij jou overal kan zien. Waar je ook bent. Je bent altijd in 

het zicht, (Nazar). Bescherm je hart, laat de duivel er niet in. Laat er geen kwaad in. Jullie 

hebben de hoogste rang van alle schepselen gekregen. En Allah heeft jullie gekozen voor Zijn 

dienst. Zodat je op de wereld mag regeren als zijn afgevaardigde naar zijn wetten. Maar jullie 

geven deze eer weg en willen je eigen wetten brengen. Wat voor soort farao’s zijn jullie 

geworden?” 

 

En de wereld wordt steeds donkerder elke dag. We zijn nu in Muharram, wie weet wat het 

komend jaar ons zal brengen. Voor 1419 jaar hebben de ongelovigen geprobeerd de islam te 

beëindigen . Maar 1420 is gekomen en we zullen het Christelijk jaar 2000 ontmoeten 

gedurende dit islamitische jaar. We weten niet wat er zal gebeuren in 1421 of er nog meer 

jaren zullen komen. Na 2000 zal hun telling stoppen en wij zullen volgens de Hijri kalender 

verder gaan, de islamitische kalender. Misschien leeft de helft van de mensheid er volgend jaar 

niet meer.  

 

Allah zegt dat hij de kans geeft aan de rebelse mens om Hem te herinneren. Maar mensen 

misbruiken Zijn ruimhartigheid en zorgen ervoor dat slechte dingen nog slechter worden. De 

heilige profeet(s) heeft Allah de Almachtige gevraagd zijn ummah niet te straffen zoals de 
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vorige volkeren gestraft zijn vanuit de hemelen of vanaf de aarde. Allah de Almachtige heeft 

gezegd: ”Ik zal hen straffen door middel van een aantal van hen tegen anderen van hen.“  

We zullen zoveel onheil, bala, zien dit jaar. Oh mensen, jullie moeten de wijsheid van jullie 

creatie en bestaan begrijpen. Het leven is kort, de dood wacht op ons. Akhirat, het hiernamaals, 

is voor ons. En we zullen de engelen van het graf antwoord moeten geven.  

Het is alsof de hele wereld zich in een tunnel bevindt. Een tunnel dat lijkt op de letter X. Het 

wordt steeds nauwer. En vanaf een bepaald punt zal het steeds breder worden tot aan de 

eeuwigheid. Alleen spiritueel sterke mensen zullen deze tunnel kunnen passeren. Materiële 

mensen zullen niet in staat zijn de tunnel door te komen. De batterij van hun kracht zal op zijn. 

Alleen de spirituele kracht van de ziel kan je helpen.  

Allah de Almachtige heeft ons opgedragen de Heilige koran te lezen, zikr te doen en salawat. 

Om je ziel te versterken en je te verbinden met de spirituele wereld. Maar we begrijpen het 

niet. We zijn de islam verkeerd aan het interpreteren, de opdrachten, verplichtingen zijn alleen 

maar om jou in contact te brengen met de spirituele wereld. Je moet begrijpen waar 

aanbidding voor bedoeld is. 

Omdat jouw ziel is gekomen vanuit de hogere wereld, Malakut, mag jij jezelf mens noemen. 

Vanuit je fysieke lichaam gezien ben je een dier. Je moet jouw waarde herkennen om te 

proberen jouw nafs, ego, onder controle te houden. Maar in plaats daarvan doen we alles om 

het tevreden te stellen, het te dienen.  

Je moet proberen het licht van je ziel te laten schijnen. Dat licht is jou geschonken vanuit de 

hemelen door de heilige profeet Mohammed (s) zoek zijn licht !  

Zo niet, zullen er zoveel dingen gebeuren dit jaar.  

Moge Allah ons op het pad van de waarheid houden. 

Behoed jezelf en leer je ego onder controle te houden zodat je in staat zal zijn te stijgen naar de 

Malakut. 
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44 - Banken 
 
We zijn in een tunnel, zolang wij er doorheen gaan, zal  het steeds smaller en smaller 

worden. Tot Jezus Christus zal komen en dan zal het steeds breder en breder worden. Alleen de 
personen met Haqq (Waarheid) als fundament zullen blijven staan. Elk onheil zal neergehaald 
worden. Als een gebouw zelfs maar één steen van haram bevat, zal het de reden zijn van 
vernietiging ervan.  

Dit systeem, alle banken, zullen vallen. Het is een Joodse uitvinding. In één nacht zal al het 
papiergeld zijn waarde verliezen. Alleen de personen die goud bezitten, kunnen hun rijkdom 
redden. Voorheen was er voor één stuk goud één Turkse lire. Nu moeten we 25 miljoen Turkse 
lire voor 1 stuk Reshat-goud neertellen. Het papier is hier, maar de waarde is daar bij de 
banken. Dit is de manier waarop zij mensen bedriegen. De Joden hebben al het goud opgekocht 
dat de banken op de markt hebben geplaatst. Maar Allah’s plan is dat er nu van dag tot dag kufr 
neergehaald zal worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44- (28)Al-Hakim: de Rechter, Hij die beoordeelt en bepaalt  
                                 wat gepast is 
       “Let op, God gebied jou om alles wat aan jou toevertrouwd is,  
te verschaffen an hen die er recht op hebben en wanneer je tussen  
twee mensen moet oordelen,dat je dit met rechtvaardigheid doet.” 
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45 - Er is geen dwang in Religie 
 
Je kunt mensen niet leiden door middel van dwang . Allah heeft in Zijn wijsheid gezegd in 

de Heilige Koran: ”La ikra’a fi din.” Er is geen dwang, geen druk in religie. De personen die 
willen geloven, mogen geloven. De personen die niet willen geloven, hoeven niet te geloven. 
Zowel de gelovigen als de ongelovigen zullen tot Mij terugkeren. Dwing niemand tot geloof, 
want hij zal in realiteit nooit een gelovige zijn.  

Dit is een grote wijsheid. In de 20e eeuw zijn er zoveel mensen gedwongen tot zoveel 
dingen. Maar als de druk verdwijnt, keren de mensen terug naar hun oude conditie . Het is de 
natuur van de mens om moslim te zijn. Je kunt het niet van hen wegnemen. Zoveel als je zult 
proberen om over goud heen te verven om het te  bedekken, toch zal het goud, onder de 
verflaag, goud blijven . Behoud deze wijsheid. Het geweten roept. Het innerlijk gevoel leidt tot 
goedheid. Alleen het  ego/ de nafs leidt ons naar het kwaad. Het probeert ons te verven. Maar 
toch is er daaronder het goud. 

Werkelijk, de mens gaat naar het rechte pad richting Allah. Wanneer baby's  zich bewegen 
in de baarmoeder van hun moeders, proberen ze de engelen te ontvluchten die in opdracht van 
Allah swt komen en ervoor zorgen dat ze de baarmoeder verlaten. De engelen zeggen tegen 
Allah: ”Oh Allah, Uw dienaar is ongehoorzaam. We kunnen hem er niet uit krijgen.” Maar dan 
met de Tajalli van Allah zal er een spirituele manifestatie over de baby heen komen en het buigt 
zich in Sajda en komt ook zo uit de baarmoeder. Aan het eind van ons leven zal onze ziel ook 
weer in Sajda gaan naar zijn Heer. Blijf daarom Sajda maken tot Allah de Almachtige. Dat is 
belangrijk! Zonder Sajda is er gevaar voor je. Je kunt in de handen van Shaitan vallen en in 
plaats daarvan, Sajda voor hem maken. 

 
 
 

45- Al WASI:  de Allesomvattende 
“Zijn Grootsheid  is eindeloos en bereikt alles 
Zijn attributen van Kennis, Genade, Macht, Gulheid etc. zijn Oneindig.” 
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46 - De leer van Shaitan 
 
Moge Allah swt Shaitan ver van ons houden. Zij die kunnen wegkomen van Shaitan, of 

Shaitan vlucht zelf weg van hun, zijn gelukkige mensen. Voor hen zijn er geen problemen meer. 
Problemen bestaan alleen door hem. Hij is de grootste probleem veroorzaker. Zo lang je hem 
accepteert en hem volgt, zullen er problemen voor je zijn. Als je geen problemen wilt hebben, 
als je wilt dat je leven veilig is hier en in het hiernamaals, volg Shaitan dan niet. Dan is het 
voorbij, het is zo gemakkelijk. 

Shaitan is de nummer één vijand van de mensheid. Hij zal nooit van je houden, maar hij zal 
zichzelf laten zien als jouw adviseur. Hij kwam bij de eerste man en zijn dame en ging het 
paradijs binnen waar zij een leven leiden vol plezier en veiligheid en ze waren volledig 
gezegend. Waar kun je nog meer om vragen? Toen kwam Shaitan en zei:” Kom en volg mij, ik 
zal je naar een veel plezierigere plek brengen.” Toen de eerste mens en zijn dame hem volgden 
en een stap zetten, kwam er een goddelijke vervloeking over hen heen. In plaats van geluk 
kwam er verdriet, in plaats van vreedzaamheid kwam er strijd , in plaats van een rustig en 
comfortabel leven kwam er een leven vol misère en lijden. Dit komt door het advies van 
Shaitan.  

Hij komt altijd bij de mensen en zegt:” Kom en volg mij, ik zal je meenemen naar een 
betere vorm van leven. Je zult daar meer comfort, plezier en geluk ervaren, meer rijkdom en  
gezondheid.” Hij is een leugenaar. Wat kan er beter zijn dan het paradijs?  

 
Wanneer de gelovigen van dit leven doorgaan naar het echte leven in het paradijs  zal hun 

plezier elke dag toenemen.  Het zal  nooit omlaag gaan en minder worden of dalen tot  het 
nulpunt, zoals het is in  deze wereld. In het paradijs zal jou plezier, respect, licht, kennis en 
wijsheid in de Goddelijke Aanwezigheid altijd toenemen, dag na dag door de zegeningen en 
Genade van Allah de Almachtige. Hij heeft eindeloze oceanen aan gunsten. Denk je dat Hij de 

       46- Al Hakim:  De Wijze 
“Hij is Wijs op perfecte wijze, in Zijn Kennis en in Zijn Daden en  
Opdrachten. Wie Zijn opdrachten opvolgt zal leren en zich  
ontwikkelen tot een perfect men”s. 
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oceanen voor zichzelf heeft voorbereid? Hij heeft geen behoefte aan iets. Hij is Allah, Hij 
Creëert, Schenkt en Geeft deze eindeloze oceanen van gunsten, zegeningen en genade aan jou. 

Maar Shaitan zegt:” Kom en volg mij, ik neem je mee naar een perfect vermaak zonder 
enige grens. Ik zal jullie, mijn volgelingen, gelukkig maken.” En onwetende mensen zullen 
vragen:” hoe kan er perfect vermaak zijn?” en hij zegt: ”Kijk wat ik gedaan heb. Ik heb 
geweigerd mijn Heer te gehoorzamen en Hij heeft mij mijn vrijheid geschonken. Nu ben ik vrij, 
vrij van aanbidding, gebed en verheerlijking . Ik was maar één keer ongehoorzaam en nu ben ik 
vrij en ik doe waar ik zin in heb. Niemand roept mij om te komen, te bidden en te vasten. 
Niemand vertelt mij dit te doen of dat te doen. Oh mensen, volg mij.” 

Vrijheid komt daarom voort uit ongehoorzaamheid. De leer van Shaitan aan de mens is:” 
Oh mensen, jullie moeten proberen vrij te zijn. De weg naar vrijheid komt voort uit 
ongehoorzaamheid. Volg niemand maar volg mij. Ik vertel je niet mij te gehoorzamen, omdat 
we tegen gehoorzaamheid strijden. Maar ik adviseer je alleen met een zoet woord: Volg mij. Oh 
Europeanen, Amerikanen, wie dan ook, ik vertel jullie niet mij te gehoorzamen, nee, dat is te 
zwaar. Ik heb het geweigerd. En nu heb ik mijn eigen wil ik doe alles wat ik wil, en niemand 
ondervraagt mij:  Wat doe je, wat doe je niet. Ik heb perfecte wilskracht.  

 
Hasbi Allahu wa niamal Wakil (Allah (alleen) is voldoende voor ons, en Hij is de beste 

Voogd . De leer van Shaitan is vrijheid, om vrij te zijn van hemelse opdrachten hij neemt het 
verstand van de mensen van de 20e eeuw weg. Ze vragen om vrijheid. Hij adviseert hen:” Je 
leeft op aarde. Gehoorzaam niet naar wat  jou toe komt vanuit de hemelen, naar wat jou leert 
dit wel of niet te doen.  

Daarna kwamen mensen die mensenrechten uitvonden. Ze  kennen je vrijheid toe, of beter 
nog: ze verklaarden vrijheid voor iedereen en droegen jou dit op omdat mensenrechten in 
eerste instantie verklaart dat de mens vrij is en zijn hele leven lang vrij moet zijn. En niemand 
kan hem zijn vrijheid ontnemen. Op welke manier vrij? Dit is de leer van Shaitan daarom zeggen 
de jongeren nu: ”We hoeven geen hemelse opdrachten te volgen. We moeten vrij zijn zodat we 
onze eigen vrije wil kunnen gebruiken zoals wij dat willen.” 

De tweede leer van Shaitan is: ”Je moet vechten, zoals je het hemelse onderwijs hiervoor 
hebt bevochten en wees daarvoor in de plaats ongehoorzaam aan gehoorzame dienaren.  
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Zeg geen ‘dienaar’ je bent geen dienaar  je bent nummer 1 de meest belangrijke persoon. 
Allen van jullie zijn VIP’s, hoe kan een VIP een dienaar zijn? Wat is dat?”  

Ze zijn erg blij en zeggen : “Ongehoorzaamheid is onze eer.” 
 
Oh mensen, mensenrechten is de leer van Shaitan voor de mensen van de 20e eeuw. Hij 

bedriegt hen, zoals hij de eerste mens en zijn dame heeft bedrogen. Hij zegt:” Je moet vrij zijn 
van hemelse opdrachten. “Je moet geen dienaar zijn. Wees ongehoorzaam. Wanneer je 
ongehoorzaam bent, kunnen ze jou geen dienaar noemen, Nee. Dan heb je mijn niveau bereikt. 
Ik ben geen dienaar. Ik ben de koning van de ongehoorzame mensen. En zij zijn mijn hoogste 
personeel. Ik zit met hen, ik sta op met hen. Ik ben altijd met hen omdat zij de uitverkorenen 
zijn, de gekozenen. Van tijd tot tijd hebben we ook verkiezingen om te kiezen. Om iemand te 
kiezen die dichter bij mijn satanische aanwezigheid is, zoals Trotski, Mao, Mussolini, Hitler, die 
personen zijn gekozen personeel van mij. Ik heb hen getraind zoals een trainer een voetbal 
team traint, hoe tegen dienstbaarheid te zijn. En de 20e eeuw is onder mijn heerschappij, mijn 
koninkrijk heeft zich nu gevestigd. 

 
Audhobillah, ik vraag Hemelse bescherming van Allah de Almachtige. Als hij ons niet 

beschermt kan niemand het. Ik hoop dat de streken en valstrikken van Shaitan zullen eindigen  
en dat zijn autoriteit zal breken. En dat in  het derde millennium het dienaarschap van de 
hemelen zullen verschijnen van Oost tot West. Moge Allah jullie zegenen en van iedereen 
proberen een goede dienaar te maken voor de Goddelijke dienst van Allah de Almachtige. 

De eerste dag van Muharram is alles veranderd, spiritualiteit is aan het toenemen  
materialisme wordt minder . Onder elke pilaar van het koninkrijk van Shaitan is er buskruit/ een 
explosief neergezet. We zijn in afwachting op het moment dat  het gebouw instort.  Shukr, ya 
Rabbi. 
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47 - Adab is de ziel van kennis 
 
Kijk niet neer op iets of iemand. Het ego houdt  alleen van zichzelf. Het is een kafir, het 

accepteert Allah niet, en het wil alleen zitten op de troon. 
De heilige profeet Mohammed (s) heeft gezegd:” Allah zelf heeft mij de beste manieren 

onderwezen, Adab.“  
Een mens leeft door middel van zijn ziel en de ziel van kennis is Adab. Kennis zonder Adab 

brengt ongeluk naar zijn eigenaar. Shaitan had kennis, maar hij had geen Adab. Hij gedroeg zich 
slecht in de aanwezigheid van Allah en daarmee was het voor hem voorbij. Het ego is altijd 
slecht gemanierd, gaat tegen Allah in, ontkent Hem. Het houdt er niet van om onder controle te 
zijn van iemand. Al onze ego’s zijn hetzelfde. We moeten het onder controle brengen, het 
trainen om Allah's dienaar te worden en niet om gecontroleerd te worden door het ego. 

Allah dwingt niemand. Niet iedereen kan zijn ego beteugelen en zij komen van het ene 
probleem in het andere terecht. Ze vinden geen enkele rust of vrede.  

De mens heeft behoefte aan Adab en moet het leren. Het is niet gemakkelijk om Adab te 
onderwijzen. Iemand kan honderden of duizenden boeken lezen, maar het kan zijn dat hij niet 
in staat is zijn ego onder controle te houden. Hij heeft wel kennis, maar hij kan het niet in 
praktijk brengen. Shaitan had zoveel kennis, maar het was van geen nut voor hem. En iedereen 
in onze tijd wil studeren en ze zakken allemaal voor de test.  

Iemand kan op Hajj gaan. Hij kan daar 40 dagen zijn, de Hajj doen, de Umrah doen, ziyarat 
doen en helemaal gereinigd worden. Alles lijkt perfect, maar dan stapt hij op een vliegtuig naar 
huis en hij kijkt naar een stewardess met verlangen en alles is verloren, voorbij . Hij is er zes 
maanden of één jaar geweest, zoveel gebeden heeft hij gedaan, tawaaf, umrah alles goed 
gedaan. Vele goede daden en dan in één moment heeft hij geen controle over zijn ego. Hij 

 47- AL WADUD: de Liefhebbende  
     “Hij is het die van Zijn goede dienaren houdt en de Enige 

waardig voor liefde. Hij is de ware liefde van de ziel omdat alle 
perfectie in Hem is”.  
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vergat dat Allah naar hem keek, vergeten  en was niet met Allah, en Shaitan heeft hem tot zijn 
personeel gemaakt.  

Geef geen kans aan Shaitan, omdat hij altijd op zoek is naar een mogelijkheid om mensen 
te vangen. Er is haram en er is halal. Wie de grenzen niet respecteert, is zonder Adab naar Allah 
toe. Het gaat om een paar mensen die zichzelf redden van hun slecht gemanierde ego. Tariqat 
en de vier leerscholen zijn gebaseerd op Adab en dat is waarom Shaitan er tegen is, omdat ze 
tegen zijn onderwijs zijn. Zijn school is de vijfde leerschool, de school van batil. Zoveel mensen 
volgen het. Moge Allah ons niet achterlaten in de handen van ons  slechte ego. De personen die 
er niet om vragen, zullen gevangen genomen worden door Shaitan.  

Jouw ego vertelt jou dat je nummer één bent en dat er niemand is zoals jij. Het vertelt jou 
dat je naar niemand hoeft te luisteren. Dat je sterk bent en alles al weet en dat je jouw eigen 
Sheikh bent. Het ego liegt ons voor.  

Wat wij hier vertellen, is wat zij hebben geplaatst in onze harten. We schamen ons ten 
opzichte van Allah en vrezen Hem, omdat we zulke onwetende personen zijn. We maken zoveel 
fouten en we hebben zoveel onfatsoenlijke  daden. Wie is de Sheikh? Hij is de persoon die jou 
onderwijst over Allah en Zijn profeet (s). Hoe kun je dat jezelf leren? Maar ze willen geen 
onderwijzer accepteren deze wahabi mensen. Wie geen Sheikh accepteert, een imam of een 
gids, accepteert Shaitan als onderwijzer. Hij vertelt hen:” Waarom heb je een Sheikh nodig?”  

Volg een zuivere gids, zodat hij je kan leiden naar zuiverheid, omdat alleen zuivere 
personen het paradijs kunnen binnen gaan. Allah weet het beste wie de hypocrieten zijn. We 
proberen, we werken eraan, vragen om zuiver te zijn. Maar:” thumma amanu, thumma 
kafaru”, soms geloven we en soms niet, dan luisteren we naar het ego en shaitan. Op de weg 
naar geloof, imaan, kun je gered worden. 

De engelen van het graf zullen jou vragen of jouw gezicht is gekeerd naar dunya of naar 
Maula, Allah. Ze zullen je vragen waar jouw qibla is, waar je hart naar toe gericht is. Als ze je 
vinden met je gezicht richting Allah is alles ok. Maar, als ze ontdekken dat  je je hebt afgewend 
van Allah, zal Allah zich ook van jou afwenden. Wanneer je in  gebed je ogen van de plaats van 
sajda afwendt, driemaal links en rechts kijkt, zegt Allah:” Mijn dienaar heeft zich van mij 
afgewend, laat hem.” Dit is een belangrijk punt binnen Adab. Gedraag je niet slecht in de 
aanwezigheid van de Sultan. 

Moge Allah ons vergeven en ons niet uit de Ummati Mohammed (s) gooien. 
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       48- AL-MAJID: De meest glorieuze 
 “Niemand kan Hem bereiken, daarom is hij gerespecteerd,  
toch is Hij dichter bij ons dan onze eigen zielen. 
 Hij is in puur perfecte staat, Zijn daden zijn van puur wijsheid,  
daarom is Hij geliefd”.  

 
 
48 - LAKUM DINUKUM WA LIYA DIN 
 
Je moet jezelf beschermen tegen jouw vijanden. In onze tijd noemen ze Haqq, (de 

waarheid), Batil (valsheid) en Batil noemen ze Haqq. Er is enorme onwetendheid. En het is nu 
de tweede periode van Jahiliya, onwetendheid. De eerste periode was voor de komst van de 
profeet Mohammed (s). Houd je niet bezig met onwetende, leeghoofdige mensen die nooit iets 
zullen begrijpen. Er zijn zelfs geleerde mensen die het verkeerde met het juiste verwarren. Ze 
zeggen bijvoorbeeld: “Wat is het verschil?” Een Hajji gaat om een zwarte steen te groeten en te 
kussen en zegt, “Allahu Akbar”. Waar hoopt hij op door dat te doen? En we geven salaam aan 
een zwart beeld? 

Op die manier doen ze aan demagogie, vergelijken dingen die niet te vergelijken zijn. Zeg 
hen daarom: “Lakum Dinu Kum Wa Liya din,” Jij jouw geloof en ik mijn geloof. Ga niet met hen 
in discussie, dit zal jouw geloof alleen maar verzwakken. Dat is de tijd waar wij in leven. 

De heilige profeet (s) zegt: ”Er zal een tijd komen voor mijn volk waarin jullie gids jullie 
gelukkig zal maken en jullie zullen je haasten hen tevreden te stellen en je leven te geven voor 
hen. En er zal een andere tijd komen waarin jullie gidsen zo lelijk zullen zijn, zowel mannen als 
vrouwen, zonder licht op hun gezicht, omdat zij zich hebben afgekeerd van Allah.” 

Wanneer je in de spiegel kijkt, moet je dankbaar zijn wanneer Allah je Adab heeft gegeven. 
Vraag Hem om jou niet lelijk te maken zodat mensen zich niet van je zullen afkeren. Het gezicht 
dat gericht is naar Allah en Sajda doet, kan niet lelijk zijn. Maar wie zich heeft afgekeerd van 
Hem en niet bidt, zal lelijk worden. Open de graven en kijk naar hoe hun gezichten zijn. 
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“Tubtu wa rajatu ila’llah. Rabbi, zidna Nuran,” Oh Allah, vermeerder onze lichten oh nuran 
nur. Bid om Lichten van Allah. Lichten kunnen niet door vuur verbrand worden. Lampen zullen 
niet schijnen, maar licht, nur overheerst vuur.  

 
Waarom zien niet moslims, moslims altijd als lelijk? Eens kwam S. Abu Bakr (r)  bij de 

profeet (s) en op hetzelfde moment kwam Abu Jahl, de grootste vijand van de profeet (s).  Abu 
Bakr (r) zei: ”Ya Rasululallah (s), mijn geest en mijn ziel zijn aan uw voeten. U bent de meest 
mooie persoon die ik ooit gezien heb. “Daar heb je gelijk in, ya Abu Bakr” Maar Abu Jahl zei: 
“Oh nee, u bent de meest lelijke.” “ Ook jij hebt gelijk Abu Jahl.” De metgezellen waren 
verbaasd. Hoe kunnen beiden gelijk hebben? En de profeet (s) zei: “Omdat ik als een spiegel 
ben. Abu Bakr (r) heeft zijn eigen schoonheid gezien en Abu Jahl zijn eigen lelijkheid.” Een 
moslim kan niet lelijk zijn, dat is voor de kufar, de ongelovigen . 
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49 - Lente voor islam 
 
Bomen verliezen hun bladeren in de winter. Zelfs wanneer er water of extra voeding aan 

wordt  gegeven, dan nog zal het niet groen worden omdat het seizoen er nog niet is.  
Wat Allah geplant heeft, zal niet dood gaan. Ze denken dat Islam voorbij is, dat de Hei-lige 

Profeet (s) een gewoon mens is geweest. Het is nu winter voor de Islam en ze denken dat alles 
wat groen was is heen gegaan. Maar de seizoenen veranderen en wanneer de winter voorbij is, 
zal het weer groen worden op aarde. Wat geslapen heeft in de aarde zal volgens de Wil van 
Allah weer opkomen. Zelfs als ze proberen dit te voorkomen. Het zal niet mogelijk zijn. Het is de 
wet van de natuur en na de eerste sneeuwvlokjes zullen er steeds meer bloemen verschijnen. 
Het maakt niet uit hoeveel ze schreeuwen, hoeveel slechte daden zij doen en hoeveel wetten 
zij tegen  Islam maken. De tijd zal komen. De bloei van de Islam kan niet voorkomen worden. 

En dan vragen ze zich af: ”Wie doet het? Hoe kan dit gebeuren? Ja, zoek naar die Ene en je 
zal Hem vinden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

49. Al-Ba’ith: Hij die je laat  Herrijzen uit de dood, Hij die je laat opstaan. 
         “Hij zal mensen laten herrijzen uit hun graf en al hun daden, gedachten  
en gevoelens openbaren die tijdens hun leven zijn voorgekomen op 
 deze aarde. Het is alleen het vlees wat dood gaat en weer opnieuw tot leven 
 wordt gewekt. De ziel is eeuwig. Wat je hier ook zaait, je zult het in het  
hiernamaals oogsten”. 
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50 - Op de brug naar een ander soort leven 
 
Deze 20e eeuw is als vruchtbaar grond om goede of slechte ideeën te planten. Op het 

eerste gezicht lijkt alles wat er uit de grond komt hetzelfde. Niemand kan weten of dat wat 
geplant is slechts gras is of een boom. 

Maar wanneer de 21e eeuw komt zullen alle valse ideeën, die allemaal de leer zijn van 
Shaitan, beginnen uit te drogen en dood te gaan. Zoals gras in de hete zomer. En bomen zullen 
gaan staan in grootsheid en doorgaan met groeien.  

Zij zijn mensen nu daarom aan het bedriegen met zoveel dwaze ideeën welke lijken op 
anderen. Maar houd je zelf niet bezig met hen. Wacht en kijk wat er gaat gebeuren.  

We maken ons zorgen wat er  gaat gebeuren na 1999. En het gaat om een grote ver-
andering. Omdat de mensheid, alle volkeren, de kinderen van Adam afhankelijk zijn van en 
vertrouwen hebben in technologie. Het is voor hen als een steunpilaar  dat het dak van  hun 
huis  omhoog houdt. De hoofd steunpilaar van de hele wereld is technologie. En die pilaar  zal 
vernietigd worden of zichzelf vernietigen. Wij doen het niet van buiten uit, nee, en het dak, het 
hele gebouw zal instorten.   

Het is belangrijk dit te weten en je kunt je voorstellen wat er zal gebeuren wanneer de 
technologie ten einde is. Het betekent dat alles wat jullie nu beschaving noemen, gaat ein-
digen. De hele beschaving van de westerse wereld die zo trots is op hun technologie, zal 
ontzettend lelijk vallen wanneer die pilaar, wat hun beschaving omhoog houdt, vernietigd is.  

Je zult niet in staat zijn om een stap buiten je huis te doen om iets te halen of om iets weg 
te brengen. Je zult niet in staat zijn elektriciteit  te gebruiken, je zult niet in staat zijn water te 
gebruiken.  

Deze hoge gebouwen, wie kan er 6 verdiepingen of 10 verdiepingen, 20 verdiepingen, 80, 
100 verdiepingen omhoog gaan? Je moet in de ochtend beginnen om in de avond je huis te 
kunnen bereiken. En het zal donker zijn. Je zult niet in staat zijn te zien wie jou in het 

50- Ash-Shahid: De Getuige 
“Hij is de Ene die getuige is van alle dingen en gebeurtenissen  
Overal en ten aller tijde”. 
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trappenhuis benaderd. Geen veiligheid, geen bescherming. De chaos die zal komen na de 
dwaze technologie, zal verschrikkelijk zijn, vreselijk. Miljoenen zullen overlijden. Waar kunnen 
ze naartoe? Het is midden in de winter. De hele wereld is bevroren en niemand kan gemakkelijk 
van de ene plek naar de andere. Wat zal je kunnen doen? Je kunt geen water krijgen, geen 
elektriciteit, geen vuur.  

Ik bedenk mij dat onze huizen hier in Turks Cyprus zo eenvoudig zijn. Er is geen lift nodig 
maar dwaas genoeg beginnen zij in de steden wolkenkrabbers te bouwen. Die gemaakt zijn van 
beton. Ze zijn in de zomer als een oven en in de winter als een vriezer. Hoe kun je op die manier 
leven? En mensen bewegen zich nog geen 3 stappen zonder hun auto. Maar auto’s zullen niet 
in staat zijn in beweging te komen. Hoe zullen de mensen zich dan van de ene plaats naar de 
andere plaats kunnen bewegen? Mensen zijn zo gewend te leven door te drukken op een knop. 
En water dat van 900 of 1000 meter van beneden komt, hoe moet het omhoog gepompt 
worden zonder elektriciteit ?  

Daarom kijk ik uit naar plaatsen om naartoe te verhuizen,  dichtbij water om te kunnen 
gebruiken en te drinken. Op het platteland is het overal veel veiliger en schoner.  

 
De mens is nu gedwongen terug te gaan naar de natuur. De beschaving van de 20e eeuw 

zorgt ervoor dat mensen vluchten van de natuur, ertegen strijden en het kapot maken met 
dwaze fabrieken. Ze verspillen op een dwaze manier. Nu zal de Heer de mens straffen. Het is 
genoeg! Oceanen zijn dood, wat is dat? Waarvoor? Voor de hele snelle verspilling van de dwaze 
mens van nu. Dit is de basis van de economie van vandaag. Snelle levering, snelle verspilling. De 
natuur kan de dwaze mensheid niet meer bedienen. Daarom zal Allah de Almachtige hen 
straffen zodat mensen één kopje  water zullen willen redden en niet verspillen. Dit zal gebeuren 
in onze tijd. Om één kopje te wassen verspillen ze een liter water. En vrouwen gebruiken zoveel 
wasmiddel. Zij moeten leren.   

 
Let op dit punt, overal. Gebruik geen hoge gebouwen maar kom naar beneden en bouw 

simpele huizen voor een simpel leven en verspil niks. Je moet proberen terug te komen naar de 
natuur, zodat de natuur niet zal strijden tegen jou. Zoveel als jij strijdt tegen de natuur zoveel 
zal de natuur tegen jou strijden. Wanneer je in vrede bent met de natuur zal de natuur jou 
helpen in jouw leven en dan zal misschien wel de dwaze ziekte AIDS verdwijnen.  



204 

 

 
Kijk naar  de overbevolkte steden overal. Het zal onmogelijk zijn om te leven in die steden 

in het derde millennium. Mensen moeten terug naar het platteland. Ze moeten putten graven 
en het gebruiken. Je moet niks weggooien en je moet het vet van de dieren niet weggooien 
omdat er daarvan kaarsen gemaakt kunnen worden. Er zal geen elektriciteit meer zijn; je zal 
geen lampen meer kunnen gebruiken. Je kunt geen paraffine meer gebruiken, alleen fakkels net 
als vroeger brandend en lichtgevend . Vuur haarden kunnen gebruikt worden om te kunnen 
koken en om de huizen te verwarmen. En je zult je kleding langer dragen en gebruiken en niet 
elke dag iets nieuws aan willen trekken. De industrie zal tot een einde komen.  Denk erover na. 
Dit is belangrijk voor iedereen. Zo niet zullen er zoveel mensen dood gaan, misschien wel 
miljarden.  

Zelfs nu wanneer er soms de elektriciteit  afgesloten is voor 2 uur of voor 1 uur worden 
mensen al gek. Hoe zal het dan zijn als het voor dagen afgesloten is en er geen hoop meer is dat 
het zal terug komen? Als het maar voor 1 uur is hebben we nog hoop dat het na het ene uur 
weer aangesloten wordt. Maar in die tijd zal er geen hoop meer zijn dat de elektriciteit  terug 
komt, afgelopen. Dat is verschrikkelijk je zult niet in staat zijn iets te gebruiken. Mensen die hun 
leven hebben gebaseerd op computers, tv radio en dat soort zaken zullen overlijden omdat ze 
geen hoop meer hebben voor de komende dagen.  

 
Wij hebben hoop, we zijn gelovigen. We weten dat het hier alleen maar een brug is van de 

ene kant naar de andere kant. Materialisme zal aflopen en beëindigen en wij gaan de brug over 
naar het andere punt van het leven. De mensen die het tweede deel van het leven zullen 
bereiken gaan een andere bron van kracht vinden om tot actie te komen. Daarom zijn we nooit 
hopeloos, maar hoopvol. Je moet maar over een korte afstand alert zijn zodat je vrijuit door die 
vallei  kan passeren 

Alles is afhankelijk van geloof. Voor degenen die niet geloven kun je er niet voor zorgen dat 
ze zullen geloven . Als ze geloven door spiritualiteit door middel van islam dan zal het voor hen 
nuttig zijn. Als ze materialistische mensen zijn die afhankelijk zijn van het materiële leven en de 
technologie alleen, we zullen het niet gebruiken  aan de andere kant, er is dus geen hoop voor 
hen.  
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Je vraagt voor je familie en je vrienden, ze zullen zoveel moeilijkheden hebben in hun 
leven. Mijn advies is ga naar het platteland waar het veiliger zal zijn. De overbevolkte plaatsen, 
de steden zullen steeds gevaarlijker worden, zorg dat je niet vlakbij militaire basis, zeemacht of 
luchtmacht verblijven. Loop weg van hen. Je moet een put hebben, omdat het leven afhankelijk 
is van water. Zonder water is er geen leven. Houd wat dieren zodat je jezelf kunt voeden met 
hen, leef in simpele huizen. Probeer een simpel en natuurlijk leven te leiden gebruik geen tv of 
enig ander technologisch instrument omdat het zal eindigen. Je moet alles met zorg 
behandelen zodat je niks verspilt van wat je hebt Met de verspiller zal het snel afgelopen zijn. .  

Wanneer je op het platteland bent, hoef je niet de hele dag in het huis te blijven je kunt je 
vrijelijk bewegen. Zoals Allah ons opgedragen heeft, ga niet naar grote steden er zijn daar 
zoveel problemen - rovers, ontelbaar satanische groeperingen. Wie hun eigen plaatsen binnen 
gaan en de deur sluiten met ‘Bismillahir Rahmanir Rahim’ zal beschermd worden  

 
Er is een Hadith dat er een tijd zal komen dat de zon zal rijzen vanuit het westen. Het zal 

opkomen tot het hoogste punt en zal dan weer ondergaan zoals het was opgekomen. Voor drie 
dagen zal er geen zon meer zijn. Dit is voor de mens om spijt te betuigen, de laatste deur, dan 
zal het sluiten. Moge Allah swt ons vergeven en jullie zegenen. 
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51 - Wees oprecht en vrees dan niet 
 
Denk niet dat het vuur van de oorlog zal stoppen, het zal groeien, Europa is geen 

uitzondering. De hele wereld zal in moeilijkheden zijn. De veiligste plaats zal het Midden Oosten 
zijn speciaal Damascus, Syrië, Libanon, Jordanië, Palestina. 

De heilige profeet (s) vertelde:” Wanneer het vuur rond zal gaan, de Armageddon, zal het 
op de hele wereld zo moeilijk zijn. Miljarden mensen zullen overlijden en veiligheid zal alleen 
maar in het Midden Oosten zijn en Damascus. Als je de kans krijgt, ga daar naar toe. 

Het noorden van Europa zal veiliger zijn dan het zuiden, maar het vuur zal razen in het 
midden van Europa. Veilige plekken zullen het westen van Noorwegen zijn, Damascus, Chili en 
zuid Argentinië. Plaatsen waar er geen militaire basis staan.  

Blijf op het platteland totdat S. Mahdi (a) zal opstaan en mensen zal oproepen te komen 
naar Damascus . Haast je dan daar naar toe omdat de Antichrist zal verschijnen en de wereld zal 
rondgaan en een grote fitna zal maken om ervoor te zorgen dat mensen kafir zullen worden  of 
om hen te vermoorden. Of je mag in je huis blijven op het platteland. Zorg voor jezelf daar en 
kom niet buiten wanneer je de legers van de Antichrist hoort langs komen. Maak woedoe, doe 
de deuren dicht en zeg Bismillahir Rahman ir Rahim. Blijf binnen tot dat zijn leger voorbij is en 
dan zal je veilig zijn. Maar nu zullen miljarden mensen lijden. Goddelijke wraak, ze moeten 
gedood worden omdat ze vechten tegen de Heer der Hemelen. De meeste mensen zullen 
ongelovigen zijn. Niet-moslims die alles ontkennen zoals de Serviërs en zij die hen 
ondersteunen. Zij zullen allen gedood moeten worden.  

       51- AL HAQQ: De Waarheid 
       Hij is de waarheid. Zijn wezen is nooit veranderd. Zijn essentie is echt  
 en staat op zichzelf en het is de oorzaak van al het andere in het bestaan. 
 Al het andere in het bestaan is daarvan afhankelijk.Haqq is het bestaan  
 uit zichzelf, het enige ware bestaan.  
 Behalve Allah heeft al het andere een begin, veranderd, verdwijnt, 
 verschijnt  opnieuw. De waarheid is datgene dat geen bewijs  
nodig heeft en niet te ontkennen valt 
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Wees oprecht en wees niet bang. Wees genadig voor alle schepselen en je zult in veiligheid 
zijn en er zal geen veiligheid zijn behalve met de Heer. Leg je vertrouwen niet in geld, zelfs niet 
in goud maar zorg dat je voedsel hebt voor jezelf voor tenminste 1, 2 of 3 maanden. In 3 
maanden zal alles duidelijk worden. De wapens zullen vanuit de lucht aanvallen zoveel landen 
vernietigen en zoveel mensen weg nemen. Als een wraak van de Heer zoals de zondvloed in de 
Tijd van Noah (a) dat was een zondvloed van water maar nu is het vuur dat alles wegneemt.  

Alleen wanneer S Mahdi (a) zegt ‘Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar’, drie keer, zal 
de oorlog gestopt worden. Met de technologie zal het afgelopen zijn. Daarom bereiden ze deze 
wapens voor om te gebruiken op mensen. Maar ze kunnen niemand raken tenzij die persoon 
onder Goddelijk wraak valt dan zal zelfs het kleinste onderdeel van een bom hem of haar raken 
en vermoorden. Maar als je naam niet geschreven is op een kogel maak je geen zorgen dan zal 
je veilig zijn.  

Wie vraagt veilig te zijn zal moslim moeten zijn, zal moeten bidden, zal sajda moeten doen, 
zal geen slechte gedachten moeten hebben, of dhulm, wreedheden, mogen doen. Wie wreed 
is, moet gedood worden. Geen drank, geen slechte daden, geen slechte gedachten, geen 
slechte intenties ten opzichte van wie dan ook. Deze mensen zullen weggenomen worden. Zij 
die zullen overlijden, zullen een teken dragen. Het is net als wanneer je een brandmerk op een 
dier plaatst, gemerkt voor het slachten. Daarom van de 7 mensen zullen er 6 heen gaan. 1 zal er 
achterblijven op aarde. 

Je moet ervoor zorgen dat je oprecht bent en dat je met betrouwbare personen bent,  
zodat je S Mahdi mag ontmoeten. Behoud jezelf en vraag bescherming van Allah de Almachtige 
er is geen bescherming behalve bij Hem.  

 
De mensheid is geëerd,’ Lakad karamna bani Adam.’ Laat jezelf niet wegvegen alsof je 

vuilnis bent. Er is eer in Islam. Probeer de mensen te bereiken die het licht van Islam hebben 
om je vanuit de duisternis naar het Goddelijke licht te leiden. 
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Maqam Ibn Mashish - Marocco 
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52 - Kom terug naar de natuur 
 
Toen mijn grootmeester vertelde dat de technologie zou aflopen, geloofde niemand hem. 

Maar nu zeggen ze allemaal hetzelfde. Wetenschappers en computer specialisten spreken 
erover dat het leven van de mensheid die afhankelijk is van de technologie na 1999 zal 
beëindigen. Computers kunnen crashen en alle technologische  uitvindingen zullen er niet meer 
zijn. Ze waren bedacht om het leven van de mensen gemakkelijker te maken, maar het bracht 
zijn fysieke  krachten tot een nulpunt. Omdat alles wat we voorheen deden met de fysieke  
kracht nu door machines gedaan worden. Allah de Almachtige brengt  deze periode tot een 
eind. En alles moet een einde hebben.  

Mijn advies aan mijn volgelingen is om terug te komen naar de natuur en te beginnen daar 
actie voor te ondernemen. Te oefenen met hun eigen fysieke krachten. Niet door opdrachten te 
geven aan machines om dit te doen en dat niet. En stap voor stap moeten we proberen onze 
vrijheid terug te krijgen van technologie om ons zelf terug te brengen naar ons zelf. Het is 
belangrijk wat wij nu zeggen. Je moet proberen deze machines en instrumenten niet te 

        52- Al Wakil: De Bestuurder 
        Hij is de ultieme en betrouwbare bestuurder, de voltooier  
van het  werk dat aan Hem is overgelaten. Niks kan Hem  
vervangen of op zichzelf staan zonder afhankelijk te zijn van Hem.  
Hij doet wat goed is voor jou en dat wat Hem tevreden stelt.  
Een ware dienaar doet zijn uiterste best, niet alleen voor zichzelf,  
maar voor anderen. 
Dan laat hij de uitkomst over aan Allah, die controle heeft over zijn 
 leven om te doen wat goed is voor hem, omdat hij zelf toegeeft  
dat hij niet weet.  
Zijn vredige gemoedstoestand kan vernietigd worden door: 
Excessieve ambitie, gierigheid,  eerzucht, angst en illusive. 
Men moet zich bewust zijn van de oorzaken en het effect ervan,  
het streven naar wensen en het vertrouwen in Allah. 
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gebruiken. Gebruik ze steeds minder en minder. En wanneer elektriciteit plotseling afgesloten 
wordt, zullen er miljoenen heen gaan. Zij die zich niet voorbereiden op deze nieuwe periode 
kunnen plotseling overlijden of gek worden. 

 Een hele vreselijke depressie zal tot de mens komen die onmogelijk is te behandelen 
omdat er ook geen medicijnen meer zullen zijn. Fabrieken en alles zal stoppen. Er zullen geen 
dokters zijn die mensen kunnen opereren, geen operaties en geen keizersneden meer.  

Probeer stap voor stap terug te komen naar je natuurlijke positie en mankracht  te 
gebruiken. Leer hoe je moet leven zonder technologie en hoe zelf te handelen. Slaap niet! 
Bouw geen hoge gebouwen, bouw tot 2 verdiepingen. Gebruik geen beton, cement, ijzer maar 
gebruik modder, leem, stenen en gebruik putten omdat er geen stromend water meer zal zijn, 
geen auto’s, geen televisie, alhamdoelielah.  

 
Vanaf  nu tot de tijd dat S Mahdi (a) komt, zal er in een periode van 3 tot 6 maanden zoveel 

dingen gebeuren. Mensen zullen gek worden. Zichzelf doden of doodgaan zodat er van de 7 
mensen maar 1 zal overblijven. Wie afhankelijk is van technologie zal nooit kunnen leven. In 1 
nacht van avond tot ochtend zullen er miljarden mensen overlijden. Als het een nucleaire bom 
is, zal het de aarde vergiftigen. Maar ik hoop insha’Allah dat er geen toestemming is om dat te 
laten gebeuren. In elk land moeten er veilige gebieden zijn als gebieden tussen twee landen, 
passages, die niemand gebruikt. Volg je inspiratie en het eerste teken is dat er water dichtbij 
moet zijn op 5, 10 of 15 meter. 

Gelovigen zullen in veiligheid zijn. Aanbidders nog meer en dienaren van Allah zullen in 
volledige veiligheid zijn.  

Wanneer de Anti-Christ komt zal er een opening voor je zijn om snel naar Damascus te 
komen. Binnen 40 dagen moet elke gelovige daar zijn. En de Anti-Christ zal gedood worden 
door Jezus (a) en de hele wereld zal open zijn.  

Wanneer S Mahdi (a) komt zal er een andere kracht geopend worden, zodat niemand meer 
om technologie zal vragen. Allah de Almachtige zal gewone mensen de kracht van de 
wonderbaarlijke Islam schenken. Wonderlijke krachten zoals hij hiervoor aan zijn profeten en 
heiligen heeft gegeven. Zodat je niks nodig hebt om te kunnen vliegen maar dat je zal kunnen 
bewegen in een oogwenk. Je zult kijken van de ene naar de andere horizon en met “Bismillahir 
Rahmanir Rahim” zover als je ogen zullen reiken zo ver zal je je kunnen verplaatsen. Ik wacht al 



211 

 

60 jaar op die ene dag vanaf 1940.  Er was een grootmeester in Istanbul die vertelde: “ ik kan 
zien dat er lente komt en dat de Armageddon begint en dat S Mahdi (a) zal verschijnen”. Ze 
verwachten S Mahdi (a) al in die tijd. Maar nee, na 60 jaar komt hij. Volgend jaar, Insha’Allah. 
En dan hopen we dat wij met hem zullen zijn.   
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53 - Hemelse zegeningen van de maand Muharram 
 
Bismillahir Rahmanir Rahim. Het is één van de heiligste maanden, Muharram en vanavond 

is de 10e, een van de heiligste nachten in Islam. Morgen  is de tiende dag van Muharram, 
Ashura dag. Het heeft een hele speciale betekenis in de Islamitische kalender en ook op de 
kalender van wereldwijde historische gebeurtenissen . Omdat dit de dag is waarop  Allah de 
Almachtige zijn geliefde dienaren van Zijn eindeloze Genade oceanen en van Zijn eindeloze 
Kracht oceanen heeft geschonken om overwinnaar te zijn. 

Het was op deze dag dat de ark van de profeet Noach (a) is geland op de piek van de berg 
en dat de zondvloed was geëindigd.  

Profeet Abraham (a) was gered uit het vuur van Babel. 
Profeet Mozes (a) kon de Rode Zee passeren en was gered van de Farao.  
Profeet Jonas (a) ibn Yasai (a) was gered uit de maag van de walvis.  
Profeet Suleiman (a), koning Salomon, had het koninkrijk gekregen  
over de gehele mensheid en de jinns.  
Profeet Job (a) werd gezond en rijker dan ooit tevoren en  
Profeet Jezus (a) was opgenomen naar de hemelen.  
Profeet Mohammed (s) was veel eer geschonken en een opening gegeven om de zeven 

hemelen binnen te gaan voor zichzelf en voor zijn gehele volk en hij was gered van zijn stam, de 
Quraish.  

Elke keer dat de moslims in moeilijkheden kwamen, kwam er Goddelijke hulp en steun die 
hen bereikten. In deze heilige maand en vooral op de dag van de 10e van Muharram. Ja heel 
belangrijk. 

Ik verwachtte dat S Mahdi (a) dit jaar zou komen, maar nog niet alle tekenen zijn compleet. 
En ik hoop dat hij in het volgend Muharram na het jaar 2000 met ons zal zijn.  Het derde 
millennium moet wel voor S Mahdi (a) zijn.  

53- AL-QAWI: De Meest Sterke 
Hij is in het bezit van alle kracht, is onvermoeibaar 
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Zoveel hemelse zegeningen hebben de gelovigen bereikt op de 10e van Muharram en het 
is van goed geluk om Muharram 1999 te mogen bereiken. Ik hoop dat S Mahid (a) mag 
verschijnen op deze dag. Vanavond zal er zoveel meer kracht worden toegekend, misschien wel 
de autoriteit voor over de hele wereld en zijn zwaard is , nu, een klein stukje uit zijn schede 
gehaald. Vanavond zal het zich vertonen.   

Zoals we een maand geleden in Dhul Hijjr hebben verteld in de nacht van Arafat is er een 
verandering begonnen. Er is een nieuwe Tajalli, een Goddelijke manifestatie, een nieuwe macht 
dat zich zal voortzetten zonder te stoppen. En wonderlijke krachten die vanaf vanavond in actie 
zullen beginnen te komen, stap voor stap. Zodat wanneer de technologie beëindigd zal worden 
en zal verdwijnen er een ander soort van kracht klaar zal zijn voor gebruik.  

Probeer met Allah te zijn en je zult overwinnen. Probeer stap voor stap jezelf uit de handen 
van Shaitan en de duivels te houden. Probeer om steeds minder elk soort van instrument die 
Shaitan en zijn soldaten hebben geholpen uit te vinden, te gebruiken, omdat alles wat 
elektriciteit gebruikt, zal stoppen. Een andere bron van kracht zal in actie beginnen te komen. 
Nu, slechts voor een paar maanden, zullen alle volkeren zware lasten dragen. Wanneer dat 
voorbij is, zal er een nieuwe opening zijn voor de hele wereld. In die tijd zal er geen elektriciteit 
nodig zijn voor auto’s, schepen en fabrieken. Jouw licht van jouw geloof, nurul iman, zal je 
omringen. Jouw lichaam zal schitteren. Zodat je zelfs in de duisternis van de nacht kunt gaan. 
Daarom ben ik blij en Allah dankbaar dat we deze nacht hebben bereikt. We vragen nederig of 
onze namen geschreven mogen worden met S Mahdi (a).  

We zijn niet blij met de situatie op de wereld, in het oosten en in het westen, omdat elk 
levend systeem op aarde nu tegen Goddelijke regels en wetten zijn.  

 
We zijn blij en trots dat Allah ons tevreden met Hem maakt, met zijn Awliya, Sahibu Zaman 

Sayyidina Mahdi (a) om niet achter het satanische, smerige leven aan te rennen. Het satanisch 
leven is het meest smerig. Ren weg, vlucht van dat smerig leven. Zo niet zal je zinken in smerige 
wateren, smerige situaties en je kunt jezelf niet redden. Vraag om reinheid. Probeer rein te zijn, 
zodat je op het laatste moment van jouw leven rein zal zijn. 
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54 - Vraag om eer en respect in de Goddelijke Aanwezigheid  
 
Shukur,Ya Rabbi,Shukur Ya Rabbi, Shukr Alhamdulillah 
Tauba Ya Rabbi,Tauba Ya Rabbi, Tauba Astaghfirullah 
 
We danken Allah de Almachtige dat we de laatste Muharram van het tweede millennium 

hebben mogen bereiken en de laatste Ashura, de tiende van Muharram voor het jaar 2000. Wie 
weet of we volgend jaar met S  Mahdi mogen zijn, Allah weet het. We zoeken en wachten op de 
tijd wanneer Sayyidina Mahdi (a) komt.  

Alle profeten en hun volkeren respecteerden deze heilige dag door te vasten. De heilige 
profeet vertelde: ”Als ik volgend jaar mag bereiken zal ik vasten op deze dag.” Joodse mensen 
vasten vooral op deze dag, één dag. En RasulAllah (s) heeft gezegd: ”We moeten niet doen zoals 
de Joodse mensen vroeger deden, wij moeten een andere vorm van herdenken  en aanbidding  
aan Allah de Almachtige  behouden. Maar als zij 1 dag vasten moeten wij 2 of 3 dagen vasten.”  

Je kunt dus ofwel de 9e en de 10e dan wel de 9e, 10e en 11e maar niet 1 dag. De heilige 
profeet (s) was niet blij een andere religie en hun manier van aanbidding te volgen. Alles, in 
Islam is origineel, uniek. Het is niet overgenomen van het een of het ander. Niets is uit de Torah 
en Mozes (a) overgenomen en niets is uit de Bijbel en Isa (a) over genomen. Het is niet nodig 
een ander te imiteren of een andere religie te volgen   zoals de Joodse religie of de Christelijke 
religie omdat zij beperkingen hebben. Hun profeten waren profeten voor de kinderen van Israël 
alleen, niet voor anderen. Maar de zegel der profeten (s) was voor alle volkeren gestuurd. Islam 
is compleet, uniek en ongelimiteerd, zonder beperking. De regels van Sayyidina Mohammed (s), 
de sharia, zijn nieuw, uniek. Daarom hield hij er niet van, de mensen van het boek te volgen 
zoals de Joden en de Christenen.  

54- Al-Matin-De standvastige 
Zijn Kracht is in alles doordrongen. Zijn standvastigheid is perfect. 
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En nu verlaten de Moslims het unieke van Islam. En volgen het Christendom en het 
Jodendom en het is een schande voor degenen die hun islamitische weg veranderen. Als je de 
kans krijgt om nummer 1 van alle mensen te zijn of in de Goddelijke Aanwezigheid, laat die kans 
dan niet gaan om nummer twee te zijn. Islam is nummer 1, verander het niet, verander de 
regels niet om Christenen of Joden te volgen, nee. We hebben de volle eer en respect in de 
Goddelijke Aanwezigheid en we hebben volledig unieke regels. 

Maar nu accepteren de mensen de miljoenste te zijn, niet de eerste, de tweede, of de 
derde en dat is een eigenschap  van ons ego. Het ego staat voor volledige luiheid. Niemand kan 
de luiheid van ons ego voorbij gaan daarom zeggen we:” Het maakt niet uit. Het is ok voor ons. 
Het is niet nodig om nummer 1 te zijn en glorieus te zijn. Het is genoeg. We zijn blij de laatste te 
zijn zodat er niemand na ons is, en niemand ons zal volgen, en we zullen vrij zijn om koning te 
zijn van degenen die lui zijn”. 

Dat is de mening van ons ego en om dit zo te stellen, onteert de Moslims. De Moslims van 
de 20e eeuw volgen niet de regels van Islam, ze zouden nummer 1 zijn als ze dat zouden doen. 
Maar zij zeggen: “ Wij zijn hele nederige mensen om de laatsten te zijn in plaats van de 
eersten.” En Allah de Almachtige onteert hen. 

De niet-Islamitische wereld accepteert de Moslims niet op hun niveau. Ze zeggen:” Die 
mensen moeten de laatsten zijn en wij moeten de eersten zijn, we kunnen hen gebruiken zoals 
we dieren gebruiken en ze zijn blij om onze dieren te zijn.” 

Ja, ik zeg dit en het spijt me maar Moslims zijn blij dienaren te zijn van de niet Islamitische 
wereld. Voor hen te werken en de banen die zij hebben zijn misschien wel de smerigste banen. 
Geïmiteerde mensen in Islam zijn nu blij de Westerse mensen te volgen ook al zijn ze de 
laatsten en niet de eersten. 

Met deze mening is er geen kans voor de Moslimwereld om nummer 1 op aarde te zijn. De 
Christelijke wereld is altijd nummer 1 omdat de Moslims achter de Westerse beschaving 
aanrennen. Ze vragen om verwesterde Moslims te zijn en daarmee beëindigen ze hun Islam. Je 
moet Islam aan deze kant laten. Als je verwesterd wilt zijn, spring je naar de andere kant om 
met hen te zijn. De Turken die erg trots zijn, zoals de kalkoenen, willen de Europese 
Gemeenschap binnentreden en zich aansluiten bij die mensen. De Europese Gemeenschap 
zegt: ”Nee, je kunt niet met ons zijn omdat we vragen om mensen die met ons zijn en van ons 
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zijn. Jullie zijn Moslims. We kunnen jullie niet vertrouwen. Wij zijn nummer 1 en jullie zijn als 
laatst. We accepteren jullie niet om op hetzelfde podium te zitten met ons”.  

 
De Heilige Profeet (s) indiceerde dat je de niet-Islamitische wereld niet moest volgen, 

Christenen of Joden, mensen van het boek, of je zult je eer en het respect verliezen in de 
Goddelijke Aanwezigheid. Je zult onteerd zijn onder de volkeren en ook in de Goddelijke 
Aanwezigheid. Maar nu rennen de mensen achter de Westerse landen aan. Ze verlaten de 
sharia en vragen van hun regering om verwesterd te zijn. Maleisië, Indonesië, Pakistan, India, 
Ceylon, Afghanistan, Saudi Arabië, Turkije, Syrië, Egypte, Soedan, Libië, Tunesië, Algerije en 
Marokko. Ze houden er niet van nummer 1 Moslims te zijn, ze vragen altijd om de laatsten te 
zijn. Ze prefereren de niet-Islamitische wereld. Ze denken dat als ze niet verwesterd zijn de 
Westerse regeringen en volkeren hen niet zullen accepteren. Ja, dat klopt. Maar Allah zal je 
accepteren. Maar Moslim naties geven de eer weg en zeggen:” We prefereren om geëerd te 
worden in de Westerse landen en niet in de Goddelijke Aanwezigheid”.  

De Heilige Profeet (s) heeft gezegd:” Wees niet zoals de mensen van het boek, doe het 
tegenovergestelde. Je moet alles veranderen als ze 1 dag vasten moet jij 2 of 3 dagen vasten.”  

Maar wij veranderen alles in Islam en imiteren de Westerse landen. Maar voor het eind van 
het jaar moet er een verandering komen zoals wanneer er een grote storm komt die alles 
wegneemt.  

Moge Allah ons vergeven en jullie zegenen. We vragen om echt te zijn. We vragen om een 
echt persoon die de sultan van de sharia op aarde zal zijn voor de Moslims. En voor ons, dat wij 
met hem mogen zijn. 
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55- Hemelse religies hebben spiritualiteit 
 
Elke kalender is gebaseerd op een heilige gebeurtenis. De Christelijk kalender is gebaseerd 

op de herinnering van de geboortedag van Jezus. De Islamitische kalender is gebaseerd op de 
hijra, de heilige immigratie van de heilige profeet (s) van Mekka Mukarrama naar Medina tu 
Munawara, dat betekent dat alles is gefundeerd op hemelse gebeurtenissen of opdrachten. De 
dag van de geboorte van Jezus is niet echt duidelijk; mensen zeggen dit of dat. Maar het maakt 
niet uit.  Belangrijk is dat de kalender gebaseerd is op zijn geboortedag. Hij was een Hemels 
Wezen of een boodschapper van de Hemelen, gezonden aan de kinderen van Israël. Maar zijn  
profetie had grenzen en was niet voor alle volkeren. 

Je kunt je afvragen: “Hoe zit het dan met andere volkeren?” Ja, tegelijkertijd heeft Allah de 
Almachtige lokale profeten gezonden naar mensen uit hun midden. Om hen de weg naar de 
hemelen te laten zien. Er is geen twijfel over dat er niet zo een grote bevolking op aarde was in 
die tijd. De wereld was leeg.  

Alle profeten hebben hun volk naar hun Heer geroepen, niet naar dunya. Het is niet nodig 
om profeten te sturen naar mensen om aardse doelen te onderwijzen, nee. Iedereen kent deze 
manier van leven heel goed en wat het nodig heeft. Maar alle profeten kwamen om mensen te 
redden uit de handen van hun ego. En hen te roepen naar Goddelijk Dienstbaarheid van Allah 
de Almachtige omdat mensen juist renden naar satanisch dienstbaarheid zoals nu. Mensen 
hebben geen interesse meer in Hemels Dienstbaarheid. Ze rennen alleen maar achter de 
doelen van dit leven. Om dit leven te dienen. 

 

      55- Al Wali- De Beschermende Vriend 
      Hij Helpt Zijn goede dienaren, elimineert al hun moeilijkheden en  
Geeft hen leiding, vrede, succes in hun zaken hier en in het  
hiernamaals. De vrienden van Allah hebben geen behoefte noch 
verwachting van iemand behalve van Hem. 
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Mozes (a) is gezonden om de kinderen van Israël te roepen naar Allah. Zij waren het meest 
belangrijke volk die Allah de Almachtige had gekozen. Maar toen ze met Mozes (a) waren, 
werden ze rebels en wilden hem niet volgen. Ze hebben zijn hemels onderwijs verlaten en 
werden ongehoorzaam en streden tegen hem. Mozes(a) werd moe van hen. Allah de 
Almachtige had hen de opdracht gegeven via Mozes(a) zijn heilige opdrachten te accepteren 
maar ze weigerden en stonden erop dit niet te accepteren. Tot Allah de Almachtige hen dwong, 
door de berg Sinaï omhoog te tillen en boven hun hoofden te houden zoals een paraplu en 
vroeg: ”Accepteren jullie het of niet?” Ze bogen in sajda (ter-aarde-werping). Ze keken om te 
zien of de gigantische berg op hen zou neerstorten of niet. Vandaar dat wanneer de Joodse 
mensen sajda maken, zij altijd omhoog kijken. Ze zullen nooit die gebeurtenis vergeten. Dat is 
belangrijk.  

 
Hoe zit dat na de profeet Mozes (a)? Hij was zo een grootse machtige profeet. Sprak altijd 

met Allah de Almachtige. Sprak Hem aan en deed zijn best voor zijn mensen, maar zij deden het 
slechtst voor hem. Toen hij overleed, waren de kinderen van Israël erg blij omdat er dan 
niemand meer was die de berg Sinaï als dreiging boven hun hoofden zou houden. Zij renden 
vrijelijk rond. Verlieten en vergaten het onderwijs van de profeet Mozes(a). Ontkenden elk 
aspect van spiritualiteit dat in het Jodendom was.  

Spiritualiteit is de spil van elke religie. Zonder spiritualiteit is er geen doel voor een religie. 
Als er geen spiritualiteit is, is het alleen een denkschool. Zoals een school voor filosofie, ze 
denken en maken regels en laten mensen het accepteren. Maar daar zit geen spiritualiteit in, 
nooit. Het feit dat de hemelse religies spiritualiteit hebben is het enige verschil. Maar religies 
door mensen bedacht, verstandelijke producties, vragen daar nooit om. Er is geen ruimte voor 
spiritualiteit in hun geloof. Ze zeggen:” Wij accepteren alleen wat we kunnen zien, horen en 
voelen. Wat we niet kunnen zien horen of voelen accepteren we niet.” Dat is het principe van 
materialisme en ze hebben de werkelijke pilaar van het Jodendom vernietigd, de spiritualiteit 
ervan verworpen en een materieel pilaar voor hun geloof neergezet. 

 
Daarna heeft Allah de Almachtige Jezus Christus (a) gezonden. Zijn schepping was een 

buitengewoon wonder. Wonderen behoren tot spiritualiteit, omdat materiële kracht niet kan  
doen wat spirituele krachten kunnen. Allah de Almachtige heeft Jezus (a)  op een wonderlijke 
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wijze bij zijn moeder gebracht. Terwijl er geen enkele man haar ooit aangeraakt heeft. Het 
verhaal van de timmerman Joseph heeft geen realiteit, nooit, astaghfirullah. Ze was puur, 
zuiver schoon, alayha as-salaam. Het was een compleet wonder. Een wonderbaarlijke 
gebeurtenis voor een baby om geboren te worden zonder vader. Mensen renden rond en 
vroegen zich af: “Hoe is het mogelijk?”  

Waarom vraag je: ”Hoe kan het?” Is het jouw opdracht of de opdracht van Allah? Is het 
jouw kracht of die van Hem? Is het jouw wonder of die van Hem? Waarom vraag je: “Hoe kan 
dat?” En ze zeiden Hoe, hoe, hoe kan het zijn? “, zoals een hond (in het Engels how how how)? 
doet. Honden kunnen het niet begrijpen. Hoe vaak zeggen ze wel niet how how how? Ze waren 
erg boos en Jezus kwam vanuit hun volk, het volk van Israël. Duizenden jaren gingen voorbij 
sinds de tijd van Mozes (a) maar ze hebben nooit de betekenis van de  wonderen van Mozes(a) 
begrepen die hij hen heeft laten zien. Het heeft hun verstand niet bereikt. Honderden 
wonderen en nog steeds vragen ze ‘how how how’.  

Oh kinderen van Israël, hoe kan het zijn dat er door de Rode Zee een weg is gemaakt om te 
kunnen passeren? Wie heeft er voor gezorgd dat die weg voor jullie voorouders is open 
gegaan? Toen jullie in de woestijn waren, wie heeft je dagelijkse provisie geschonken? Is dat 
geen wonder? Hoe is de profeet Mozes (a) als kind gered en daarna, het sultanaat van de farao 
heeft vernietigd, is dat geen wonder? Dan nog vragen ze “how how how, hoe kon Maryam (a) 
een baby baren ?” Waarom vraag je niet: “ Hoe kan het dat de profeet Mozes(a) zijn staf 
neerlegde en het in een draak veranderde? Was dat niet iets buitengewoons? Was dat geen 
wonder? Maar ze hebben niet geleerd . Materialistische mensen zijn zoals dit. 

 
In opdracht van Allah de Almachtige heeft de profeet Mozes(a) 70 afgevaardigden van de 

kinderen van Israël meegenomen om een ontmoeting met Hem te hebben. Ze moesten horen 
wat de profeet Mozes(a) met Allah besprak en wat zeiden ze uiteindelijk? 

 Ze zeiden:” Oh Mozes(a), laat ons zien met wie jij sprak.” Ze geloofden het niet. Dit is het 
principe van materialisme. Het begon met de kinderen van Israël. Van die tijd tot aan vandaag 
hebben zij spiritualiteit ontkent en alles wat heilig is binnen religies. 

 
Zoals in het Jodendom is er binnen de islam ook een groep van materialistische mensen, de 

Wahabis. Zij zijn precies zoals zij (red. de kinderen van Israël). Ze accepteren geen enkele 
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wonder en spiritualiteit in ons geloof. En als je het erover hebt, zouden ze zeggen “ Jullie zijn 
mushriks”. Verschrikkelijk.  

Na de profeet Mozes(a) heeft Allah de Almachtige Jezus (a) op een wonderbaarlijke wijze 
gezonden. Zodat ze de macht van hun Heer zouden accepteren. Ze zouden tenminste moeten 
leren van al die wonderen die ze hebben gezien,  dat als Allah de Almachtige iets wil doen Hij 
alleen hoeft te zeggen ‘WEES’ en dat ding moet zijn. 

Dat is de kracht van Allah de Almachtige, wonderen zijn niks. Hij kan tegen alle universums 
zeggen ‘kom en verschijn’ en allen zullen verschijnen. Hij kan zeggen ‘Verdwijn uit het bestaan’ 
en allen zullen verdwijnen. Allah de Almachtige! 

Maar ze waren aan het discussiëren en beschuldigden soms Zakariya (a) , soms Mariam (a), 
soms haar zoon en soms Yahya (a) (Johannes de Doper).  

 
En Allah de Almachtige vroeg alleen om de kinderen van Israël op te roepen van 

materialisme naar spiritualiteit. Materialisme is tegen spiritualiteit. In elke religie moet er 
spiritualiteit zijn. Zonder  spiritualiteit kan een religie niet standhouden of doorgaan. Het is 
alleen door ware spiritualiteit dat Islam het tot aan vandaag bereikt heeft. Als het niet hierom 
was, zou het verdwenen zijn. Moge Allah ons vergeven en jullie zegenen. 
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56 - Islam kan niet veranderd worden 
 
Shaitan is in volle gang bezig Islam af te zetten, toch blijft Islam groeien. Is het mogelijk 

voor de mens de Himalaya gebergte te verplaatsen? Of denk je dat de mens in staat is de maan 
te laten stoppen met bewegen, of de zon van op te gaan of onder te gaan? Nooit. En toch zou 
dat nog enigszins misschien mogelijk zijn. Maar Islam weghalen? Dat is onmogelijk. 15 
Eeuwenlang hebben mensen geprobeerd Islam weg te nemen, ook al is het maar een klein 
beetje. Toch is Islam overeind gebleven, Allahu Akbar! 

Deze Serviërs denken dat zij de moslims kunnen vernietigen. Niet wetende dat er leeuwen 
zullen komen na hen. Zij zijn de dienaren van Shaitan, maar de leeuwen van Ar-Rahman, de 
leeuwen van Allah de Almachtige zullen komen!  En alles wat er gebeurt, is in het voordeel van 
Islam. In 24 uur, 24.000 Tajallis, spirituele manifestaties van de Goddelijke Aanwezigheid, 
komen naar de aarde, totdat er een verandering komt.  

Alles zou misschien veranderd kunnen worden maar niet de Islam. Shaitan heeft zijn geluk 
beproefd door het boek van Mozes(a) te veranderen het Oude Testament, de Torah. Zoveel 
dingen heeft hij veranderd, maar hij was niet in staat het volledig te veranderen. Joodse 
rabbijnen hebben zoveel dingen verborgen gehouden. Maar ze konden het niet verwijderen uit 
de Torah en Allah de Almachtige heeft alles duidelijk gemaakt door middel van zijn laatste 
profeet Mohammed (s).  

Er kwamen rabbijnen om met hem in discussie te gaan en RasulAllah(s) had hun boeken 
nooit gelezen. Ze dachten dat hij een gewoon persoon was, een analfabeet. Ze speelden vele 
spelletjes met hem, verdraaiden woorden, vertelden dit of dat. Maar de Aartsengel Gabriël (a) 
kwam bij de profeet (s) en vertelde hem: “Oh Mohammed, zij proberen jou te bedriegen. Ze 
verbergen de waarheid . Vraag hen de Torah te brengen.” De Torah is niet in de Arabische taal, 
het is in het Hebreeuws.  

56- AL HAMID- De meest Geprezene 
“Alles in het bestaan verheerlijkt Hem met hun tongen, door hun 
 daden of simpelweg door hun bestaan, respecteren Hem en  
danken Hem.  
Hij is de bron van alle geschenken en alle volmaaktheid.” 
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Dus de Profeet (s) zei:“ Breng jouw Torah hier bij mij, open het op die pagina. Wat staat er 
daar geschreven? Lees het me voor, reciteer.” En het stond daar, wat zij verborgen wilden 
houden. Ze spraken de waarheid niet en schaamden zich. Wat RasulAllah (s) gezegd had, werd 
zo duidelijk en het was aan hen te wijten.  

Shaitan speelde met hun boeken. Zoveel dingen hebben ze verborgen gehouden of 
veranderd. En als de mens zijn hand wilt mengen met een heilige boek om het te veranderen, 
verliest dat boek gelijk zijn geestelijkheid en heiligheid. Heilige boeken zijn als maagden. 
Wanneer de mens zijn hand erin vermengd, verdwijnt de maagdelijkheid van het heilige boek. 
De mens is met zijn hand aan het Nieuwe en het Oude Testament gekomen, hebben er dingen 
uitgehaald en andere dingen ingestopt of hielden dingen verborgen en daarom zijn het Oude en 
Nieuwe Testament geen maagdelijke boeken meer. Ze zijn nu niet meer de originele boeken. 
Hun originaliteit is verdwenen en daarom kunnen zij mensen er niet meer toe bewegen naar 
hun kerken, kathedralen, basilica en kloosters te gaan. Zij zijn allen leeg nu. Mensen komen er 
alleen nog om er rond te kijken. Maar gebedsruimtes zijn nu net musea, met gouden en 
zilveren beelden en glanzende schilderijen. Er komen daar geen mensen meer om te bidden. Ze 
branden een kaars, en zetten het daar, en dat was het. Geen Christendom meer, Allahu Akbar, 
Allahu Akbar, Allahu Akbar . Het Christendom is overleden, voorbij.  

Joodse mensen hebben nooit een ander geaccepteerd behalve zichzelf om Joods te zijn. 
Daarom hebben zij altijd een gesloten gemeenschap. Niemand kan van hun volk zijn, tenzij ze 
daar geboren zijn. Ze accepteren geen anderen. De kinderen van Israël zijn gesloten. Ze hebben 
met hun handen aan het Oude Testament gezeten, die zoveel meer pagina’s bevatte dan welk 
ander heilig boek ook, maar ze hebben het verloren, voorbij. Shaitan heeft hen bespeeld.  

 
En Shaitan kwam ook bij de Islam, om te proberen de heilige Koran te veranderen, maar 

dat is niet mogelijk. Allah de Almachtige heeft gezegd: “Ik stuur het en Ik zorg ervoor.” 
Afgelopen, niemand kan er met zijn handen ook maar één letter aan veranderen. “Ik ben de 
Bewaker,  Ik ben de Beschermer. Ik ben de ultieme Behouder van het Boek. Het is één en 
hetzelfde Boek van oost tot west van noord tot zuid.” Allah de Almachtige is altijd de 
overwinnaar. De personen die met Hem zijn, zijn dan ook overwinnaars. De personen die met 
Shaitan zijn, zullen altijd verslagen worden, steeds meer en meer wegzakken, en uiteindelijk is 
het voorbij. 



224 

 

 
We zijn nu in het jaar 1420 en gedurende dit jaar zullen we het jaar 2000 bereiken, het 3e 

millenium van de Christelijke kalender. Het is een brug. Misschien zullen alle Christelijke 
kalenders zich volgend jaar verenigen en over de brug gaan, naar de werkelijke kalender, de 
Islamitische kalender, zodat alle kalenders zullen verdwijnen, en er maar één overblijft.  

Allah weet wat er zal gebeuren. Niemand kan verwachten of zich inbeelden, niemand van 
de gewone mensen kan zelfs maar dromen van wat er in dit jaar zal gaan gebeuren. Ze zeggen 
alleen iets vanuit hun verbeelding, niets meer, niet over de grote gebeurtenissen die zullen 
plaatsvinden en alles overhoop zal halen .  

Alleen zij die met de Heer Allah de Almachtige zijn, zullen overeind blijven, anderen zullen 
neervallen. Shaitan zal als een ezel zijn. Elk Batil, valsheid, dat hij gebracht heeft, de 
tegenstelling van Haqq. Elke fout die hij heeft gemaakt tot aan vandaag, en waar hij de mensen 
toe heeft aangezet en toe heeft gedwongen, en hen heeft onderwezen door middel van 
technologie, zal hij mee belast worden om het weg te nemen . Afgelopen. De tijd is voorbij. Nu 
tellen we af 10 9 8 7 6 5 4 3  2 1 Shaitan zal met elke valsheid, elke Batil beladen worden en 
meegenomen worden naar de hel, jahannum wanneer Jezus (a) komt. 

Moge Allah ons het werkelijke geloof schenken om te geloven in zulke dingen. Islam is niet 
alleen maar een stel regels voor dit leven, maatregelen voor dit materiële leven. Islam heeft 
spiritualiteit. Waar wij over spreken is spiritualiteit. Spiritualiteit is iets wat de Wahabis, de 
Salafis en andere materialistische mensen in Islam ontkennen. Ze ontkennen tasawwuf, het 
soefi pad en elke vorm van spiritualiteit, in welke religie dan ook en vooral binnen de islam. Ze 
zijn alleen geïnteresseerd in het verkrijgen van materie in het materiële leven en hoe het daarin 
geregeld is. Ze nemen alleen maar dat over en verlaten de spiritualiteit binnen de Islam. Als je 
het over spiritualiteit hebt, beschuldigen ze jou: “Jij bent een soefi, en soefi’s zijn mushriks,” 
Astaghfirullaah, “ je laat mensen sheikhs en profeten aanbidden.” Ze zijn zo dwaas 
,leeghoofden, mensen zonder verstand. Shaitan heeft hen verblind en hun verstand is gestopt. 

Er was eens een tentoonstelling van hersenen in een stad. Iemand ging er naar toe en hij 
vroeg: “Deze hersenen, hoeveel kost het?” 

“10 Dollar.”   
“En die dan?”  
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“100 Dollar.” omdat één van een os en de ander van een schaap. Hij zag een ander stel 
hersenen voor 1000 dollars. “Wat is de reden?”  

“Omdat het de hersenen zijn van een Wahabi. Het is nog nooit gebruikt. Het is niet 
tweedehands.”  

Deze mensen gebruiken hun verstand nooit. Moge Allah hen naar beneden halen . 
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57- De sultan is de schaduw van Allah op aarde 
 
Het is heel moeilijk voor een persoon om eenzaam te zijn of alleen te leven in een 

gemeenschap die tegen hem en zijn geloof is. Dat is werkelijke jihad, een groot gevecht. Iets 
wat de profeet Mohammed (s) prees. Het is niet gemakkelijk, Allah de Almachtige heeft hem 
getest (een broeder in Duitsland) en nu zijn er zoveel mensen die bij hem zijn gekomen, de 
Shahada hebben gedaan en de Bayaat hebben afgelegd, de belofte van trouw aan de 
Grandsheikh. Onze broeder was niet meer alleen. Een overvloed aan mensen zijn 
geïnteresseerd geraakt in Islam en zijn tot de Naqshbandi  orde gekomen.  

Een persoon kan geïnteresseerd zijn in Buckingham Palace. Als hij niet gaat kijken wat er in 
het paleis te vinden is, stelt zo’n interesse niet veel voor. Mensen zijn nu geïnteresseerd in het 
islamitisch sultanaat. Ze kijken vanaf de buitenkant en vragen zich af  

“Zit er wat in?” Zo worden veel mensen bedrogen. Eén van de eersten die bedrogen 
worden, zijn de Wahabis en die vertellen de mensen: “Er zit niks in. Dat wat je van de 
buitenkant kan zien, is al Islam.”  

“Maar mogen we naar binnen?” 
“Er is niets daarbinnen. Er is alleen een gebouw om naar te kijken vanaf de buitenkant. Je 

moet ernaar kijken vanaf de buitenkant. Daarbinnen zit niks.” Dat is wat zij beweren. 
Het Islamitisch sultanaat is zo’n enorm gebouw en in het midden ervan staat er een troon. 

Als er een sultanaat is, moet er een troon zijn. Als er een troon is, kan het niet zonder een 
sultan zijn. Er moet een sultan zijn. Zoveel dwaze Moslims zeggen dat Islam democratie is. “Wat 
is dat voor dwaasheid? Het is dezelfde bewering wanneer men zou zeggen dat het Buckingham 

 57- AL Muhsi: De Teller 
     “Hij is de eigenaar van alle kwantitatieve kennis.  
Hij ziet en kent alles in zijn ware realiteit.  
Hij calculeert en telt, en kent het aantal van alles  
dat in het universum bestaat. Hij telt en weegt onze goede daden  
en onze zonden.” 
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Palace een toilet is. Waarom? Omdat er in het paleis zoveel toiletten zijn, moet het Buckingham 
Palace wel een toilet zijn.  

Dat is de mening van achteloze, domme Moslims. Zelfs geleerden zeggen dat Islam een 
democratie is wat gelijk staat aan te zeggen dat het Buckingham Palace een wc is.  

Heeft de Profeet (s) democratie gebracht of een sultanaat? Islam is niet alleen 
internationaal, het is een universeel gebouw. Het is een universeel hemels sultanaat op aarde. 
Dit moet je geloven. Zeg niet dat het een democratie is. De vijanden van Islam hebben de 
democratie gecreëerd om het Islamitisch sultanaat te vernietigen door er hyena’s neer te 
zetten en de leeuwen weg te sturen. De leeuw symboliseert macht, grootsheid en eer. Terwijl 
hyena’s de laagste karakteristieken symboliseren, gewelddadig en wreed, wilde dieren die dode 
lichamen eten. Shaitan heeft democratie gecreëerd om het hemelse sultanaat te vernietigen. 
Hij onderwijst mensen door te zeggen:” Je moet de leeuwen wegsturen en hyena’s aan de 
macht zetten.”  

Als het islamitisch sultanaat een sultanaat is, moet er een troon zijn en als er een troon is, 
moet er een sultan zijn die erop zit. Maar ze maken alles verwarrend. Shaitan onderwijst 
mensen om demagogen te zijn.  

Dat is de straf voor alle naties. Vooral voor de Christelijke wereld omdat zij geloven in een 
hemels koninkrijk en dat de Heer der Hemelen Jezus (a) heeft gezonden om zijn Goddelijke 
Koninkrijk op aarde te vestigen. De eersten die bedrogen zijn door democratie zijn de 
Christenen. Schande voor hen. Eindeloze schande. Ze lezen in hun heilige boeken en  reciteren 
dat Jezus (a) is gekomen om het hemelse koninkrijk op aarde te vestigen. Hoe komt het dat je 
bedrogen bent? Hoe kunnen jullie “democratie” zeggen? Wat is dat voor dwaasheid?  

Is er geen bisschop die zegt dat Jezus is gekomen vanuit de hemelen om het Goddelijke 
koninkrijk te vestigen? Is er geen priester, pastoor, paus of kardinaal? Zij zijn ook dronken. Jullie 
reciteren het Evangelie en de Bijbel? Hoe onderwijzen jullie de Christenen? Niemand zegt: “Oh 
mensen, er moet een hemels koninkrijk op aarde zijn. We moeten het vestigen.” Waarom 
zeggen ze dit niet?  

 
Het is de Moslims belet of verboden te vragen om een koninkrijk. Maar het staat 

geschreven in de heilige boeken van de Christelijke wereld: “Hemelse koninkrijk voor Jezus 
Christus.” Waarom zeggen ze dit niet en waarom weigeren ze de democratie niet? Democratie 
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dat staat voor het koninkrijk van de hyena's en het vernietigen van het hemelse koninkrijk? Dit 
is de essentie van het probleem. 

 
Alle gelovigen in God, de Heer der Hemelen, Allah de Almachtige, de Joden, de Christenen 

en de Moslims moeten samen komen, hand in hand.  Om de Heer te vragen de koning der 
hemelen naar de aarde te sturen om het koninkrijk der hemelen op aarde te vestigen. Maar het 
zijn dronken en domme mensen. Als zij allen hun afgevaardigden naar Jeruzalem, Damascus, 
Mekka en Medina zouden sturen van ‘s ochtends tot ‘s avonds, in minder dan een dag zou Allah 
de hemelse koning naar aarde sturen. Maar zij rennen alleen achter dunya (het aardse) aan en 
willen zich kleden in schitterende kleding en zetten een groot kruis op hun hoofd. Zij dragen 
grote kronen met juwelen op hun hoofd, lopen met een stok en zitten op tronen en zeggen: 
“Wij zijn de koningen van de hemelen op aarde nu.” En de mensen kussen hun handen ook. 
Allahu Akbar!  

Maar er is een Goddelijke straf die over alle naties heen komt, te beginnen bij de religieuze 
mensen. De Islamitische, Joodse en de Christelijk religieuze mensen, dokters, Rabbijnen, 
Bisschoppen. Omdat allen beweren dat zij geen behoefte hebben vanuit de hemelen om een 
sultan van het Goddelijke sultanaat op aarde te hebben. “Wij zijn al voldoende. Kijk maar hoe 
wij gekleed zijn.” Ze zijn zo trots. Ze zijn te trots om iemand vanuit de hemelen te accepteren. 
“Nee, wij leven op aarde en we hebben geen behoefte aan hemelse mensen die hier naartoe 
komen om koning te zijn over ons. We gebruiken democratie,” zeggen zij tegen de hemelse 
mensen. Toch weten jullie niet wat democratie inhoudt? Jullie zijn zulke achterlijke derde 
wereld mensen. Jullie zijn de laatsten en wij zijn de eersten. Zulke trotse religieuze mensen 
representeren het Christendom, Jodendom en Islam. Daarom zal de eerste straf over hen heen 
komen.  

 
Dit moet goed bekend zijn: Totdat het sultanaat op aarde verschijnt, zullen de 

moeilijkheden en problemen tussen de mensen niet eindigen. In de Sharia is de sultan de 
schaduw van de Heer op aarde. Je moet vragen: “Allahumma,’jal lana min ladunka waliya,’jal 
lana min ladunka Sultanan nasira.” 

Het is het onderwijs van de heilige Koran om aan Allah de Almachtige een sultan te vragen, 
niet om een president, een democraat of een republikein.  
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We hopen dat de sultan der hemelen snel op aarde mag komen bij ons en mensen te 

verzamelen. De sultan van de hemelen heeft de macht niet alleen om fysieke lichamen bij 
elkaar te brengen maar hij kan de harten van de mensen bij elkaar brengen. Wie kan dat nog? 
Op die manier? Dat is S Mahdi (a) en hij komt. Alle naties zullen samenkomen door zijn hart en 
hij zal de koning zijn van de hemelen voor het Goddelijke koninkrijk op aarde. 

Moge Allah jullie zegenen en jullie in staat stellen snel het hemelse sultanaat te bereiken. 
Ya Allah, stuur ons Uw Leeuwen!  Dit is een belangrijk boodschap voor de mensheid, het heeft 
alles in zich. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Ask to be 
no-one and nothing 
 
Maulana  Sheikh Nazim Al Haqqani 
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58-  Bind eerst je kameel vast 
 
Bismillahi Rahmanir Rahim. Gisteren is er iets gestolen uit een auto. Hoe gaan we om met 

dit soort zaken? De sharia antwoordt altijd voor elke gebeurtenis dat de mensheid tegenkomt 
of ondervindt.  

Er kwam eens een bedoeïen op zijn kameel naar de heilige profeet (s). RasulAllah (s) vroeg 
hem: “Wat heb je met je kameel gedaan.”  

“Ik heb het achtergelaten en ik vertrouw op Allah dat hij het veilig zal houden” en 
RasulAllah (s) zei: “ Ga en bind eerst je kameel vast en zeg dan: “Ik vertrouw op mijn Heer Allah 
de Almachtige”. 

Eerst moet jij als dienaar doen wat jouw verantwoordelijkheid is. Maak dat af en wanneer 
je niet meer in staat bent iets te doen, dan mag je het aan Allah overlaten. Maar je kunt niet 
alles aan Hem overlaten. Jij mag iets doen en Allah mag iets doen. 

Mijn Grootmeester vertelde ons: “Er was een mureed in Daghestan die vertelde: “ik laat 
mijn vee altijd buiten staan in de nacht. Ik breng hen niet naar de stal of mijn huis omdat mijn 
Sheikh het beschermt tegen de aanvallen van wolven en gewelddadige dieren.” Op een dag zei 
Sheikh Abu Ahmad as-Sughuri, moge Allah hem zegenen en zijn heilige krachten naar ons toe 
zenden, tegen de mureed: “Oh mijn beste, mijn volgeling, het is geen goede adab om jouw 
Sheikh een herder te maken op de berg. Ik ben zo zwak en het is zo koud daar”. Dit is een 
voorbeeld van wat de profeet (s) vertelde.  

Je deed wat jij moest doen, en dan, wat kunnen we daarna nog doen? Hoe openden zij de 
auto? Hij liet zijn raam een klein beetje open en een satanisch persoon kon het daardoor 
verlagen en openen. In zo een geval wat zegt de profeet (s): “ Maak het “fi sa bili‘llah “-  
omwille van Allah. Zeg: “ik geef dat wat gestolen is van mij omwille van Allah” en het is 
afgesloten. De profeet (s) zei:“ Voor zulke mensen is er een speciaal paradijs. Het is alleen voor 

58-  Al Mubdi: De Schepper 
“Hij is de Schepper van alles, creëert zonder model of materiaal.  
Hij bestond vóór tijd of ruimte.” 
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hen. Maar als iemand komt en vraagt om het paradijs binnen te treden, terwijl hij dat wat hij 
verloren had of dat wat was gestolen weer terug heeft geaccepteerd, dan kan hij zeggen:” Ja, je 
zei fi sabili’llah, je gaf het in naam van Allah, omwille van Allah. Maar toen het terug was 
gevonden, accepteerde je het terug. Nu kun je het paradijs niet meer binnen treden.”  

Een sahaba, een zoon van de Kalief Omar, verloor zijn prachtige dure rode kameel. Hij zei:”  
Fi sabili’llah.” Een tijd later zat hij in de moskee en iemand riep:” Oh zoon van de Kalief, uw 
kameel is gevonden!” Hij sprong op, maar ging snel weer zitten en zei: “Astaghfirullah” omdat 
hij zich de hadith van RasulAllah (s) herinnerde. Hij heeft het omwille van Allah gegeven dus zei 
hij: “Het is voor Allah, niet meer van mij.”  

 
Dit is goede Adab, die iedereen moet kennen. Zoveel dingen zal je verliezen of kunnen 

gestolen worden. En mensen worden verdrietig en huilen, maar dit is wat je zou moeten doen. 
En je zult tevredenheid vinden in je hart door te zeggen: “Ik doe het omwille van Allah.”  

Dit is een heilige maand, Muharram, en sommige spiritueel krachtige mensen weten dat 
het geld van sommige mensen rein is, halal geld. Ze nemen het geld en geven het weg met een 
reden vooral aan de Ahlul Bayt, mensen die van de profeet (s) afstammen. Zij zijn in een hele 
slechte conditie in Bosnië,  Kosovo, Albanië . Het is geen gewoon persoon die dit weet en het 
geld aanneemt. Een spiritueel krachtig persoon verscheen bij mij en vertelde me dit. Ik geef 
deze sohbet met een doel zodat mensen van over de hele wereld er voordeel uit kunnen halen. 
De hele wereld en zijn schatten zijn niet eens zoveel waard als de vleugels van een vlieg. Doe 
het voor Allah, dan is het voorbij. Hij geeft meer en meer terug aan jou. Nu zal er veel meer 
komen bij onze broeder in deze heilige maand, omdat er in deze maand alles 100 keer zwaarder 
weegt dan in andere maanden. Als je ‘fi sabili’lla’ geeft in deze maand, moet het tenminste 10 
tot 100 keer bij jou terugkomen. 

 
Moge Allah ons in zijn dienstbaarheid houden op Zijn Goddelijke Weg, wij zijn, en alles wat 

we hebben is, voor onze Heer. 
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59 - Niet alleen hoop, maar realiteit 
 
Het is ons opgedragen iets te zeggen over deze wonderlijke tijden en gebeurtenissen die 

snel zullen naderen, om jullie verdriet te veranderen in blijdschap en om je meer geduld te 
geven. Je kunt geluk snel bereiken als je kunt horen en geloven. Het is niet alleen hoop het zal 
realiteit zijn om Jezus Christus en S Mahdi (a) te zien. 

Een persoon kan 40 jaar gevangenisstraf krijgen en het is hem verteld dat na die 40 jaar 
iemand hem zal helpen vrij te komen en koning te zijn van een land. Zal zijn lijden invloed op 
hem hebben? 40 Jaar gevangenisstraf is lijden, maar hij weet dat er een eind zal komen aan zijn 
lijden en dat het koninkrijk van hem zal zijn. Joseph (a) was een profeet en hij werd gevangen 
gezet, maar het heeft geen invloed op hem. In een droom is hem verteld dat hij de koning van 
Egypte zou worden.  

Lijden is alleen voor hen die geen hoop hebben op een tweede leven, het eeuwig leven. 
We weten dat de hele wereld vol lijden is. Maar die  hoop, ons geloof, ons vertrouwen kan dat 
alles wegnemen van ons. Maar zij die niet geloven zullen altijd onder zware lasten zijn. Dus we 
proberen om iedereen hoop te geven voor een eeuwig leven, zodat ze alles met plezier kunnen 
dragen, en niet aan het lijden onderdoor zullen gaan. 

 
Dit is belangrijk. Je kunt het nu niet weten. Je kunt het nu niet zien. Daarom moet je geloof 

hebben omdat je het niet kan weten totdat je het hebt ervaren. Je hebt geloof, maar kennis is 
iets anders. Moge Allah ons een sterk geloof schenken. 

 
 
 
 

 59- Al Mu’id: de Restaurateur, de Maker 
“Hij restaureert dingen die hij gecreëerd heeft en  
breekt het af naar de eerdere vorm.” 
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60 - Labaik Allahumma Labaik 
 
Hajis maken zichzelf vandaag klaar om de berg Arafat te beklimmen en morgen, 

insha’Allah, zullen zij in de Goddelijke Aanwezigheid staan en Allah de Almachtige vragen hen te 
verschonen van hun zonden. Ze vragen om zegeningen te krijgen van Zijn eindeloze oceanen 
van genade . 

Misschien van het begin tot aan vandaag, is er nog nooit zo'n drukke bedevaart geweest. 
Het is belangrijk omdat het de laatste bedevaart is voor het sluiten van het tweede millennium 
.En het is ook de Hajj ul Akbar welke 70x meer geëerd is dan een gewone Hajj. 

De grootmeester heeft gezegd dat de mensen die een uitnodiging voor de Hajj geschonken 
hebben gekregen, elk jaar naar de bedevaart komen vanuit alle richtingen van de aarde. Op de 
dag van Arafat zeggen zij: “Labaik Allahumma Labaik” dit betekent, Oh onze Heer, met heel ons 
wezen, fysiek en spiritueel, rennen wij naar U, wij rennen op Uw roep af, U roept ons om naar 
de Hajj te komen, om Uw heilige huis te bezoeken, het huis van de Heer. Wij rennen naar U in 
al onze nederigheid. Labaik, wij rennen alleen naar U. We laten alles en we volgen Uw roep 
Labaik Allahumma Labaik, Labaik ala la sharika laka Labaik. Niemand kan een partner zijn van 
U. We hebben iedereen verlaten die claimt Uw partner te zijn. Wij horen hen niet en luisteren 
niet naar hen en we accepteren hun opdrachten niet. We leven alleen voor U. We rennen 
alleen naar U. We zijn zwakke dienaren. We komen van het volk van uw ware dienaar. Labbaik, 
Allahumma, labbaik, labbaika la sharika laka, labbaik, inna’l hamda, wa ni’amata, laka wa’l 
mulk, la sharika’lak.” Allahu akbar! ‘Inna’l hamda. Alle lof, alle glorie, absolute dank wordt aan 
U, geschonken door Uw dienaren. Het is voor U alleen voor U. Wa ni’mata, wat U aan ons, Uw 

60. Al Muhyi:   De Gever van het leven 
“Hij laat dat wat niet bestaat in het bestaan komen.  
Hij kan leven geven aan hen zonder leven.  
Hij kan het leven van iets nemen en het leven  
ervan weer herstellen”. 
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dienaren, geschonken heeft, elk soort van ni’mat, gunsten en zegeningen is van U alleen. Laka 
wal mulk, mulk alles in het bestaan, inclusief wij zelf, behoren tot U. La sharika’lak. 

 
Niemand kan zelfs niet over een atoom of minder dan een atoom zeggen dat het van hem 

is. Als iemand zegt: “deze atoom is  van mij”,  zou Allah hem kunnen zeggen: “Neem dat 
allerkleinste deel dat van jou is en ga weg!” Of als iemand zou zeggen: “Deze gigantische 
Melkweg daar is van mij,” kan de Heer tegen hem zeggen: “Neem het en ga weg, ga weg uit 
Mijn territorium!” En wie er dan ook zou zeggen dat iets tot hem behoort, kan Hij hen zeggen 
om het te nemen en weg te gaan Allahu Akbar, jalla jalalahu. 

Dus morgen, wanneer de mensen als menigte bij de Hajj zullen zijn, hun Heer aanroepen, 
zullen de sluiers van grootsheid openen en Allah de Almachtige zal naar hen kijken, met een blik 
die net als een zonnestraal is of misschien wel minder dan dat. Hij komt en reinigt totdat ze  
volledig schoon zijn. Deze genade komt en bedekt de mensen. De grootmeester heeft gezegd 
dat wanneer het Hajj ul Akbar is, de grote Hajj, wat betekent dat de dag van Arafat op een 
vrijdag is, Kijkt Allah de Almachtige naar Zijn dienaren. Het geschenk dat naar hen toekomt is 
70x meer dan bij een andere Hajj. De Hajj ul Akbar is gelijk  aan 70 keer een normale Hajj. 

De Wahabi mensen accepteren dit niet. Voor hen is er geen Hajj ul Akbar, dus wij nemen 
de zegeningen en zij verlaten het. Morgen is het zo een dag, Insha Allah Hu Rahman. 

Er is een probleem, of  een punt, waarover we over mogen spreken. Ik heb gehoord dat de 
Wahabi regering en de wahabi mensen nu aan het beven zijn door de grote menigte van Hajjis 
in Mekka al Mukarrama. Ze beven omdat ze nu meer dan 6 miljoen mensen tellen. Maar Allah 
weet, misschien zijn het er wel 7 miljoen of meer. De Wahabi school is een materialistische 
stroming. Het accepteert geen enkele vorm van spiritualiteit in Islam. Het zijn materialistische 
mensen, die zich in de Islam ontwikkelen, die denken en schrijven over alles met hun 
materialistische blik. Ze tellen en wegen alles.  

Het was na de Tweede Wereld Oorlog, 1946 en dat jaar was ook de Hajj ul Akbar, de eerste 
nadat er vrede was gekomen. En ik was daar met onze grootmeester. Door de oorlog waren er 
niet zoveel mensen die daar naartoe konden komen, het was overal afgesloten. Ik herinner me 
dat er meer dan 2 miljoen mensen daar waren en in die tijd waren er nog oude gebouwen in 
Mekka ul Mukarrama en Medina tul Munawarra die de Ottomanen hadden gebouwd. 
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Ik herinner me dat, toen we onze laatste Jummah gebed gebeden hadden in de Haram van 
Mekka, Sharafaha Allah, tenminste één miljoen mensen, misschien meer, daar aan het bidden 
waren. En in overeenstemming met de grootte van het gebied van Haramul Sharif zouden er 
maar 150.000 mensen binnen kunnen komen. Ik was daar binnen de Haram van Mekka en toch 
waren er rondom de Ka’aba lege plekken voor mensen. Ik heb gebeden in de Haram en nog 
steeds waren er om de Kaaba lege plekken voor sommige mensen. Ik was daar.   

Deze Wahabis zeggen dat zij de mensen moeten helpen en echt,  ze beweren dat ze Allah 
de Almachtige moeten helpen. Astaghfirullaah, ze willen Mekka ul Mukarrama vergroten om 
daar te kunnen rusten, om daar vrij naar binnen te kunnen gaan, om daar vrij tawaaf te doen, 
om daar te bidden zonder dat er een menigte van mensen ontstaat. Ze begonnen daarmee, 
maar zoveel als ze de ruimte aan het vergroten waren, zoveel meer groepen kwamen er.  

Ik ging jaar na jaar, 1980 was de laatste Hajj voor mij dat mijn fysieke wezen daar ook was. 
En ik kon nooit het jummah gebed binnen die gebouwen doen. Ik moest altijd buiten staan, een 
kleedje op straat zetten en daarop bidden.  

 
En nu dat ze het zo groot hebben gemaakt realiseren ze zich: “Oh, we hebben Mekka 

vernietigd. Mensen zijn nog steeds niet in staat om comfortabel in de Haraam te bidden.” En ze 
hebben ook Medina tul Munawwara vernietigd en nog steeds is het niet groot genoeg voor de 
mensen.  

Shaitan heeft hen onderwezen door te zeggen: ”Creëer grenzen.” Dat betekent dat ze nu 
iets doen wat niet Rahmani is, maar Shaitani omdat het shaitan is die hen onderwijst om 
grenzen te stellen: “Zeg bijvoorbeeld tegen de Turken dat er maar 90.000 mogen komen. En 
mensen willen weer terug komen maar ze mogen maar twee keer naar de Hajj komen;  Nee, 
geef alleen toestemming om het Koninkrijk één keer te betreden om Hajj te mogen doen voor 
de eerste keer. Voor Syriërs 50.000. Pakistani’s, niet nodig voor die mensen, elk jaar komen er 
500.000, het maakt niet uit. Iraniërs, zij zijn vechters, probleem makers, 40.000 voor hen. 
Egyptenaren, we kunnen niks voor ze doen, 200.000.” Dit is allemaal Satanisch onderwijs. Nu 
hebben ze dit jaar weer een andere grens gesteld.  

Zelfs na het verkrijgen van het visum en toestemming van het Saudisch consulaat  het 
koninkrijk binnen te mogen treden, hebben ze gezegd aan de Grandmufti , Grote Mufti, dat hij 
een nieuwe ID kaart moet hebben om binnen te mogen komen. 
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Ze hebben zoveel tunnels onder de bergen van Saudi Arabië  gemaakt, wegen om Mina en 
dan Arafat.  te bereiken Hoe meer ze proberen iets te regelen, hoe meer ze  majnun, (gek)  
worden, allemaal. Het zou zo simpel kunnen zijn:  Raak niks aan. Het is een uitnodiging van 
Allah de Almachtige aan de mensen. Wie hij  ook maar vraagt om te komen en zijn  heilige huis 
te bezoeken, Hij draagt de verantwoordelijkheid voor Zijn bezoekers, die ligt niet bij jullie! 

Maar zij zijn net stenen, hun hoofden zijn net stenen. 
 Ze begrijpen niets van spiritualiteit. 
Dat is de reden waarom de regering zich nu bang afvraagt: ”Wat kunnen we doen?” Laat de 

mensen vrij! Mekka en Medina is voor alle moslims. Wie zijn jullie om dwaze grenzen voor 
mensen neer te zetten? Laat hen komen en bezoeken. Als ze hen met rust lieten, zouden er 
misschien wel met gemak 60 miljoen mensen kunnen komen. Omdat de engelen ervoor zorgen 
dat de mensen zich kunnen bewegen, om probleemloos te kunnen komen en gaan.  

Ik heb gehoord dat ze ook alles binnen de Haram ul Sharif hebben vernietigd om Tawaaf 
gemakkelijk te kunnen doen. Maar dat mensen nu Tawaaf buiten moeten doen in een grote 
cirkel. Wat is dat?  

Ik was daar in 1946 en aan het einde van zowel Safa en Marwa waren er winkels, kamelen 
die er voorbij kwamen, auto’s die over de weg reden en mensen heen en weer, de weg 
overstekend, en wij als hajji’s maakten de Sai en passeerden zo gemakkelijk, twee miljoen 
mensen of meer. Als ze nu in staat zouden zijn, zouden  ze zeven verdiepingen maken voor 
mensen. Maar zelfs als ze 70 verdiepingen zouden maken, zouden  de mensen niet in staat zijn, 
zich net zo vrij te kunnen bewegen om de Sai te doen zoals wij dat toen deden. Soms kwamen 
we kamelen tegen omdat ze in de weg zaten en het was dan juist die plek waar we moesten 
rennen. En als we renden, kwamen we  karren met ezels tegen en konden we niet verder, maar 
we waren zo blij, om de Sai te doen. En kijk nu, Subhaan Allah. Hou je handen van de Haram 
Sharief af! Laat de Haram over aan Allah de Almachtige en Medina tul Munawarra aan Rasool 
(s).  

 
Ze zijn angstig en vragen zich af: “Hoe kunnen we deze situatie beheersen? “  Laat dat. Er is 

een andere bestuurder daar, Mu Hafiz u Mekka, het is geen gewone plek. Ze denken dat het 
daar gewoon is,  omdat er bij hen geen spiritualiteit is. Ze proberen alles te tellen en te 
berekenen. En morgen insha’Allah zal de grootste Hajj zijn en deze eeuw zal sluiten en er zal 
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een opening komen, Insha’Allah. We zijn geïnformeerd dat Sahib ul Zaman Sayyidina Mahdi (a) 
en zijn khulafa en 12.000 Awliya daar morgen zullen zijn. Zij hebben allen de macht om daar in 
een oogwenk te kunnen zijn. Ze zullen daar morgen zijn en het zal een sterke munajjat zijn, dua 
gebed, Dit  alles dit jaar  alles zal veranderen, insha’Allah, we  hopen dat  het zo zal zijn. 

 
Het is een speciale Hajj. Voor wie het niet mogelijk is gemaakt dit jaar de Hajj te bereiken 

terwijl ze zich daarvoor wel al klaar hadden gemaakt, maar de overheid heeft gezegd; “geen 
toegang”, namens  hen zal Allah de Almachtige zijn engelen sturen. En ook voor de gewone 
mensen die hebben gezegd: “als we alleen maar Arafat zouden kunnen bereiken”,  en ze waren 
niet in staat daar te zijn. Voor hen Heeft Allah de Almachtige engelen geschapen die namens 
hen op Arafat zullen zijn om ook voor hen de gunsten van Allah de Almachtige te bereiken. 

 
Probeer morgen het volgende te reciteren: 1000 La ilaha ill’Allah; 1000 Salawat; 100 La 

ilaha ill’Allah, wahdahu la sharika’lah, lahu’l mulku wa lahu’l hamdu, yuhyi wa yumit, wa Huwa 
‘ala kulli shayin Qadir; 100 La haula wa la quwatta illa bi’llahi’l ‘Aliyu’l ‘Azim,  en bij elke gebed 
de Takbir: “Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha ill’Allah, wa Allahu akbar, Allahu akbar wa 
li’llahi’l hamd.” 

 
Moge Allah de Almachtige Zijn goddelijke dienaren sturen om alles weg te nemen  wat 

tegen Islam is. Moge Hij zijn leeuwen sturen voor de jakhalzen, wolven, vossen, beren, slangen 
en schorpioenen. Om hen dood te maken en hen weg te nemen. Ik vraag: ”Oh onze Heer, geen 
twijfel dat U leeuwen heeft en één is al genoeg. U heeft engelen gestuurd naar uw meest 
geliefde dienaar Mohammed (s) op de dag van Uhud en Badr. Zelfs één engel was genoeg om 
het hele leger van mushriks weg te nemen. Maar U heeft duizenden van hen gestuurd zodat de 
moslims keken en engelen zagen om hen heen. En ze kregen de zekerheid dat zij zouden 
overwinnen. Daarom is één leeuw genoeg, we weten het , meer dan genoeg. We vragen om Uw 
leeuwen, dat ze mogen komen en het sultanaat van Shaitan te vernietigen en het satanische 
koninkrijk op aarde te verwijderen!  

 
Als Hij één miljard mensen op deze plek wil plaatsen, kan hij dat doen, en iedereen kan vrij 

komen en gaan. Eén miljard mensen kunnen op deze kleine plek zijn. Hij kan het doen. Je moet 
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geloven in Allah de Almachtige. Je moet geloven in zijn eindeloze Macht , Capaciteit en Kunde. 
Er zijn eindeloze mogelijkheden voor Hem, alleen voor de Almachtige. Waarom proberen jullie 
dit te doen? Hoe vaak je ook van deze verkeerde daden onderneemt, zoveel moeilijkheden 
komen ervan, steeds meer problemen en crisissen . 

 
Het was zo gemakkelijk om de Hajj de eerste en tweede keer daar te doen totdat ze alles 

begonnen te vernietigen. Oude huizen, in die tijd waren er helemaal geen betonnen gebouwen, 
en ze vernietigden alle historische gebouwen, allemaal. Ze bouwen er enorme betonnen 
gebouwen zodat mensen niet meer in staat  zijn in Mekka al Mukarrama en Medina tul 
Munawarra de spiritualiteit te ervaren in Mekka al Mukarrama en Medina tul Munawarra. De 
gevoelens van mensen raken ervan in de war en ze vragen zich af: ”Zijn we in New York of in 
San Francisco? In Los Angeles, Parijs of Rome? Waar zijn we?” 

Insha’Allah, wanneer Hz. Mahdi (a) komt, zullen in één nacht al die betonnen gebouwen 
weggeworpen worden. Niet in de Rode Zee want die is niet zo diep. Ik geef de opdracht om ze 
in de Indische  Oceaan te gooien, deze raakt nooit gevuld. Ze zijn totaal overbodig, zelfs één 
betonnen steen is onnodig. En de tweede nacht zullen de oude historische gebouwen 
teruggebracht worden. 

Dit is irada, wilskracht, wanneer iemand deze wilskracht is gegeven, kan hij zeggen ‘wees’ 
en het zal zijn: “Kun, fa yakun”.  Allah de Almachtige zegt: “Oh mijn dienaar wees gehoorzaam 
aan Mij en ik maak jou deel uit Mijn Staf, Rabbani. En Ik geef jou de kracht en autoriteit om te 
zeggen ‘wees’ en het zal zijn.“ 

 
Daarom als Hij de opdracht geeft die gebouwen weg te nemen, zal het in één nacht 

afgelopen zijn. Als hij de tweede nacht de opdracht geeft om alles weer terug te brengen zoals 
Mekka al Mukarrama en Medina tul Munawwara was, zullen ze zijn zoals het voorheen was. 
Mensen zullen weer soepel tawaaf kunnen doen en zich soepel kunnen bewegen naar Mina en 
Arafat, insha’Allah. 
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61 - Oh Mijn dienaar kom en bezoek Mij 
 
Moge Allah de ummat al Habib zegenen, het volk van Sayyidina Mohammed (s), het meest 

geëerde volk. We zijn trots en we danken Allah de Almachtige dat Hij ons van het volk van Zijn 
meest geëerde, meest geprezene, meest glorieuze dienaar Sayyidina Mohammed (s) heeft 
gemaakt.  

Vanavond is de vierde nacht van Eid in Mekka en mensen rennen rond het huis van de Heer 
en doen tawaaf. We zijn geroepen en uitgenodigd, opgedragen en geadviseerd om een bezoek 
aan Zijn meest glorieuze en geprezen Heilige Huis te brengen. Het is een geëerd huis en de 
glorie van dit gebouw komt niet voort uit het uiterlijke vertoon, nee, het is een heel simpel 
gebouw. Er is niets speciaals aan zijn ontwerp en architectuur. Het is zo simpel. Het heeft alleen 
vier muren.  

Er is een goede gezegde dat, in werkelijkheid, de eer van een plek afhangt van degene die 
daar aanwezig is, “sharafu’l makam fi maqul” en niet van het gebouw zelf en de kwaliteiten 
ervan. Eer en glorie zijn gegeven aan een plaats  door degene die daar is.  Om die reden was de 
Zegel der Profeten in Medina en is daar begraven, die stad is geëerd en geprezen. Allah geeft 
zoveel eer en licht eraan. En in Mekka, dat  simpele gebouw,  dat het Huis van de Heer is, het 
geeft eer en glorie. Zonder die kwaliteit heeft die plaats geen uitstraling.  Maar wanneer ze 
zeggen; “ Huis van de Heer”, zullen mensen vragen om er te komen. Het is ons opgedragen en 
we zijn uitgenodigd om het Heilige Huis te bezoeken omdat het Huis van de Heer is, Baitu’llah . 

  61- Al Mumit- De Gever van de Dood 
“Hij heeft voor iedereen een tijd voorbestemd om te vertrekken. 
  Het lichaam is zichtbaar en tijdelijk, de ziel is verborgen en eeuwig.  
  Het blijft voortbestaan zonder het lichaam, maar het heeft geen fysieke  
  perceptie. In het leven is de ziel als een handelaar, kopen en verkopen, 
  winst en verlies. Na de dood kan de ziel niet meer handelen daarom 
  bereidt de gelovige zich voor op de dood. 
  Ze proberen voordeel  op aarde  te halen door hun geloof te  
  perfectioneren en wijsheid te verkrijgen.” 
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Als het een lege plek was geweest zou niemand er naar toe willen om het te bezoeken. Als er 
niemand in deze dergah was, als de Sheikh niet aanwezig was, zouden de mensen zeggen; 
“waarom zouden we naar Lefke gaan? Er zijn zoveel dergahs, zoveel gebouwen, we kunnen 
daar naar toe gaan. We komen alleen naar Lefke en de dergah voor de eer van de Sheikh.”  

Dus mensen hebben gevraagd het Huis van de Heer te bezoeken. Ze rennen niet om het 
Huis te bezoeken, maar om de Heer van het Huis. Het is het Huis van de Heer, maar mensen 
vragen om de Heer van het Huis, dat is het verschil.  

Hajj is één van de meest belangrijke pilaren van islam, te beginnen met imaan, het geloof 
in jouw Heer, Allah de Almachtige en de getuigenis van geloof, de shahada: “La ilaha il Allah 
Mohammad ur RasulAllah (s).|” De andere pilaren zijn de 5 gebeden, het vasten in de heilige 
maand van Ramadan, Zakaat (armenbelasting) en de Hajj. Zo beginnen onze principes met 
geloof in de Heer en het eindigt met het bezoek aan de Heer. Voor de gelovigen in de Heer van 
het Huis, het Huis van de Heer wacht op hun komst, zodat zij Hem kunnen bezoeken.  

Uiteindelijk, ben jij het die zal zeggen: ”Ik geloof in de Heer, Allah de Almachtige, Amantu 
billaah”, en je moet je haasten om jouw Heer te bezoeken. Omdat Allah de Almachtige 
uiteindelijk vraagt aan Zijn dienaar : ”Oh mijn dienaar, kom en bezoek Mij in Mijn Huis. Het Huis 
van de Heer. Je moet komen en Mij bezoeken”.  

Als je voorbereid bent, zal er een weg zijn die zich zal openen voor jou om de Heer van het 
Huis te ontmoeten. Je zou hem kunnen horen, kunnen zien, kunnen voelen en je kunt met Hem 
zijn. De Grootmeester zegt dat een echte Haji iemand is die er naar toe gaat en zegt:  “As 
salaam wa alaikum, ya Baituallah” en hoort: ”Wa alaikum salaam, ya Abdi, oh Mijn dienaar”. 
Dit is voor speciale dienaren. Voor anderen: ”Wa alaikum salaam, ya abdullaah”. Als hij iemand 
is die voorbereid is, zal er een antwoord komen en hij zal het horen.  

Het is heel belangrijk dat je die rang, stap voor stap bereikt, alhamdoelielaah. Wie voor 
Allah de Almachtige werkt, wordt nooit moe. Ons fysieke lichaam wordt moe. Maar er is een 
staat waarin zelfs het fysieke lichaam niet meer moe is. We vragen om dat punt te bereiken. 

Er is geen twijfel, Allah is de absolute Sultan, van vóór de eeuwigheid tot aan de 
eeuwigheid. Het absolute Sultanaat is voor Hem. Moge de Sultan van de Sharia snel komen met 
de zegeningen van Allah de Almachtige en mogen wij voor altijd met Hem zijn binnen de 
Shariatu’llah. 
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62- De profeet (s)- De heler van harten 
 
De Heilige Profeet Mohammed (s) heeft gezegd: “In het lichaam van de mens is er een stuk 

vlees. Als dat stuk gezond is, is het hele lichaam gezond. Dit stuk vlees is het hart.” Het hart is 
het meest belangrijke omdat het de zetel is van de realiteit van de mens, van zijn 
persoonlijkheid en van zijn karakter. De gezondheid van het hart is afhankelijk van het geloof. 

 
Gezondheid komt door oprechtheid. Ziekte door hypocrisie. Gezondheid komt door liefde 

voor Allah de Almachtige, ziekte door liefde van dunya. Gezondheid komt door tevredenheid 
ziekte door gierigheid. Gezondheid komt door vriendelijkheid, ziekte door woede. Gezondheid 
komt door de herinnering aan de Heer (zikr), ziekte door achteloosheid, vergeetachtigheid naar 
Allah. Gezondheid betekent met Allah zijn, ziekte betekent Allah vergeten en met Shaitan te 
zijn. 

Er zijn zoveel spirituele ziektes van het hart. Hypocrisie, polytheïsme  (shirk), uiterlijk 
vertoon, trots, gierigheid, afgunst, jaloezie, koppigheid, liefde voor de wereld, egoïsme, liegen, 
roddelen en slechte intenties. Wie er ook maar een van deze karakteristieken heeft, is ziek en 
heeft een behandeling nodig . De Profeet (s) is gekomen om onze harten te genezen. Er waren 
geen ziektes, fysiek of spiritueel, die hij niet kon helen. Hij heeft zijn metgezellen genezen, de 
sahabas, ze werden in rang verheven zodat zij als sterren aan de hemel werden. Zo werden de 
sahabas zelf dokters en konden anderen genezen. Zij die hen volgden, de tabiyin werden ook 

         62- AL Hajj: De Eeuwiglevende 
“Hij is Levend in perfectie, Alwetend en Actief en Hij is eeuwig  
Levend.Het leven van Zijn creatie is binnen de grenzen  
van de daden en de realisatie ervan.  
De waarde van elk leven wordt beoordeeld naargelang de kennis 
 en de daden van de levende. Het leven van vegetatie is inferieur 
 aan het leven van de dieren, welke op hun beurt weer inferieur is  
aan het leven van de mens.” 
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helers. En zo tot aan vandaag is elke heilige de erfgenaam van de Profeet (s) en is geschikt om 
medicijnen aan mensen te geven  tegen fysieke en spirituele ziektes. Als er iemand wilt weten 
wat de conditie is van zijn hart, moet hij naar iemand toe gaan die dat kan weten. Maar 
tegenwoordig zijn mensen zo trots dat ze denken dat ze zichzelf kunnen genezen. Ze 
accepteren geen heiligen, geen geleerden, of andere mensen met kennis. Maar zelfs een 
specialist gaat naar een andere dokter wanneer hij zelf ziek is. Hij gaat niet voor een spiegel 
staan om zichzelf te genezen. Het is een Goddelijke opdracht om advies te vragen aan hen die 
altijd in de Goddelijke Aanwezigheid zijn. Omdat het antwoord dat naar hun hart toekomt van 
Allah Zelf is. 
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63- Echte doktoren 
 
Wie is een echte dokter? Hij is degene die mensen redt van slechte eigenschappen en hen 

goede eigenschappen geeft. Gewone artsen redden mensen van de tijdelijke dood. Maar 
slechte eigenschappen  kunnen de eeuwige dood veroorzaken . Zoveel als mensen niet 
geïnteresseerd zijn in het eeuwige leven, zoveel problemen komen er op hun af. Zoveel als zij 
geïnteresseerd zijn in het eeuwige leven, zullen de problemen van hen wegvloeien.  

Het is belangrijk voor een arts inspiratie te hebben om een diagnose te stellen. Zoveel als 
een arts een puur hart heeft zo gemakkelijker kan hij ziektes begrijpen en een medicijn 
voorschrijven. Dit is mogelijk als hij boven de liefde van geld staat en alleen denkt aan het 
helpen van mensen en verminderen van het lijden. Dan neemt Allah de sluier van zijn hart en 
zal hij succesvol zijn. Door mensen te helpen zal Allah jou helpen. Het meest geliefd bij Allah is 
iemand die anderen helpt. Het is een eer voor iedereen. We moeten elke dag de intentie 
maken om  anderen te helpen, niet alleen onszelf en dan zal Allah ons helpen. En Zijn hulp is 
genoeg. Als alle personen op aarde bij elkaar zouden komen om jou te helpen, dan nog zouden 
zij niet kunnen doen wat Hij kan doen. Hij geeft vreugde, veiligheid en tevredenheid. Dit kun je 
niet kopen. Dat is alleen voor oprechte dienaren.  

Je moet vragen om kracht, uit de kracht-oceanen van Allah de Almachtige zodat je in staat 
bent om Zijn dienaren te helpen. 

 

63- Al Qayyum -  De altijd onafhankelijke in het Bestaan 
“Zijn bestaan is afhankelijk van Hemzelf alleen en de hele 

schepping is afhankelijk van Hem. Alles bestaat door Hem.  De 
ziel bestuurt het hele wezen van de mens. Wanneer de ziel het 
lichaam verlaat ademt het niet meer, beweegt het niet meer, ziet 
het niet meer, hoort het niet meer, etc. De Ziel is 
verantwoordelijk voor het leven het bestaan orde en harmonie 
binnen het wezen”. 
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64- De tekenen van een Murshid 
 
Het teken van een Murshid, sheikh of meester, is dat je in staat bent hem te vertrouwen. 

Jouw hart geeft het signaal en het hart maakt nooit fouten . Als een persoon met een ware 
meester zit, met een Murshid, voelt hij vrede, rust en tevredenheid. Erg gelukkig, dat is het 
teken. Hij vergeet al zijn problemen in zijn aanwezigheid. Hij voelt zich als een vis in een oceaan. 
Waarom gaan mensen naar het strand? Wanneer zij het water betreden zij rust en plezier 
vinden. De ziel vraagt ook om een oceaan. In ons leven hebben we behoefte aan een persoon 
die als een oceaan is. Zodat onze harten in plezier en tevredenheid kunnen zijn met die 
persoon.  

 
We hebben zulke slechte karakteristieken. We hebben iemand nodig om ons goede 

eigenschappen te schenken. Deze komen niet tot ons door het lezen van boeken. Maar door 
middel van vrienden. Door te kijken naar de vrienden van een persoon kun je zijn karakter 
kennen. Een slecht karakter is besmettelijk, zoals een slechte ziekte. Daarom heeft Allah de 
Almachtige profeten gestuurd als medicijn. Profeten zijn geen engelen, ze zijn van de mensheid. 
En kennen daarom alles van de menselijke natuur. Wie met hen zit neemt goede 
eigenschappen in zich op. 

 
 
 
 
 

        64- AL Wajid: De Vinder 
“Hij vindt en verkrijgt wat Hij wenst en wanneer Hij dit wenst. 
 Hij is altijd aanwezig, met of zonder Zijn dienaren en 
 de dienaar is altijd in Zijn aanwezigheid. 
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65- Zoals U het wenst, Oh mijn Heer 
 
Zoveel als jij gelooft in je Sheikh, kun je de teugels aan hem  overhandigen. Op die manier 

rust er een tevredenheid in je hart. Zolang jij probeert de teugels in eigen handen te houden, 
draag je een grote last op je schouders. Sheikhs zijn de erfgenamen van de profeet (s) en ze 
bieden je aan, je lasten te dragen en je moet jouw lasten aan hen geven. Maak jouw verlangens 
gelijk aan de verlangens van de Sheikh. Dat is de manier om je hart te openen voor Hemelse 
krachten, dan kun je iets zien, horen of weten wat je nu niet kunt weten.  

Zoveel mureeds (leerlingen) hebben hoge spirituele aspiraties, Himma (moed) . Ze zeggen: 
”Oh mijn Sheikh, ik vraag om Himmah, zodat mijn ziel geactiveerd kan worden”. En de Sheikh 
antwoordt: ”Oh mijn mureed, ik vraag dienstbaarheid van jou, gidmah, je moet zijn zoals ik. 
Wanneer je zoals ik bent, zullen mijn spirituele krachten tot jou komen. Maar als we niet van 
hetzelfde metaal zijn, kan de stroom niet geleiden. Ik ben koper en jij moet niet steen blijven. 

Allah de Almachtige vraagt de Profeet (s) om met Hem te zijn en de Profeet (s) vraagt de 
sahaba om met hem te zijn. Om ”met hem te zijn” betekende voor hen om  te zijn, zoals hij 
wenst  dat ze zijn . De Sheikh vraagt ook van zijn mureeds met “hem te zijn”. De Profeet(s) zei 
over Abu Bakr as Siddiq (r) dat hij al “dood was voordat hij dood was”, omdat hij al zijn 
verlangens absoluut achter zich had gelaten waardoor er niks meer van over was in 
aanwezigheid van zijn Heer en zijn Profeet (s). Hij was een overleden persoon met geen enkel 
verlangen voor dit leven. Toen hij deze ‘staat van zijn’ bereikt had, was hij als een schaduw van 
de Profeet (s), totaal in overeenstemming met hem, nooit van zijn weg afwijkend. Door die 
eigenschap werd Abu Bakr (r) betrouwbaar in alle opzichten en op die manier was de Profeet (s) 
in staat om veel kennis in zijn hart te plaatsen.  

65- Al Majid: De Glorieuze 
Hij is de meest glorieuze die oneindige gulheid  
en barmhartigheid Schenkt aan hen die dicht bij Hem zijn 
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Daarom, in spirituele rang, was Abu Bakr (r) aan de top van de metgezellen van de Profeet 
(s). De Profeet (s) prees hem, zeggend dat:  als zijn geloof gewogen zou worden t.o.v. van het 
geloof van de gehele ummah, dan zou het geloof van Abu Bakr as Siddiq (r) zwaarder wegen.  

Op de dag der Beloften toen iedereen de vraag kreeg van Allah de Almachtige: ”Ben ik niet 
jullie Heer?” en wij antwoordden: “Ja, U bent onze Heer.” Als het niet door het onderwijs was 
van Abu Bakr (r) met zijn spirituele krachten aan iedereen, kon niemand ‘ja’ gezegd hebben.  

 
Onze grootmeester heeft gezegd dat iedereen een deel heeft van het geloof van Abu Bakr 

(r), zelfs de persoon met de laagste graad van geloof. Van dat deel, of ze bidden of niet, zullen 
zoveel mensen naar het paradijs gaan. Omdat het mensen weerhoudt van een slecht einde in 
dit leven naar het volgende: “La ilaha illAllah Mohammadan RasulAllah  staat geschreven in de 
harten. het heeft alleen een kans nodig zichzelf te laten zien. Zoveel mensen hebben de zaden 
van het geloof in hun hart, diep geworteld, alleen wachtend op de genade regen. Genade kan 
tot aan het eind worden uitgesteld. Een persoon kan op zijn sterfbed zijn en beginnen te huilen 
en het huilen trekt genade aan. Allah de Almachtige zegt: ”Mijn dienaar huilt en het zaad van 
geloof opent en vult het hart groen met de lichten van het ware geloof. Hij was als een 
woestijn, dan komt de dood en begint hij te huilen. Dit is het teken dat hij zegeningen ontvangt. 
Allah verlaat zijn dienaren niet, Hij heeft eindeloze genade.  

De Profeet (s) heeft over Abu bakr (r) gezegd: ”Wat Allah in mijn hart heeft geplaatst, heb 
ik in het hart van Abu Bakr (r) geplaatst”.  Sayyidina Ali (r) heeft ook zijn wil en verlangen in 
overeenstemming met het verlangen van de Profeet (s) geplaatst. Daarom heeft de Profeet (s) 
over hem gezegd: ”Ik ben de Stad van Kennis en Ali (r) is de Poort naar die Stad”. 

Er zijn 41 tariqats om onze harten puur te maken. 40 komen voort uit het hart van Imam Ali 
(r) en 1, de Naqshbandi orde, komt van het hart van Abu Bakr as Siddiq (r). De Profeet (s) had 
124.000 metgezellen en Abu Bakr (r) was de grootste metgezel.  

Dit is bekend bij de Sheikhs, bij echte Sheikhs van tariqats die zichzelf geen titels 
toeëigenen. Zij respecteren de Naqshbandi orde als de eerste orde.  

Een echte Sheikh moet weten of een Mureed met hem was op de Dag der belofte, of niet. 
Hij heeft licht in zijn ogen en herkent zijn mureeds zonder zich te vergissen . Je kunt vele 
sheikhs ontmoeten, oefeningen van hem doen, maar je zult geen genoegdoening vinden totdat 
je jouw grootmeester gevonden hebt. Zoveel sheikhs zijn alleen maar  trainers maar een 
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grootmeester moet jou uiteindelijk oproepen. Dat gebeurt niet door woorden. Er zijn wegen 
van hart tot hart. Als een Naqshbandi  Sheikh bayaat afneemt, moet hij zijn mureed, leerling, 
vertellen wie de grootmeester is van de Naqshbandi orde in zijn tijd. Hij moet hem aanwijzen.  

Zoveel mensen van het westen komen nu. Uitgenodigd door de wegen van het hart  naar 
onze grootmeester. De gouden schakel van grootmeesters eindigt bij onze grootmeester , de 
laatste schakel in de ketting . Ik ben alleen maar zijn dienaar. We wachten op de Naqshbandi  
sheikhs om te komen en hun bayaat met ons te vernieuwen. Zo niet, zetten ze alleen titels voor 
zichzelf neer. Er zullen misschien wel duizenden sheikhs aanwezig zijn, maar er is maar één 
grootmeester. Als zij samen komen, wie zal dan de Imam zijn? Als alle 124.000 sahabas bij 
elkaar gebracht zouden worden, wie is dan de Imam?  Sayyidina Abu Bakr (r).  

Sayyidina Mahdi (a) en zijn 7 grand wazirs, 99 khalifas en 313 grand mursheeds, zijn allen in 
de Naqshbandi  tariqat. In deze tijd is er geen enkele kracht voor andere tariqats om de mensen 
te dragen naar hun ultieme doel. Iedereen is uitgenodigd zijn bayaat te vernieuwen met onze  
grootmeester en ze zullen hun eigen vooruitgang waarnemen.  

Zowel Abu Bakr (r) als Ali (r) hebben hun Goddelijke posities bereikt en dat wat hun is 
toevertrouwd aan heiligheid van de Profeet (s) gedurende hun hele leven genomen. Omdat zij 
verlangden en deden wat de Profeet (s) verlangde en deed. Ze hebben een station bereikt waar 
zij de ware Profetische Persoonlijkheid van Mohammed (s) in de Goddelijke Aanwezigheid te 
zien kregen.  

 
Als we onze wilskracht kunnen gebruiken zoals we het zouden moeten gebruiken, en dit te 

doen volgens het verlangen van onze Heer en uit te dragen wat de wil van de Heer is, dan 
kunnen we de rang van de heiligen en profeten bereiken. We kunnen  de Goddelijke 
Aanwezigheid bereiken en daar geaccepteerd worden. Allah de Almachtige heeft gezegd via al 
zijn heilige profeten: ”Oh mijn mensen, als jullie beweren dat jullie mijn dienaren zijn, maak 
jouw verlangen in overeenstemming met die van Mij. Anders zijn jullie geen dienaren. Ik heb 
geen behoefte aan jullie aanbidding. Het enige wat ik van jullie wil, is dat jullie in 
overeenstemming zijn met Mijn Wensen .  

We moeten omgangsvormen leren en een vorm van discipline aanhouden, zodat we in 
onszelf kunnen zeggen: ’zoals U wilt, Oh mijn Heer.’ 
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Names of the 313 messenger of 
Allah, hand-written by Sultan al- 

Awliya Mawlana Sheikh Nazim Adil 
al-Haqqani for protection and 

baraka.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



253 

 

 
 
 
 
 
 
 

66-  Het station van Oprechtheid 
 
We moeten oprechte gelovigen zijn. Als dienaren moeten we weten dat Allah de 

Almachtige  altijd naar ons kijkt. En dat Hij met ons is, waar we ook zijn: “Huwa maakum aina 
ma kuntum,” We zijn in leven door Hem. Hoe kan iemand of iets in het bestaan zijn zonder 
Hem? Daarom is Hij altijd met ons, bereikt ons overal. Zoals met de overheid. Als je weet dat er 
een geheime camera is, zult je je dan niet aan de snelheid houden? Dat is de betekenis van 
Ihsan Makaam, het station van oprechtheid. Je verlaat geïmiteerd geloof en bereikt het ware 
geloof. We moeten ons richten naar Allah,. door altijd Zijn rechten als eerste te vervullen en 
dan naar dunya te kijken, de wereldse zaken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          66- AL WAHID: De Unieke  
“Hij is Een, zonder gelijke of partner. 
 Zijn Essentie, Eigenschappen, Daden, Opdrachten en 
 Namen zijn uniek. Hij is de enige die het waard is aanbeden 
 te worden. Onzichtbaar, Heel... zonder delen” 
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67- Ons geweten is van de hemelen 
 
We moeten de tevredenheid van onze Heer kiezen. Als we naar ons geweten luisteren, 

kunnen we goedheid van kwaad onderscheiden, Halal van haram onderscheiden. Ons geweten 
is van de hemelen en heeft altijd gelijk. Er bestaat geen ziek geweten, maar soms plaatsen we 
er zo’n zware last op dat we niet meer in staat zijn om de schreeuw ervan te horen. Daarom 
moeten we  ons voornemen altijd naar ons geweten te luisteren. Als we dit doen geeft Allah 
ons geweten meer kracht. Ons geweten geeft ons goede signalen, probeer daar niet tegen te 
vechten. Probeer geen slechte daden goed te praten. Dat is verkeerd. Wanneer Allah niet 
tevreden is met de daden van een mens, maakt Hij alle gunsten voor die persoon haram, in dit 
leven en in het volgend leven.  

Maak je geen illusie dat Allah de Almachtige op jouw gebeden zit te wachten, op jouw 
vasten, op het bedekken van je hoofd of op je islamitische manier van kleding. Nee, Hij kijkt 
naar jullie harten om te zien of daar een atoomgewicht van oprechtheid is, en alleen als hij 
oprechtheid vindt, accepteert Hij iets van jou. Geen van jullie daden zijn, of zij zelf, maakt jouw 
Heer  tevreden als ze niet onderbouwd zijn door oprechte intenties.  

Het bereiken van eenheid:  
De Grootmeester heeft eens met mij gesproken over Jafar as Sidiq (r) die ook van de 

Gouden Schakel is van de Naqshbandi Silsila. Hij was van het nageslacht van de Profeet (s) en 
wanneer hij in aanbidding was, was hij van zichzelf afwezig en ging naar de Goddelijke 
Aanwezigheid. De waarde van aanbidding is in die aanwezigheid. Zoveel als je met jezelf bent, 
zover ben je van werkelijke aanbidding afwezig. Dan ben je dus een dienaar van jezelf. Afwezig 
zijn van jezelf, is komen tot Eenheid, Tauhid. Wanneer je aanwezig bent in de Goddelijke 
Aanwezigheid zijn alle krachten aanwezig in jou. Er is geen achteloosheid, je vergeet niks. 
Wanneer je met je ego bent, kun je iets vergeten in je gebed. Het doel van elke aanbidding is 
jou van jezelf afwezig te maken en aanwezig te zijn in de Goddelijke Aanwezigheid. Zoveel als je 
met jezelf bent zoveel ben je niet in de werkelijke eenheid. 

67- Al Ahad: De Ene 
(no translation was given) 
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68-  De Zikr van het hart 
 
Luister één keer per dag naar de Zikr van je hart. Wanneer je luistert, kun je jouw hart 

horen zeggen ’Allah Allah Allah’. Dit is een belangrijk Wird. Nog belangrijker dan de Zikr van de 
tong. Dit geeft concentratie aan het hele lichaam. De beste tijd is om dit na middernacht te 
doen tijdens de tahajjud.  Bid eerst 2 rakaat, zit dan en luister naar de Zikr van je hart. Jouw 
concentratie zal groeien vanaf dit punt, waar de Zikr, de herinnering aan jouw Heer, 24 uur per 
dag, met jou zal zijn. Ik geef jou hiervoor toestemming, dit betekent “elektriciteit” tappen van 
het centrum waar de grootmeesters het voor ons openen. Toen mijn Grootmeester mij deze 
toestemming gaf, opende hij een enorme kracht van zijn hart naar mijn hart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68-AS-SAMAD: The Satisfier of all needs 
"He is ever-present, knowing your needs before you do  
and satisfying them in the way they should be satisfied." 
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69-  Allah is de Hoofdkrachtcentrale 
 
Allah zegt dat Hij alle kracht Heeft en dat Zijn dienaren geen kracht hebben. Alleen Allah 

heeft absolute kracht en alleen Allah geeft kracht aan het hele universum. Goddelijke Kracht  is 
in alles wat in het bestaan is. Allah is de Hoofd krachtcentrale van alle schepselen. Als je dit 
weet, weet je hoe weinig kracht je hebt. Je moet het vragen aan je Heer. 

 
Daarom vroeg de profeet Mohammed (s): “Oh, Mijn Heer laat mij niet met mijzelf, mijn 

ego, zelfs niet een oogwenk. Als u mij met mij zelf laat, zal ik ten onder gaan. ”  
Hij vroeg Goddelijke Hulp en Kracht op elk moment, in alle omstandigheden van zijn leven.  
Hij was gewend te zeggen dat hij alleen maar een krachteloze dienaar was en compleet 

afhankelijk van zijn Heer. En wanneer hij dat zei gaf Allah hem van Zijn absolute krachten en zei: 
“Zoveel als jij toegeeft dat je weinig kracht hebt, zoveel kracht zullen wij jou geven.” Alle 
Goddelijke hulp en Kracht komen meer bij zwakke mensen dan bij krachtige mensen. Zoveel als 
jij behoeftig bent, zoveel als jij je kunt openen naar Allah, zoveel hulp komt er. Als je niet de 
behoefte voelt van jouw Heer zal je tot jezelf overgelaten worden en  zal je ten onder gaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

69- Al Qadir: De meest Krachtige, de Capabele 
“Hij heeft oneindige capaciteiten en kracht  
om te doen wat Hij wil op de manier  
zoals Hij dat wil” 
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70-  De kracht van een Sheikh 
 
De heilige profeet (s) was gewend te bidden : Allahumma la takilni ila nafsi tarfataini, “Oh 

Heer, laat mij niet in de handen van mijn ego, zelfs niet een ogenblik”. Als je met je ego bent, 
zondert het jou van alle anderen af , waardoor je alleen bent met je ego. En wanneer je alleen 
bent met je ego, voel je en denk je dat je alleen bent wat je depressief maakt. Het vernietigt de 
persoonlijkheid en je bent in een hulpeloze situatie. Eenzaamheid is het begin van fysieke en 
spirituele moeilijkheden en lijden. Als je alleen bent, ben je niet in staat helder te denken en 
realiseer je je de behoefte van andere mensen niet. En wanneer je wel met andere mensen 
spreekt maar je bent niet meer met jouw Sheikh, dan ben je als een blinde man die stenen 
gooit en je zal niet in staat zijn jouw doel te bereiken.  

Daarom moet je vragen: ”Oh mijn Sheikh, ik vraag met u te zijn. U bent met mij, maar ik 
ben niet met u. Ik wil proberen met u te zijn”. Als deze twee polen in verbinding staan, zal de 
kracht gaan stromen. Wanneer je in staat bent te concentreren op zijn aanwezigheid bij jou, 
hoe meer kracht je kunt bereiken van zijn kant. Als je compleet met hem bent, is hij in jou en je 
bent je eigen Sheikh. 

 
Dat is de betekenis van het in de aanwezigheid zijn van je Sheikh. Hoe meer jij in staat bent 

in zijn aanwezigheid te zijn, hoe meer kracht van hem jou zal omringen en je zal ongelimiteerde 
kracht bereiken. Omdat de Sheikh verbonden is met de profeet (s) en de profeet (s) is in de 
Goddelijke Aanwezigheid.  

 
Wees met je Sheikh en je zult geen kracht, kennis, wijsheid, geduld of jouw leven verliezen, 

omdat alles met hem is. Je bent nooit alleen, zelfs niet in de woestijnen of op de zeeën. Ook al 

       70- Al Muqtadir: De Almachtige 
“Hij Creëert het oppermachtige  en beheerst het  
oppermachtige , omdat Hij de bezitter is van de totale  
kracht. De kracht die Hij aan de creatie schenkt is  
gelimiteerd en onder controle van Hem. 
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zou je de enige mens op aarde zijn. Je zult de meest krachtige zijn tussen de mensen. Al zou de 
hele mensheid zich tegen jou keren, je zal niet vrezen, omdat je verbonden bent met  de 
werkelijke krachtcentrale. Als er iemand jou zou aanraken, zou hij neervallen. 

Het feit dat deze kracht bestaat maakt ons leven gemakkelijk en veilig. Er is geen angst als 
we ons concentreren op onze Sheikh. Maar als we hem vergeten, kunnen er hulpeloosheid, 
lijden en angst tot ons komen. Neem hem daarom met je mee, waar je ook maar heen gaat dan 
zal hij jou leiden en gidsen in alles. Dan zul je begrijpen wat het betekent met de profeet (s) te 
zijn, met Allah te zijn. Je zult fana ervaren, je zult verdwijnen en hij zal verschijnen in jou.  

Dat zijn de mensen over wie de profeet (s) heeft gezegd: “wanneer je naar hen kijkt, kijk je 
naar Allah.” Als je met je Sheikh bent, zal shaitan jouw hart nooit veroveren. Hij kan niet 
binnenkomen omdat jouw Sheikh daar is met jou. Moge Allah het gemakkelijk voor ons maken 
om met één van Zijn dienaren te zijn die in de Goddelijke Aanwezigheid is. 
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71- Hart connectie, Verbinding vanuit het hart 
 
Wanneer je de controle over jezelf verliest of je zit in een moeilijke situatie kun je direct in 

contact komen met mijn hart. Als je alleen maar aan mij denkt, zult je verbonden zijn met mij  
en mijn blik zal op jou gericht zijn. Deze verbinding zal een kracht veroorzaken die snel zal 
stromen tussen ons en je zal beschermd zijn. Het is alsof je een stekker in een stopcontact 
steekt en contact maakt met elektriciteit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  71- AL MUQADDIM: De Aanvoerder 
“Hij geeft voorrang aan wie Hij wil. De uitverkorenen van Zijn 
 Schepselen laat Hij  voor. De mate van ware vooruitgang is 
 de mate van iemands nabijheid van Allah.” 
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This method was given by Moulana Sheikh Nazim on the 12th day of March 2006 at 
Moulana Sheikh Nazims House at about 2:30 pm after zuhar and Sohbet. It has to be 

done in the following manner. 
THE METHOD 

Look at the picture given above ( Moulana was specific about this particular 
photograph ) and raise your right hand and say “Assalamu alaikum Ya Sultan al 

Awliya Maulana Sheikh Nazim al Haqqani I put my hand in your hand and ask from you 
Bayyath to become your mureed and to follow the Tariqat un Naqshabandiyatil Aliyya.” 

You may also say "Allahu Allahu Allahu Haqq" - 3 times 
You may also recite Fathiha on Prophet Muhammad (sal), Shah Bahaudeen 

Naqshaband (ral), Sultan ul Awliya Grandsheikh Abdullah Faiz Dagistani and on 
Moulana Sheikh Nazim al Haqqani. 
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72- De geheime kracht van Bismillah 
 
Alle kracht is van Allah de Almachtige en we moeten altijd om zijn steun vragen omdat we 

behoeftig zijn, we zijn zwak. Allah de Almachtige heeft zijn geliefde profeet Mohammed (s) 
opgedragen zijn volk te informeren dat alles wat niet begint  met Zijn heilige naam: Bismillahi 
Rahmanir Rahim, niet ondersteund wordt door Allah. Het zal geen vruchten afwerpen en het 
moet falen. Als je Allah’s Heilige Naam zegt, zal je profiteren van die daden. En elke schade wat 
er in kan zitten, zal je verlaten. Wie zich zwak voelt, zou het moeten zeggen en kracht zal naar 
zijn fysieke lichaam komen en naar zijn hart.  

 
Bismillah is de meest belangrijke sleutel voor het openen van de schatten in de hemelen en 

op aarde en voor het openen van alle vormen van kennis. Allah de Almachtige heeft 3000 van 
zijn Heilige Namen erin geplaatst:  1000 Namen die alleen bekend  zijn bij de engelen, 1000 
Namen die bekend zijn bij de profeten en 999 namen  in de vier heilige boeken en Zijn grootste 
Naam . Bismillah, bevat al deze Namen.  

 
Wie er in staat is de geheime kracht van Bismillah te bereiken, zal in wonderlijke krachten 

gekleed worden . Wij, als dienaren van Allah, zouden het tenminste honderd keer per dag 
moeten zeggen. Als een persoon dit voor 40 dagen zou doen, zal hij krachten vinden die 
veranderingen teweeg zullen brengen in hem zelf. Vooral als hij dit 1000 keer tussen Fajr en 
zonsopgang zegt. Van ongeziene werelden, van de Malakoet, zullen er prachtige inzichten bij 
hem verschijnen, naar gelang de dikte van de sluiers van zijn hart. Tussen 1 x 40 dagen tot 7x 40 

72- AL Mu’aggir: De vertrager 
“Hij laat achter wie Hij wil en vertraagt vooruitgang. Als een gelovige achter 

is gebleven ondanks zijn inzet, is er altijd een reden. Misschien is er iets verkeerd, 
niet puur of is er hypocrisie in zijn intenties. Of vooruitgang heeft voor hem meer 
hindernissen en pijn nodig, zodat hij de waarde van zijn beloning meer en beter 
zal bewaken en de waarde van zijn station zal beseffen, wanneer hij het bereikt 
heeft”. 
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dagen moet er een opening komen. Zo niet, betekent het dat zijn hart te veel bezig is met 
dunya en dat hij dunya op de laatste  plek moet plaatsen, en dan opnieuw moet starten. Het is 
een regel die altijd opgaat. Het is zo krachtig dat er zelfs binnen één dag een opening zou 
kunnen komen. 

 
Elke keer als je Bismillahi Rahmanir Rahim zegt, betekent het dat jij je Hem herinnert: ”Oh 

mijn Heer, ik denk aan U”! En dan zegt Allah:”Oh mijn dienaar, Ik denk aan jou”. Vergeet het 
niet ! Als jij het vergeet, zul jij vergeten worden. 

 

 
“Bismillah Ir Rahman Ir Rahim” 

“In the name of God, Most Gracious, Most Merciful” 
 
 



265 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

73- Istikhara: Om advies/leiding vragen 
 
Als je over iets twijfelt, of het juist is om te doen of niet. Of het volgens de Wil van Allah is 

of niet, kun je er over vragen op de volgende manier, wanneer je het maar nodig hebt:  
 Neem een douche met heet of koud water. Je moet op een stille plek zijn. Groet Allah, 

jouw Heer. Ga zitten en zeg: “Oh mijn Heer ik maak intentie om iets te doen. En ik vraag van 
mijn wil om Uw Wil te volgen. Geeft U mij het juiste signaal voor dit doel.” Je zult groen of rood 
licht krijgen. 

 
Je moet dit serieus nemen. Dan is het onmogelijk om dit te doen en geen antwoord te 

krijgen. Het is een vorm van Istikhara. Iedereen mag het doen, Er is vrije toestemming om te 
vragen, voor iedereen die geïnteresseerd is om te weten of zij volgens de Wil van hun Heer 
handelen.  

 
Maar je moet niet vragen om iets wat al duidelijk is en waarvan je de richting al kent. In dat 

geval moet je accepteren wat het ook is, en is het niet nodig erom te vragen.  
De beste tijd om deze oefening te doen is voor het naar bed gaan. Bid twee Rakaats, vraag, 

en ga naar bed zonder er met iemand over te praten. 
 
 
 
 
 

         73- Al Awwal: de Eerste 
“Hij bestaat uit zichzelf. Alles komt van Hem. 
 Hij is de Bron van alles dat iets geworden is.” 
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74- Echte inspiraties 
 

 Om echte inspiraties uit verdwaalde gedachten en de influisteringen van Satan te  
 onderscheiden, moet je wachten en kijken of de inspiraties terugkomen of niet. 
 Goddelijke inspiratie  zal je niet verlaten totdat jij het doet.  
 Het zal herhaaldelijk  naar je hart toekomen.  
 Slechtheid, verkeerde suggesties van het ego en duivels, verdwaalde gedachten,  
 zullen niet blijven terugkeren. En zelfs als duivelse fluisteringen wel terugkeren, 
 zal het duidelijk zijn dat ze niet goed zijn doordat jij het in je hart voelt dat het  
 storend is. Als het een inspiratie is, zal er geen enkel twijfel in je hart bestaan.  
 Je zult absolute tevredenheid vinden.  
 Maar als het van het ego is, zal jouw geweten onrustig zijn. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74- Al Akhir :  De laatste 
“Hij heeft geen einde. Hij is eeuwig.  
Wanneer alles verdwijnt, zal alleen Hij bestaan.  
Alles in het bestaan zal naar Hem terugkeren”. 
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75- Van Hart tot Hart 

 

Wat is de methode om tegen het ego te vechten op ons pad, tariqat? Door gewend te zijn alles 

te doen met toestemming van de Sheikh. Vooral als het gaat om trouwen, scheiden en verre 

reizen. Het is het beste om hem zijn advies te vragen in elke belangrijke zaak.  

 

We zijn in het bezit van een “walkie talkie” en we kunnen golven zenden van hart tot hart. Als je 

de  golflengte kent, kun je daarop inschakelen omdat een echte Sheikh moet zenden. Naar 

gelang het niveau van een mureed, moet een echte Sheikh hem die golven toezenden. Op het 

eerste  stadium komt de aanwezigheid van de Sheikh naar het hart van de leerling. In een meer 

gevorderd stadium kan de leerling de Sheikh daadwerkelijk naast hem voelen en zijn adem 

waarnemen . Het laatste en meest geavanceerde stadium is wanneer de spirituele kracht van 

de Sheikh de mureed omkleed zodat hij de sheik "wordt"  voor een bepaalde tijd.  

 

 

 

 

 

 

75- Az Zahir: De Gemanifesteerde, De Zichtbare 
Alles is een bewijs van Zijn bestaan. Allah Openbaart zich door  
Zijn Attributen. Hij is verborgen voor hen die Hem zoeken door  
middel van hun zintuigen of verbeelding.  
Het zichtbare en het verborgene zijn ook in een mens.  
Zijn vorm, zijn woorden, zijn daden en werken zijn zichtbaar.  
Zijn gevoelens en gedachten zijn verborgen.  
Zijn identiteit wordt zichtbaar door middel van zijn daden. 
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76- De oren van het Hart 
 

Kennis komt op twee manieren. De ene is door het luisteren naar wat er van buiten komt en 

dat te gebruiken om zichzelf in die richting te bewegen. Maar sommige kennis komt vanuit het 

hart en dat is een veel krachtigere vorm om iemand naar zijn doel te brengen. Met andere 

woorden als er een opdracht van buiten komt, maakt het voor het ego niet uit om het te 

behouden. Maar wanneer het vanuit jezelf komt, heeft het meer effect.    

 

Het ego houdt er nooit van zich te laten bevelen. Maar als het van het hart komt, zie je het als 

eervol. Je kunt naar zoveel lessen luisteren, maar in werkelijkheid  wacht je op een opdracht 

van binnenuit. De tweede manier is een zuivere en Goddelijke leiding. De Awliyas kunnen 

spreken, maar sturen ook inspiratie naar het hart. Een meester kan onderwijzen door inspiratie. 

Dan denkt die persoon over de kennis die komt : ”Ik denk dit.” Hoe meer we gezuiverd worden, 

hoe meer golven van Goddelijke Wijsheid door de oren van ons hart opgepakt kunnen worden. 

De Profeet (s) heeft gezegd: ”Als een man zijn hart puur kan houden en oprecht voor 40 dagen 

kan aanbidden, kan hij Goddelijke Wijsheid opvangen in zijn hart en kan hij wijsheid spreken. 

Wijsheid is de essentie van kennis.  

 

 

76 -Al Batil: De Verborgene 
“Zijn Bestaan is zowel zichtbaar als verborgen.  
Zijn essentie is verborgen en van beperkte kennis,   
verstand en begrip zoals die van ons kan Hem  
nooit werkelijk kennen. 
 Alleen Allah Kent zijn eigen essentie.” 
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77- Ontmoetingen omwille Allah 

 

Allah's Hand is over een jamaat. Als zij elkaar ontmoeten voor aanbidding, zal er Goddelijke  

Hulp voor die mensen zijn. Als zij iets doen volgens de opdracht van hun Heer zullen zij onder 

de hoede van Allah zijn. Als zij iets gaan doen volgens het advies van de Profeet (s) zullen zij 

onder de hoede van de Profeet Mohammed (s) zijn.  

 

Wanneer er maar ook een groep van broeders of zusters elkaar ontmoeten voor Allah, om hun 

harten te verenigen met de harten van de Meesters die met deze Weg verbonden zijn, zal hun 

ontmoeting het niveau van een verbinding met de Sheikh behalen. Bij zo een ontmoeting daalt 

er een kracht naar de harten van de aanwezigen af. Die zelfs de diepste wortels van verborgen 

afgoderij of ego-aanbidding kan bereiken en eruit kan trekken. Zo een bijeenkomst is veel 

nuttiger dan jaren van overvloedige aanbidding. Denk niet dat alleen die ontmoeting nut heeft 

waar de Sheikh fysiek aanwezig is. Wanneer onze broeders of zusters elkaar ontmoeten, moet 

er één het kanaal van inspiratie van de Sheikh zijn. Eén moet er spreken en de anderen moeten 

luisteren. Eén moet inspiratie van het hart van de Sheikh nemen en de anderen moeten via 

hem van de Sheikh opnemen. Op deze manier zijn alle ontmoetingen van onze broeders en 

zusters gezegend. Als er meer dan één persoon spreekt of als er argumenten en discussies 

ontstaan zal er geen spirituele kracht zijn in die ontmoeting en de harten zullen koud 

achterblijven.  

77- Al Wali: De Bestuurder 
“Hij is de enige Bestuurder van de hele schepping.  
Vóór jouw creatie heeft hij een programma  
voor je voorbereid. Je bent niet aan jezelf overgelaten.” 
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78- Behoud Allah en Allah behoudt jou 

 

Dit jaar was het Hajj ul Akbar, de laatste Hajj ul Akbar van deze eeuw en het  tweede 

millennium. Jullie zijn gelukkige mensen dat jullie daar zijn geweest. En ik hoop dat de volgende 

Hajj ul Akbar in het derde millennium van de 21e eeuw volgens de Christelijke kalender zal zijn. 

Volgens de Islamitische kalender zal het op een Hajj ul l Akbar zijn dat Sayyidina Mahdi (a) bij 

ons zal zijn. 

 

Jullie waren dit jaar gelukkig dat Sayyidina Mahdi (a) met zijn khalifas en zijn ministers, al deze 

Grootse Awliya en Heiligen aanwezig waren op de dag van Arafat,12000 Awliya met Mahdi (a). 

Hij deed zijn laatste gebed, bij zonsondergang op vrijdagavond. En het goede nieuws van Allah 

de Almachtige kwam via zijn  meest Gerespecteerde en Geliefde  Dienaar Sayyidina 

Mohammed (s), dat al hun gebeden waren geaccepteerd. En op vrijdagavond, het begin van 

zaterdag, toen jullie van Mina weggingen na zonsopgang veranderde de Goddelijke opdracht 

om de Islam omhoog te trekken en ongeloof omlaag te brengen. 

 

Het wordt  nu onmogelijk voor kufr, voor de ongelovigen, voor de niet moslims. Hun rijk zal nu 

beginnen te smelten, eindigen , en het sultanaat van Shaitan zal vernietigd worden. Haqq, de 

waarheid die Allah gezonden heeft, zal elke dag nu steeds meer verschijnen en uur na uur zal 

het groter worden. Wij hopen elke dag op  nieuwe veranderingen. Niemand is in staat om Islam 

nu naar beneden te halen. Het is onmogelijk om het omlaag te brengen. Islam gaat omhoog en 

ongeloof gaat omlaag. 

78- Al Muta’Ali:  De Hoogste, Meest Verhevene 
“Hij is Groots en Geeft zonder limiet. Zonder iets  
te verliezen, door te Geven". 
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Moge Allah jullie zegenen en jullie Hajj,  jullie liefdadigheid en bezoeken aan heilige plaatsen.  

En jullie zijn in Damascus geweest en hebben het overal bezocht. En de Grootmeester 

accepteert jullie ook en hij geeft zijn salaams aan jullie allen. En hij was blij en trots op jullie 

omdat jullie zijn weg hebben afgelegd om de Heilige Profeet (s) te bezoeken. De Heilige Profeet 

(s) was ook  blij met jullie, Hij keek naar jullie en zegende jullie. 

 

Nu zijn jullie onderweg naar huis. En daar zal er een nieuwe opening op jullie wachten en om 

jullie heen. De Goddelijke Lichten die jullie geschonken kregen via de Grootmeester door de 

Heilige Profeet (s) gaan zich  verspreiden en mensen moeten vanuit hun duisternis naar jullie 

lichten rennen. 

 

Over twee dagen zal het nieuwe jaar van de Islamitische kalender starten. Zaterdag zal de 

eerste dag zijn van 1420. Er zijn nu meer dan 14 eeuwen voorbij gegaan en we hopen dat alles 

wat we gezegd hebben en wat jullie gehoord hebben zal gaan verschijnen. Kufr zal vernietigd 

worden en verdwijnen en Islam zal groeien. De vlag van Islam zal gaan rijzen. De vlag van kufr 

zal omlaag gaan.  

 

Vanaf het jaar 2000 zullen er vele goede berichten voor jullie zijn. Voor alle goede en 

betrouwbare mensen zal dit jaar gelukkig zijn. Wie zijn hart met Allah houdt, Allah zal met hem 

zijn. Als je Allah niet verlaat, zal Hij jou niet verlaten. Daarom zoals RasulAllah (s) heeft gezegd: 

“behoud Allah en Allah zal jou behoeden”.  

 

We zijn blij en trots op jullie. Jullie hebben zo een lange afstand gereisd om Habibullah (s) te 

bezoeken en het Huis van de Heer. Jullie zijn jonge mensen en zullen niet gemakkelijk moe 

worden. Maar het is geen gewone reis. Het is een reis van gehoorzaamheid en aanbidding. En 

aanbidding zal altijd moeilijk zijn voor ons ego. 
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Elke keer dat wij moeilijkheden dragen, worden we meer en meer door Allah de Almachtige 

beloond.  

 

En ook Mahdi (a) heeft onze groep van hajis uit de westerse landen aangewezen. Ze waren 

christenen hiervoor en zijn nu tot de Islam gekomen. Ze hebben de Sunnah vastgehouden 

tussen de mensen van Shaitan, de Wahabis. En hij zei: ”Kijk, de mureeds van sheikh Abdullah, 

Naqshbandi volgelingen”. Zo blij keek hij naar die groep en zij die daar naar toe gingen en de 

Sunnah behielden. Hij gaf spiritualiteit aan hen die nooit eerder aan andere mensen zijn 

gegeven, Alhamdoelillah, we waren erg blij met jullie. Moge Allah jullie zegenen.  

 

En ik hoop dat jullie van plan zijn naar jullie thuisland te gaan. Hoe lang zijn jullie  van plan hier 

te blijven? Als jullie geen verantwoordelijkheden hebben om terug te moeten, mogen jullie hier 

langer blijven. Wie wel verantwoordelijkheden heeft, mag gaan. Misschien maak ik de intentie 

om naar Damascus of naar Libanon te verhuizen. Volgens de heilige opdracht van de 

Grootmeester omdat Armageddon nu aan het naderen is, op zoek naar een veilige plek daar. 

Maar zolang ik hier ben, mogen jullie ook hier zijn. Welkom aan jullie en een fijne verjaardag 

voor mij. Dan mogen jullie terug of verhuizen naar Damascus . 

 

Enkele broeders uit Chili zijn bij mij gekomen in Londen, tijdens Ramadan. Ze hebben een 

nieuwe moskee in het zuiden van Chili gebouwd, de meest zuidelijke plek op aarde vlakbij de 

zuidpool. Alhamdoelillah, er is nu zoveel meer spiritualiteit die door de harten van de mensen 

stromen, omdat zij meer behoefte hebben aan spiritualiteit dan iets anders.  
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79- De basis van geloof 

 

De basis waarop geloof is gebouwd, de bezieling van geloof, Ruh al Iman, is om alles te dragen 

waar je niet van houdt en geduldig te zijn met hen die jij niet mag. Want zoveel mensen als er 

zijn op deze aarde, zoveel verschillende karakters en eigenschappen zijn er. En je moet ze 

allemaal dragen. Wanneer je andere mensen draagt, krijg je meer kracht. Meer macht voor je 

geloof. De werkelijke kracht van geloof is onveranderd te blijven bij het aangaan van de testen.  

In onze tijd is het teken van een goed karakter en de hoogste  graad van Jihad ul Akbar het 

slechte karakter van andere mensen te dragen en ze te tolereren. 

 

Wij zijn niet opgedragen mensen af te wijzen, maar om te zorgen dat ze meer tevreden zijn. We 

leven in een tijd waarin mensen alles mogen zeggen en alles mogen doen. Je moet geduldig zijn 

met hen en ze verontschuldigen zonder te vechten. Je moet weten dat mensen ziek zijn door 

hun ego’s. Als jullie beweren dokters te zijn moet je ze verontschuldigen. Als je op de weg van 

de Profeten bent, moet je ze helpen en tolerant zijn. Dit is de hoogste graad van goede 

manieren.  

 

Je moet nooit goedheid vergeten wat voor jou gedaan is. Als iemand iets goeds doet voor je en 

achteraf wordt je ontevreden over die persoon, over iets wat hij zei of deed. 

79- Al Barr: De Weldoener 
“Hij is de bron van al dat goed is en de perfecte Weldoener.  
 Hij houdt alleen van goede dingen , comfort en gemak voor zijn dienaren.  
 Hij beloont tienvoudig, maar Zijn straf gaat nooit verder dan de zonde 
 die gemaakt is.  Als de dienaar intentie maakt goed te doen maar niet   
 in  staat is dit te verwezenlijken beloont Hij de intentie 
 alsof het verwezenlijkt was.  Maar als de dienaar de intentie maakt  
een zonde te begaan  en niet in staat is dit te verwezenlijken  
vergeeft Hij hem”. 
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Jou  misnoegen, jouw vergeetachtigheid over de goede daden  van die persoon naar jou toe  

getuigt van een slecht karakter. Je zult als een kat zijn. Je kunt hem honderd keer vlees geven 

maar als je één keer geen vlees geeft, zal de kat bezwaar maken en klagen bij Allah door te 

zeggen: ”Hij heeft me geen eten gegeven!” Het zijn goede manieren om niet te discussiëren 

met mensen ook als je weet dat je gelijk hebt. Discussie dooft de vlam van het geloof. Wie is 

een echte moslim? Iemand die een ander geen kwaad doet,  niet met zijn handen en niet met 

zijn tong.  

Mensen zijn veilig voor hem. Dit is een brede toegang  tot Islam en het is voor alle mensen.  
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80- De zesde pilaar van het Geloof 

 

Wanneer iets verkeerd is in een persoon zal alles om hem heen verkeerd lijken. Wanneer hij 

innerlijk in orde is, zal de wereld om hem heen ook in orde lijken. De wereld is perfect  

geschapen door onze Schepper. Als er iets verkeerd lijkt, moet je jezelf afvragen: ”Wat is er 

verkeerd in mij dat het lijkt dat ik dit verkeerd zie  ? Oh mijn ego, jij bent verkeerd!” 

 

Dit is de hoogste graad van geloof. En de hoogste graad van geloof in de goedheid van de 

Schepper. Allah Schept niets verkeerd of imperfect. In de essentie van alles is er niets anders 

dan perfectie, als we het maar konden zien. Totdat wij ons correct gedragen naar onze Heer is 

het onmogelijk dat onze daden, onze familie, onze buren zich correct zullen gedragen naar ons. 

Het is onmogelijk om een betere situatie te vinden dan dat wat er vandaag bestaat, voor hen 

die daar klaar voor zijn. Je kunt niet wensen om iets te laten zijn zoals het was, nog voor de 

manier  om iets te laten zijn zoals het zou kunnen zijn. De condities waar wij nu in zijn, zijn 

perfect en het meest geschikt voor ons. Allah de Almachtige geeft van Zijn genade zoveel als wij 

nodig hebben en zoveel als wij kunnen dragen.  

 

80- Al Tawwab: De Acceptant van berouw 
“Hij keert de mens constant naar berouw, Maakt de harten  
van de gelovigen wakker uit de slaap van achteloosheid,  
door liefde voor Hem.  
Door de manifestatie van Zijn bestaan om hen heen.  
Met de woorden van goed advies van hen die dichtbij Hem zijn.  
Met de belofte van beloningen en angst voor Zijn straffen.  
Het acceptabele berouw is de inspanning van innerlijke  
reiniging, zuivering”.   
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Echt geloof is zo:  geloven dat alle daden, of het vanuit de goedheid is of van het slechte, van 

Allah de Almachtige is. Als we dit geloven, moeten we geduldig zijn met elkaars daden. Allah 

test het geloof van elk van ons door anderen.  

 

De profeet Mohammed(s) heeft gezegd: ”Mensen zullen je behandelen naar de daden die jij 

verricht hebt”. Als jij goed bent en iemand heeft de intentie jou te schaden, zal Allah jou 

beschermen. Je moet naar iedereen toe eervol zijn, goed zijn, respectvol, mild, gul en denk van 

iedereen het goede. We moeten geduldig zijn met alle mensen, omdat we geloven dat er 

niemand naar ons toe komt zonder de Wil van onze Heer. Daarom is er geen vijandschap in 

Islam Wij zijn opgedragen om goed te doen. Iedereen kan goedheid teruggeven na goedheid 

ontvangen te hebben, maar er zijn er maar weinig mensen die goedheid kunnen geven na 

slechtheid ontvangen te hebben. 
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 81- Oh mijn Heer, ik heb Uw genade nodig! 

 

Een echte dienaar van Zijn Heer weet dat alle goedheid die  hij heeft een genade is van zijn 

Heer,  hetleidt hem naar de weg van zijn Heer. Hij weet dat, als het niet door de genade van zijn 

Heer was, zou hij niet in staat zijn te bidden, te vasten, zikr te doen, etc. dus wanneer hij in de 

aanwezigheid van zijn Heer komt zegt hij: ”Oh mijn Heer, ik sta in Uw Goddelijke Aanwezigheid 

en mijn handen zijn leeg. Ik heb Uw genade altijd nodig. Schenkt U mij meer van Uw genade, oh 

mijn Heer”.  

 

Een echte dienaar van zijn Heer vraagt niets anders van Hem dan: ”Wilt U tevreden zijn met mij, 

oh mijn Heer”.  

 

Sommige Heiligen schamen zich zo erg van hun Heer iets te vragen, omdat zij zien dat hun 

behoefte eindeloos is . Ze zeggen: ”Oh mijn Heer, U weet het beste wat ik van Uw genade nodig 

heb. Mijn behoeften zijn eindeloos. Oh mijn Heer, vervul mijn behoeften zoals u dat wenst”.  

 

 

 

 

 

81- Al Muntaqim: De Vergelder  
Hij straft hen die volharden in opstand komen, egoïsme,  
het creëren van disharmonie en Zijn schepping en  
 Zijn dienaren tiranniseert. De eigen ego is Allah's vijand." 
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82- De staat van tevredenheid, hoe je woede onder controle kunt houden 

 

Wie is de gelukkigste persoon in dit leven? Wie is het meest tevreden? Hij die tevreden is met 

zijn toestand in het leven, waarin zijn Heer hem heeft neergezet. Het is de staat van 

tevredenheid om te kijken naar alles en te zien dat de situatie, waarin hij verkeert, het meest 

passend is voor hem en ook voor ieder ander. Je moet zeggen: “Deze situatie is het meest 

geschikt voor mij omdat mijn Heer mij in deze situatie heeft geplaatst. Als het niet goed zou zijn 

voor mij, zou hij mij hier niet in plaatsen. We moeten geloven dat Allah de Almachtige goedheid 

voor ons verlangt, altijd.  

 

Wees geen leraar voor Allah. Hij weet het beste en jij weet niets . Maak geen enkel bezwaar 

voor wat dan ook. Jullie zijn dienaren voor hem. Hij is de Heerser, de Absolute Koning van het 

universum.  

Je moet weten dat alle daden, alle gebeurtenissen niet zullen zijn zoals wij willen dat ze zijn. 

Niets gebeurt, niemand is zoals wij willen dat ze zijn. Dat is onmogelijk. Wanneer je dit weet, 

kun jij jezelf ver van boosheid houden. Omdat boosheid het resultaat is van het denken dat je 

alles kunt laten zijn, zoals jij het wilt.  

 

 

 

82- Al Afuw: De Vergever 
“Hij vergeeft en elimineert zonden. Het vergeven van zonden 
 is een stimulans voor ontkenners om hun weg te veranderen...     
Zijn deuren staan altijd open.” 
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83 Oh mijn Heer, met alle liefde! 

 

Als een mens een daad van aanbidding of een andere daad gaat doen, moet hij het vrijwillig 

doen en met vreugde. Als hij niet tevreden is met zijn daad, moet hij het niet doen, want er zal 

geen goed resultaat voor hem in zitten. Als er geen plezier in zit voor jou, dan zal er geen plezier 

in zitten voor Allah de Almachtige. Voor aanbidding is het belangrijk te realiseren dat we 

spreken van de tevredenheid van de ziel. Wanneer we aanbidden, is onze nafs (ego) niet blij. 

Maar onze ziel wel. We moeten zoeken naar de tevredenheid van onze ziel.  

 

Daden kunnen gemakkelijk of moeilijk zijn. Wat is het geheim? Voor degene die daden 

gemakkelijk vinden, is het omdat hij het met plezier doet. Terwijl voor degene die het moeilijk 

vinden, is het zo omdat hij zich gedwongen voelt het te doen. Gemakkelijke daden zorgen 

ervoor dat mensen blij zijn, terwijl moeilijke daden ervoor zorgen dat mensen ongelukkig zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83- Ar Rauf: De Vriendelijke 
“Hij is Barmhartig en Genadig, ondanks dat hij in staat is  
al onze zonden  te zien. Zijn Wezen is krachtig  
en onafhankelijk”. 
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84- Er is geen ‘ledige tijd’ 

 

Alles dat in dit leven gaat gebeuren heeft een vaste tijd. Elke gebeurtenis heeft een 

voorbestemd uur. Als we weten dat elke gebeurtenis in zijn eigen voorbestemde tijd zal komen, 

zullen wij in rust zijn en geduldig. En geduld laat de perfectie van een mens zien, een sterk 

geloof. 

Als we uit elke gebeurtenis wijsheid kunnen putten, zullen we sterk in geloof zijn. We zullen 

meer kracht krijgen om Goddelijke Kennis te ontvangen. Allah de Almachtige draagt ons op om 

diep naar elk ding, elk gebeurtenis te kijken, om een geheime wijsheid te vinden dat het de 

waarde ervan geeft. Als je diep zoekt, zal je proeven . 

 

Alles moet op zijn tijd zijn. Je kunt het niet uit de tijd halen, omdat elke tijd bezet is. Je kunt 

geen tijd  vinden dat “leeg” is. Daarom is er, in ons pad, geen uitstel van daden. Handelingen 

moeten gedaan worden op daarvoor bestemde momenten. Zoals Allah de Almachtige heeft 

gezegd: “Voor gebed is er een speciale tijd en volgorde.” Dit is een teken voor ons. Het vragen 

om het uitstellen van daden, komt van de nafs, het ego. Onze nafs is erg lui. Het houdt er niet 

van, zich te bewegen en daarom wenst het alles te vertragen. Voor onze nafs is het gemakkelijk 

te zeggen: “Ik zal dit morgen doen”, Het zoekt altijd naar een uitvlucht om serieuze daden te 

doen, het houdt alleen van spelen.  

 

 

 

 84- Malikul Mulk: de Eeuwige Oppermachtige  
“Hij deelt noch het eigenaarschap van Zijn koninkrijk noch  de macht, 
 bestuur of bewaking van het universum met geen ander.  
Het doel en de functie van de schepping is de Schepper tekennen,  
Hem  te vinden en met Hem te zijn’. 
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85- Hoe toegelaten te zijn  in de Goddelijke Aanwezigheid  

 

Onze grootmeester beschreef hoe een derwish toegelaten kan zijn als dienaar voor Allah de 

Almachtige. “Hij moet één karaktereigenschap hebben van elk van de volgende drie dieren.” Hij 

zei: “ Van een ezel, moet hij in staat zijn de lasten te dragen met geduld en zonder bezwaar. 

Zolang hij dit niet kan doen, zal hij niet succesvol zijn. Omdat zonder geduld een persoon de 

verantwoordelijkheden van het leven niet kan dragen. 

Van de hond, moet hij leren trouw te zijn aan zijn meester. Als een meester een hond vertelt 

om ergens te blijven totdat hij terugkomt, zal die hond daar blijven staan. Zelfs tot aan zijn 

dood. Als de eigenaar hem slaat en hem wegstuurt, zal de hond steeds terugkeren met een 

kwispelende staart wanneer de meester hem roept. 

Tenslotte wanneer een mens naar een varken kijkt, moet hij weten dat zijn ego smeriger en 

vuiler is dan een varken. Het vuil van een varken is uiterlijk. Het komt door het eten van vieze 

dingen. Maar de nafs/ego is innerlijk, het vuil komt door het vechten met zijn Heer. Een perfect 

mens moet zo een karakter hebben waarbij hij accepteert wat voor vuiligheid ook naar hem 

gegooid wordt.  Of het nou door woorden of door daden zijn, wetende dat zijn nafs nog vuiler 

is. “ 

Deze drie eigenschappen geven een mens rust en tevredenheid in het hart. Alleen op deze 

manier kan hij geluk bereiken in dit leven. Dit zijn de eigenschappen van Profeten en Heiligen.  

 

 

85- Dhul Jalali Wal Ikram: De Heer van Verhevenheid  en Gave 
“Van Hem is perfectie. Alle eer en zegeningen komen 
 van Hem. 
 Niets bestaat uit zichzelf, alles komt van Hem”. 
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86- De 12 goede eigenschappen in honden  

 

Onze grootmeester heeft gezegd: “Er zijn  12 goede eigenschappen in honden, die je ook kunt 

vinden in Profeten en Heiligen. Dit zijn: het niet vergeten van goedheid, zij vergeten niet wat 

iemand aan goeds voor hen heeft gedaan. Ze zijn geduldig en altijd dankbaar voor alles wat zij 

gegeven zijn.  

Ze zijn niet boos naar hun eigenaren, zelfs als ze geslagen zijn en weggestuurd. Als hun  

eigenaar roept, keren ze terug met een kwispelende staart. Ze zijn nederig, gehoorzaam, eerlijk, 

betrouwbaar, goede vrienden, loyaal, blijven altijd bij hun eigenaar en zullen hen nooit 

verraden.  

Zij zijn tevreden met kleine dingen; ze zijn “zahid”, ze kijken niet naar iets van deze dunya. Ze 

hebben niets van deze wereld. Ze hebben geen plek voor zichzelf, ze kunnen overal slapen. En  

als iemand stenen op hun gooit, staan ze snel op en gaan ze ergens anders naar toe. Het zijn 

lichte slapers, ze slapen niet veel en zijn snel wakker. 

Als een mens deze eigenschappen heeft, is hij een Wali/heilige. Deze 12 eigenschappen 

behoren tot Profeten en Heiligen.  

 

 

 

 

 

 

 

86- Al Muqsid:  De Rechtvaardige 
“Hij Handelt en Verdeelt in rechtvaardigheid  en eerlijkheid, 
 Hij geeft wat Hij geeft aan de rechtvaardigen en  
 wij weten niet wat Hij weet.” 
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87- Allah test zijn dienaren  

 

Allah de Almachtige  test Zijn dienaren om te zien of zij geduldig zijn. We moeten dit 

onthouden, zodat wanneer er een gebeurtenis komt om ons geduld te testen, we daarin sterk 

blijven. We moeten ons geduld behouden bij zware storm. We moeten ons geloof behouden, 

dan zal onze kracht groeien en de kracht van onze vijanden verminderen. Onze werkelijke 

vijand is ons eigen ego. In de grote oorlog tegen ons ego, de jihad, verliest de boze mens en 

wint de geduldige mens. 

Geduld is vechten tegen alles waar de nafs, ego, van houdt. Er zijn drie type geduld;  

Geduld met fysieke discomfort, zoals opstaan op een koude morgen voor het gebed, het 

wassen met koud water, wachten in de rij, zich oncomfortabel voelen bij ziekte, het voltooien 

van moeilijke taken, etc. Geduldig en standvastig blijven in jouw geloof, ondanks deze 

moeilijkheden, is zeer waardevol voor Allah. 

 

 Nog meer waardevol is het geduld om zich te onthouden van verboden dingen. Er is een hadith 

waarin gezegd wordt: ”Leven als een dienaar en wegblijven van verboden dingen, is meer 

waardevol dan de aanbidding van alle engelen, mensen en jinns door alle eeuwen heen”. 

Het derde type geduld is het beste van alle typen. Het is het geduldig zijn met mensen die het 

jou moeilijk maken. De Heilige Koran zegt: “Wij testen jullie met anderen van jullie”.  

 

 

87-Al Jamil: De verzamelaar 
“Hij verzamelt  wat Hij wenst, waar Hij wenst.  In het universum  
verzamelt Hij ruimten, melkwegstelsels, sterren, aarde,  
zeeën, planten en dieren. Hij vergaarde in lichamen vuur, water,  
lucht en aarde, hitte, kou, droogte en vocht.  
Hij verzamelde zes miljoen cellen in een druppel bloed.  
Hij zal de lichamen, levens, geesten en zielen van mensen  
verzamelen op de Dag des oordeels.” 
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88- Al Ghani:  de Zelfvoorzienende  
“Hij is rijk en onafhankelijk. Hij Heeft geen dienaren nodig noch  
gediend te worden. Hij heeft nergens behoefte aan.  
Het is een eer om door Hem gekozen te worden.  
Om te verschijnen in Zijn dienst als Zijn dienaar.  
In werkelijkheid dient de dienaar alleen zichzelf,  
omdat hij de grootste gift krijgt, om dichter bij Allah te komen,  
Hem te vinden en met Hem te zijn.” 

 

 

 

 

88- Het teken van spirituele gezondheid. 

 

Mensen met een goed karakter zijn gezond in hun spiritueel leven. Hoe meer een persoon 

klaagt, hoe beter je kunt begrijpen hoeveel er nog aan slechte eigenschappen aanwezig zijn. 

Wanneer je niet meer klaagt, zal je begrijpen dat je gezond bent en geen slecht karakter meer 

hebt.  

Dit is belangrijk, omdat een persoon met een goed karakter, als hij niet klaagt heeft, geduld 

heeft; en dat betekent dat hij echt vertrouwen/geloof heeft. 

Wanneer je het verlangen van je slechte eigenschappen kan ontvluchten, zijn er geen 

problemen meer voor je. Niet in dit leven en ook niet in het leven hierna. Je moet je herinneren 

dat dit alles gaat volgens de wil van jouw Heer. Dit is de sleutel, het medicijn voor deze ziekte.  

Je moet je afvragen: ”Waarom klaag ik,  terwijl Allah de Almachtige  heeft opgedragen dat dit zo 

moet zijn? Wanneer jij je dit herinnert, zal je tevreden zijn met Zijn wil en daarmee eens zijn. 

Geduld is het meest noodzakelijke in het leven van de mens. Als je geduld hebt, is alle goedheid 

met jou. Allah’s Ogen zijn op jou gericht. Zal je geduldig zijn? 
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 89- Verborgen ongeloof 

 

Als een mens zich niet bewust is dat de ogen van Allah altijd op hem zijn gericht, is die mens 

niet werkelijk gelovig. Je moet je voorstellen dat in jouw hart de ogen van Allah altijd met jou 

zijn. Als je dit vergeet, ben je van jouw Heer afwezig en in aanwezigheid van jouw ego. De beste 

daden komen voort door dit in gedachten te houden. 

Als een mens iets doet waar Allah de Almachtige, zijn Profeet of Awliya niet tevreden mee is, 

betekent dit dat hij beschouwd wordt als een “geheime kafir”, een verborgen ongelovige. We 

zijn opgedragen onszelf te reinigen van zowel zichtbare als ook geheime kufr, ongeloof. Daarom 

moet je zowel voorzichtig zijn met jouw zichtbare daden als met je geheime daden. Je moet je 

daden altijd wegen en in balans houden. Je moet kijken naar elke daad wat je doet of wat je 

gaat doen, en er zeker van zijn dat het de tevredenheid heeft van Allah, Zijn Profeet en Awliya. 

Wanneer je weet dat die actie tot genoegen zal zijn van de Heer, de Profeet en de Awliya, kun 

je het doen. Zo niet moet je het laten.  

Als een mens zijn daden in dit leven afweegt, zal er voor hem op de Dag des Oordeels geen 

afweging meer zijn. Daarom zei de Profeet: “Het is meer geliefd bij Allah als een mens stilstaat 

en één uur nadenkt om zijn daden te overwegen, dan als hij 70 jaar bidt!” Dit is omdat je, met 

jouw daad waar Allah de Almachtige niet tevreden mee is, zeventig jaren van aanbidding kunt 

uitwissen. Maar als je die daad eerst afweegt met je verstand, kun je in staat zijn het te laten en 

de schade ervan te ontsnappen. 

 

89- Al Mughni: De Verrijker 
“Hij weet wat het beste is voor ons... Het leven is een proeftuin, 
 waar  we onze graad van zuiverheid kunnen laten zien.... 
Werkelijke rijkdom is kennis en geloof.” 
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 90- Malayani - Dat wat jou niet aangaat  

 

Malayani betekent, “dat wat jou niet aangaat”. Je moet niet spreken of acteren op datgene wat 

jou niet aangaat . Als een mens  voorzichtig is met wat hij zegt, zijn tong in bedwang houdt, 

geeft Allah de Almachtige Goddelijke Wijsheid aan zijn tong, zodat hij alleen waarheid en 

rechtvaardigheid spreekt. Het maakt je geloof zwak om te spreken over  zaken die jou niet 

aangaan .Wanneer jij deze slechte gewoonte laat, zal jouw geloof sterker worden. Je kunt niet 

weten wat jou aangaat en wat niet, behalve door jouw inspiraties. Dan zal je heel goed weten 

wat voor jou is en wat niet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90- Al Mani: De Voorkomer, Weerhouder 
“Ook al kennen wij de reden niet, we moeten geloven  
dat als we niet ontvangen wat we willen en wensen,  
is dat omdat dat beter is voor ons…. 
Allah is de meest meelevende of mededogende” . 
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91- Zijn we aan het bouwen of aan het vernietigen? 

 

De geest van alle daden van aanbidding bestaat uit drie punten:  

Je tong behoeden van verboden spraak, alleen goede woorden spreken, geen slechte. 

Je ogen behoeden van het kijken naar verboden dingen, smerige plaatsen en daden. 

Je organen behoeden van verboden daden: luisteren, lopen, aanraken, denken aan slechte 

dingen, slechte intenties hebben. 

 Zonder je ogen, je tong, je organen te behoeden voor dat wat verboden is, kun je geen enkel 

voordeel hebben van goede daden. Zoals wanneer je iets plant, moet je het beschermen en 

veilig stellen tegen schade. We moeten weten wat we aan het doen zijn. Zijn we aan het 

bouwen of aan het vernietigen? 

Elke verboden daad vernietigt wat we bouwen, vernietigt onze fysieke en spirituele lichamen.  

 

 

 

 

 

 

 

91- Ad Darr: De Verontruster, de Schepper van kwaad. 
“Hij Creëert zowel schade en kwaad als goedheid en baat.  
Wat soms vergif is voor de één, is medicijn voor de ander.  
Hij heeft ons de kracht tot het onderscheidend vermogen gegeven,  
de wil en de vrijheid om te kiezen. Alles is een test.  
Het eindexamen is op het moment  van de laatste adem…  
Hoewel hij kwaad heeft geschapen, is de oorzaak  
dat het naar je toe komt alleen jijzelf.” 
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92- Vecht eerst tegen je eigen zelf 

 

In staat zijn je organen te plaatsen onder de hoede van je wil, is een teken van een echte 

dienaar van Allah. Als een mens dit niet kan doen, is hij in dienst van zijn ego, nafs. Je moet in 

staat zijn jezelf raad te geven voordat je anderen mag raadgeven. Als jouw zelf accepteert om 

onder je eigen bevel te zijn, dan zullen andere mensen accepteren om onder jouw bevel te zijn. 

Dit is de weg van de Profeten en Awliya. Eerst voeren ze een innerlijke strijd  tegen zichzelf en 

daarna zorgen ze voor andere mensen. Wanneer ze spreken, hebben hun woorden effect op 

degene die luisteren. En als een persoon luistert, is het onmogelijk voor hem om geen baat te 

hebben bij de woorden van een Profeet of een Heilige. Hij kan de kracht krijgen om zijn nafs 

onder controle te houden en het juiste pad op te gaan.  

Het is niet genoeg om te zeggen: ”Ik ben moslim”, en de Shahada op te zeggen. Je moet 

proberen je organen ver te houden van alle daden die niet Moslim zijn. Ver van “haraam”., 

verboden dingen.  

 

 

 

 

 

 92- An Nafi: De Bevorderaar 
“ Hij Creëert het goede en Schenkt voortdurend giften  
en schatten. We moeten bewust zijn met onze harten,  
verstand en handen om het te kunnen ontvangen.  
Hoewel onze wil ons niets kan brengen,  
dat voor iemand anders bedoeld is,  
noch kan het voorkomen wat voor ons voorbestemd is”. 
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93- De noodzaak van een Goddelijke spiegel om jezelf te zien 

 

Denk je dat we met ons hele wezen zijn gekomen van de Goddelijke aanwezigheid? Met onze 

complete persoonlijkheid? Nooit. We zijn als een straal van de zon. We zijn, in onze 

oorspronkelijkheid, in de realiteit, nog steeds in de Goddelijke Aanwezigheid. We bewegen niet. 

Buiten tijd en ruimte is er geen beweging. We zijn continu in aanbidding, altijd dienstbaar  aan 

de Goddelijke Aanwezigheid. Hier in dit leven is er maar één straal van die tijdloze “zon” voor 

ons. We zijn hier maar voor een korte tijd.  

De Profeten zijn naar ons gekomen om die deur te openen, waardoor we kunnen kijken naar 

onze realiteiten in de Goddelijke Aanwezigheid. Stap voor stap, als je in de voetstappen van hen 

treedt, zal het zich voor je openen zodat jij naar jezelf kunt kijken , zodat jij jezelf zult kennen. 

We kennen onszelf niet. We hebben een Goddelijke Spiegel nodig om naar binnen te kijken om  

onszelf te zien. Als je vraagt waarom we zijn gekomen in dit leven, is het om getuige te zijn van 

onszelf. We zijn gezonden om perfectie te verkrijgen. Om naar onszelf te kijken en te zeggen; 

“We zijn ook iets”. Ik kan niet meer geven dan deze beschrijving totdat je het zelf zal ervaren. 

Wanneer je het ervaart, zal je het weten. Moge Allah ons deze ervaring schenken.  

93- An Nur: Het Licht 
“Hij is het Licht over de gehele schepping en zorgt dat het zichtbaar wordt,  
Brengt het bestaan uit de duisternis van het niet bestaan. Dat licht zorgt   
 ervoor dat het te bevatten is. Het licht van geloof en wijsheid,  maakt het  
waarneembaar voor het oog van het hart.  Het licht van geloof laat  
het ware pad van heling van de ziel zien, het is als een zon in het hart.  
Het brengt een persoon naar het licht van de waarheid.  
De duivel en het ego kunnen het Goddelijke Huis niet betreden:  
het hart dat verlicht is door het licht van geloof, omdat zij dieven zijn 
 die in de duisternis opereren.  De poort naar het hart is het verstand.  
Het licht van de poort is kennis en het blokkeert het kwaad  
van onwetendheid, verbeelding, hypocrisie en arrogantie.  
Het licht van de ziel is bewustzijn…de duisternis ervan is achteloosheid.” 
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94-  De finesses van het karakter 

 

Wie is de Schepper van het universum? Allah is de Schepper. (Allah hu khaliqul kulli shayin). 

Allah de Almachtige Heeft alles geschapen en Hij is de Schepper van alles en Hij weet alles. Van 

alle schepselen is alleen de mensheid geëerd om “muhaata” te zijn voor Allah de Almachtige. 

Muhaata betekent dat ze geëerd zijn door dit Goddelijk aanspreken van Allah. “Ya ayyuhal 

insanu”, die eer is alleen voor de mensheid. Dat is eindeloze eer. Allah de Almachtige Heeft ons 

eindeloze eer geschonken met Zijn Goddelijk aanspreken. Niemand kan een waarde geven aan 

het aanspreken met “Ya ayyuhal insanu”. Geen enkel schepsel, behalve de mensheid, zal 

aangesproken worden in de Goddelijke Aanwezigheid. Ja, dat is eindeloze eer voor de 

mensheid.  Reikend van  Vóór de eeuwigheid tot aan de Eeuwigheid. 

 

Allah de Almachtige geeft zo een eer aan de mensheid alleen . Maar de mensen eren elkaar 

niet. In plaats daarvan vragen ze erom elkaar te onteren en proberen ze elkaar naar beneden te 

halen. Allah de Almachtige houdt ervan als zijn dienaren respect en eer aan elkaar te geven. 

Probeer zoveel als je kan de mensen te respecteren en te eren. Allah de Almachtige zal nooit 

zeggen: genoeg of houd op elkaar te eren.  Dat komt omdat Hij de mensheid eindeloze eer 

heeft gegeven.  

Wat is onze capaciteit om eer te geven? Op aarde heb je een naam gekregen. In de eerste 

hemel, awwal samaa, ben je geroepen  met een andere naam. En in de tweede hemel  weer 

94- AL Hadi: De Gids 
“Hij leidt zijn dienaren door profeten, boeken, heiligen  
en mensen met kennis. Geloof is essentieel in de mens.  
Alle zielen hebben een convenant met Allah  
op de dag der beloften.” 
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met een andere naam, in naam van tashreeq, alles met als doel om te eren.  Op de Dag der 

Beloften heeft Hij onze zielen met zeven namen aangesproken (yauwm allas rabbikum). 

Iedereen heeft zeven namen. Jouw naam is uniek voor jou. Alleen één naam is 

gemeenschappelijk voor de hele mensheid. Dat is de naam Abdullah, dienaar van Allah. 

Iedereen heeft de naam Abdullah en de vrouwen hebben de naam Amatullah, de vrouwelijk 

dienaar van Allah. Deze namen veranderen nooit. De andere zes namen verschillen van elkaar. 

Daarom zeg ik dat we in alle zeven hemelen een naam hebben gekregen, Tashreefa,  alleen om 

geëerd te worden. 

Allah de Almachtige heeft ons opgedragen om te aanbidden en om ibadath te doen (goede 

daden). Waarom? Met welke reden heeft Allah de Almachtige ons dit opgedragen? Het is voor 

ons om hemelse rangen te bereiken. Door middel van alleen het fysieke lichaam is het 

onmogelijk om de hemelen te bereiken. Je hebt daarvoor spirituele kracht nodig. Bijvoorbeeld: 

als een mens geen vliegtuig heeft, kan hij niet vliegen. Hij zelf kan niet vliegen. Ook het vliegtuig 

heeft kracht nodig om te vliegen en zonder die kracht kan het vliegtuig ook niet vliegen.  

 

Op dezelfde manier hebben jullie zielen spirituele kracht nodig om hemelse  rangen te 

bereiken. En elke vorm van gehoorzaamheid, aanbidding, ubudiya (dienstbaarheid), geeft de 

mens kracht. Door middel van deze kracht kunnen onze zielen ook vliegen. Maar, we verspillen 

het, en daarom kunnen we er geen gebruik van maken, omdat wij zonden begaan. Het is 

bijvoorbeeld als een pot met gaten, gevuld met water. Het water verdwijnt door al die gaten. 

Grote zonden maken grote gaten, kleine zonden maken kleine gaten en halen het water uit die 

pot. Op dezelfde manier, door jouw zonden, verspil je de kracht die je krijgt door aanbidding. 

Dus wees voorzichtig om deze gaten te dichten. Wanneer je weet dat je een zonde zal begaan, 

moet je zeggen “Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah  tubyu darajatulilaah, illAllah”, oh 

mijn Heer, ik vraag om uw vergiffenis. Dan worden gaten dichtgemaakt en is het verhinderd. 

Wanneer het gebeurt, zal er nog steeds een andere zonde zijn of weer een ander die staat te 

wachten. Er zijn er zoveel. En als je er niet voor zorgt, zal alle kracht die je krijgt door het 
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aanbidden jou ontglippen en je zult niet in staat zijn die kracht bij jou te houden.   

 

Daarom in staat  zijn die kracht bij jou te houden, is belangrijker dan je aanbidding.  

Dat is waarom je de meeste Heiligen( Awliya) en heilige mensen ziet vluchten naar de bergen, 

de woestijnen en de oerwouden, zodat ze minder zonden zullen begaan en daarbij hun 

spirituele krachten zullen behouden. Door dat te doen, ondergaan zij moeilijke 

omstandigheden want het is niet gemakkelijk om alleen te leven in de bergen, het oerwoud en 

woestijnen. Maar dit is tijdelijk en dan, na het nemen en redden van spirituele kracht ,kunnen 

ze over de oerwouden, woestijnen en oceanen vliegen. Ze kunnen over lucht en op oceanen 

lopen,  en met één stap de woestijnen doorkruizen. Hun stappen kunnen van oost naar west 

reiken en van de aarde tot naar de hemelen. Allah de Almachtige heeft ons opgedragen te 

aanbidden, zodat we spirituele krachten zullen winnen. Allah de Almachtige heeft geen 

behoefte aan onze aanbidding. Als onze aanbidding niet eens genoeg is voor ons om onze 

spirituele krachten te verhogen wat kan onze aanbidding Hem dan geven? Alle engelen en de 

hele schepping is in aanbidding en in  verheerlijking van Hem voor eeuwig en altijd. Wat kunnen 

wij dan toevoegen aan een eindeloze Oceaan met een druppel? Het eindeloze prijzen van alle 

wezens, de engelen, de  natuur en de mensen is maar een druppel in deze eindeloze en 

bodemloze Oceaan. In vergelijking tot de eindeloze en oneindige Oceanen van glorie van Allah 

de Almachtige.  

 

De mensheid is zo trots  met zijn aanbidding. Misschien doen we wel een half uur ruku, of een 

half uur sajda. Met welk doel doen we dit? Is het om onze aanbidding beter te maken en meer 

glorie aan Allah de Almachtige te geven?  Astaghfirullah. Ja, we kijken naar onszelf en voelen 

ons trots dat we lang ruku en lang sajda doen. We denken dat we het steeds beter doen. 

Daarom houd ik er niet van lang ruku en sajda te doen. De Profeet (s) zei alleen:” subhaanAllahi 

wa bihamdihi subhaanallahil alim (3x) dat was gedurende de sajda. Maar ik heb op zoveel 

plaatsen gebeden en het duurt zo lang, misschien dat de imam  het 10, 12 of 15 keer zegt en hij 



295 

 

is nog steeds in sajda. De profeet (s) zei het maar drie keer. Vooral wanneer je in een Jamaat 

bent, moet je het lichter maken.  

RasulAllah (s) heeft kennis van elke  finesse van de karaktertrekken van onze ego’s. Ons ego 

vertelt ons wanneer we twee rakaat bidden dat het een half uur of meer zal moeten zijn om 

onszelf trots te maken en onszelf de besten te benoemen. Shaitan zorgt ervoor dat wij 

accepteren dat wij het beste gebed kunnen doen, en ons laten verklaren dat van ons de beste 

aanbidding is. Als een persoon zegt: “ik heb mijn beste aanbidding gedaan, ik heb het beste 

gebed gedaan”, moet hij “Astaghfirullaah” zeggen. Elke keer dat hij dit denkt of verklaart, moet 

hij zeggen “Astaghfirullah”, Want het is nooit het beste dat aan de Goddelijke Aanwezigheid 

wordt gegeven. 

Ja, soms  komen onze zonden binnen door onze aanbidding, omdat we zo trots zijn op onze 

aanbidding. Dit vertraagt ons vooruitgang richting de hemelen. Daarom hebben we een  

opzichter nodig. Nu zijn supersonische vliegtuigen volautomatisch. Zijn ze dat? Is er een piloot 

die controle erover heeft? Als hij er geen controle over heeft, waarom zit hij er dan? Zelfs als 

het vliegtuig volledig automatisch is, heeft het nog steeds een piloot nodig om er controle over 

te houden. Op dezelfde manier geldt ook al ben je volautomatisch in jouw gebeden je hebt nog 

steeds een piloot nodig om jou de weg te wijzen en je onder controle te houden. Daarom 

hebben we een Sheikh nodig, een spiritueel leider. De Sheikh kent de finesse van onze ego’s, 

die verbetering nodig hebben. . 

De moderne Moslims van nu geven de volautomatische kracht aan iedereen. Ze ontkennen en 

vervloeken de controle van een Sheikh door hun ego’s. Het is hun ego die vervloekt is. Ze 

zeggen dat heilige boeken al voldoende zijn. Vol automatisch.  Maar dat is niet voldoende 

zonder een opzichter.   

Deze dwaze mensen citeren de Koran, de Sunnah en kitabul sunnah. 

En waar is de piloot? Geen piloot.  

Denk je dat je het allerbeste doet en kent door Kitab (het boek; de Koran) en Sunnah alleen, 

zonder iemand te hebben die voor je nakijkt en jou controleert? Allah de Almachtige zei tegen 
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zijn profeet (s) “wa sahabi an fil amr” dit is om de Sahaba (metgezellen van de Profeet (s)) te 

controleren. Iedereen weet hoe je de Koran en de Heilige Hadiths moet lezen. Zoveel priesters, 

zoveel professoren, ook zij lezen de Heilige Koran en Hadiths. Maar wat is het voordeel wat zij 

daarvan ontlenen?  Daarom vragen wij Allah de Almachtige om goed begrip en ons iemand te 

geven om over onze daden en onze aanbidding controle te houden  . Ja, net als studenten die 

hun huiswerk maken en zoals de professoren en de leraren die het nakijken. Deze mensen zijn 

niet eens intelligent zoals de studenten die tenminste hun huiswerk gecorrigeerd hebben 

gekregen.  

 

Ja, deze mensen zijn zo trots op de manier die zij volgen. Het is de weg van Shaitan. Shaitan was 

vol automatisch en Allah de Almachtige vroeg hem om Adam (a) als zijn gids te accepteren. Hij  

heeft het geweigerd en zei: ”Ik accepteer Adam (a) niet als controleur over mij . Ik zal niemand 

boven mij accepteren”. Dit is de trots die Shaitan of Iblis heeft vernietigd. Evenzo  zeggen deze 

mensen, dat ze in staat zijn te lezen en te begrijpen wat er in de Heilige Koran staat. En dat zij 

alleen erin mogen kijken en dat zij het mogen begrijpen en dat ze geen controleur nodig 

hebben. Moge Allah ons vergeven en ons zegenen.  
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95- Oprechtheid in zikr 

  

Niemand kan zijn weg vinden zonder een gids en leiding. Een persoon zonder een gids is als een 

verloren mens in de woestijn die niet weet welke richting hij moet nemen naar de 

dichtstbijzijnde oase. Wij zijn ook zoals die persoon die behoefte heeft aan leiding en aan een 

gids. Gisteren ontmoette ik een Engelsman die tegen mij zei dat hij de laatste 30 jaar op zoek 

was naar de waarheid in Sri Lanka. Wat heeft hij gedaan in de afgelopen 30 jaar en welk punt 

heeft hij bereikt? Ik probeerde dit uit te vinden maar hij kon mij niets vertellen.  Ik zag dat hij 

een persoon was, verdwaald in een enorme woestijn die niet wist welke richting hij op moest 

gaan . Hoewel hij een ongelovige was, moet hij wel oprecht geweest zijn en geduldig. Hij moet 

wel geduldig zijn geweest omdat hij zijn thuisland heeft verlaten, hij droeg een saffraan kleed, 

en was de afgelopen 30 jaar op zoek naar de waarheid. Hij had alles ,dat hij in dit leven had 

verlaten, hij was op zoek en doorzocht. Wat was zijn doel tenzij hij oprecht was in zijn 

zoektocht? Omdat hij oprecht was, heeft Allah hem de weg laten zien naar onze gezelschap.  

 

Allah de Almachtige kijkt naar de harten van zijn dienaren, naar oprechtheid. Hij zoekt in de 

harten van zijn dienaren naar oprechtheid, of die persoon een gelovige is of niet is geen 

criterium. De Almachtige Allah kijkt naar de intenties van zijn dienaren of ze oprecht zijn of niet. 

Hij doet dit omdat Hij eindeloze genade heeft. Onze intenties zijn belangrijker dan onze daden. 

95- Al Badi: De bron van de schepping, de onvergelijkbare 
“Hij heeft zonder model of materiaal geschapen.  
Alles wat Hij geschapen heeft, is een wonder  
omdat Hij het heeft laten ontstaan uit het niets.  
Net als de oorspronkelijke scheppingen, alle voortdurende  
geschapen dingen verschillen van elkaar. 



298 

 

Het belangrijke punt hier is dat de Almachtige Allah Kijkt en Zoekt naar oprechtheid in deze 

harten. Als Hij oprechtheid in de harten van Zijn dienaren vindt, zorgt Hij meer voor die dienaar.  

Die oprechtheid zal ernaar leiden dat die persoon zijn weg naar God, de Almachtige Allah zal 

vinden.  

Eén van mijn leerlingen vraagt mij naar een methode voor spirituele ontwikkeling. De methode 

die ik voorschrijf is voor iedereen die op de een of andere manier beweert te horen tot een 

religie of een  leerschool, een gedachtegoed of iets anders. Voor die persoon geldt oprecht te 

zijn. Dit is de basis en de eerste stap.  Wanneer jij je basis op grond van oprechtheid bouwt dan 

is het goed. Je mag alles zeggen of doen met oprechtheid dan zal het meer geaccepteerd 

worden. Wanneer iemand iets  oprecht doet, zal hij nooit geweigerd  worden in de Goddelijke 

aanwezigheid .  

Daarom leidt oprechtheid de mensen naar het beste. Reis op de weg van oprechtheid en je zult 

stap voor stap het beste bereiken. Wees niet  bezorgd. Er zou geen  angst of slechtheid moeten 

zijn voor de persoon die oprecht is. Niets  zal hem schaden zowel hier niet, als in het 

hiernamaals niet. Zolang  hij oprecht is met zijn Heer zal hij niet in gevaar zijn. En die 

oprechtheid zal de meest belangrijke bescherming voor hem zijn. Alle mensen en alles zullen op 

hun beurt ook met hem oprecht moeten zijn. Als een persoon oprecht is met jou vrees hem dan 

niet, hij zal jou geen schade toebrengen. Als een persoon daarentegen niet oprecht is, wees 

gewaarschuwd want hij zal je schade brengen. Wanneer je oprecht bent met Allah de 

Almachtige, zorgt Allah dat de mensen oprecht zijn naar jou toe.  “Kama tadeenu judaa”  

betekent omdat jij oprecht bent met Allah de Almachtige, zal iedereen ook oprecht met jou zijn. 

Oprechtheid voorkomt elke schade, elke slechtheid en elke straf zowel  in dit leven als in het 

hiernamaals.  

De Moslim wereld heeft vandaag de dag meer oprechtheid nodig dan die van de andere 

religies. Ik kijk naar moslims en ik vind  dat er tussen hen weinig oprechtheid is en de meesten 

van hen zijn hypocrieten. Dat is niet goed. Vooral voor hen die beweren dat ze leiders voor 

anderen zijn, zij zouden nog oprechter moeten zijn.  
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Maar vandaag de dag zijn er tussen de moslims heel weinig oprechte mensen. De meesten van 

hen zijn zieke mensen. En hun ziekte maakt ook de gemeenschap ziek. Deze belangrijke ziekte 

zorgt ervoor dat de hele islamitische  gemeenschap gekleineerd wordt en dat ongelovigen over 

hen stappen. Omdat Allah de Almachtige geen eer en kracht geeft aan Zijn dienaren totdat zij 

oprecht zijn met hun Heer de Almachtige Allah. Als zij niet oprecht zijn, is er geen eer of kracht 

voor hen.  

Onoprechtheid is een gevaarlijke en vreselijke ziekte. Als wij niet oprecht zijn met de 

Almachtige Allah, hoe kunnen wij dan oprecht zijn naar elkaar. En Allah de Almachtig kijkt altijd 

naar onze  intenties. Gisteravond stelde ik een bepaalde vraag aan een zakenman die mij kwam 

opzoeken. De vraag was; “Werk jij voor Allah of werk jij voor jezelf?” Hij zei:  “Ik  werk voor 

Allah”. Maar mijn hart was niet tevreden met zijn antwoord. Hij moest dit wel tegen mij zeggen 

omdat dat adab is, goede manieren. Toch was mijn hart niet tevreden met zijn antwoord. Denk 

je dat als ik niet tevreden ben, dat  Allah de Almachtig wel tevreden zal zijn? Nee, wie oprecht is 

met zijn Heer de Almachtige Allah, werkt voor Allah omdat hij oprecht is. Allah de Almachtig 

kijkt naar jou. Je kunt hem niet bedriegen en ook kun je niet een echte gelovige bedriegen. 

Probeer niet een werkelijke gelovige te bedriegen want hij kan niet bedrogen worden. Als een 

werkelijke gelovige  al niet bedrogen kan worden, wat dacht je dan van Allah de Almachtige?  

Wanneer je met de Almachtige Allah  bent in alles wat je doet zal je oprecht zijn. Vandaag de 

dag probeert de hele islamitische wereld het westen te imiteren. Ze proberen het niveau  van 

de westerse  mensen te bereiken omdat ze denken dat het leven  van de westerse mensen een 

beter leven is. Ze denken  dat hun eigen leven vuil en laag is . Hoe kunnen zij dan oprecht zijn 

met de Almachtige Allah?  

Zoals ik al eerder vertelde , heeft  deze Engelsman  dit smerige  leven verlaten (het leven van de 

mensen van het westen), en hij is nu hier gekomen.  

Het is 30 jaar geleden sinds hij dat leven heeft verlaten . De Almachtige Allah keek naar zijn hart 

in die 30 jaar en die persoon heeft nooit gezegd: “ Oh ik geef het op, ik moet nu terug naar mijn 
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eigen land, dat  mijn thuisland is, en leven zoals mijn eigen mensen leven”. Dat is een goede 

eigenschap dat hij heeft. Dat betekent  dat hij niets van deze wereld vraagt en ook niet 

probeert wat te bereiken. Wanneer je hem ziet zie je alleen maar een kledingstuk die zijn 

lichaam bedekt  en soms bedekt hij zijn hoofd. Dertig  jaar lang was hij hier en gedurende die 

tijd, had hij op zijn minste een huis voor zichzelf kunnen bouwen of hij kon iets materieels 

hebben aangeschaft. Ik zie hem alleen maar met dit kledingstuk. Door deze oprechtheid heeft 

de Almachtige Allah hem naar een centrum gestuurd om beschermd  te worden hier en in het 

hiernamaals. De Almachtige Allah zag dat hij oprecht was en stuurde hem naar onze 

gezelschap. Afgelopen, ook al gaat hij een andere weg op in plaats van die van ons, er zal hem 

niets overkomen omdat we in contact met hem zijn gekomen en hem deel van ons hebben 

gemaakt.. Er is dus geen uitweg. Uiteindelijk zal hij, nu of later, de shahada moeten zeggen 

omdat hij  beloond zal moeten worden voor zijn oprechtheid. Met een prijs van de Almachtige 

Allah.  

Daarom is oprechtheid een hele sterke methode voor alles. Zonder jouw oprechtheid is jouw 

zikr als een wind die wegwaait, wankelend. Wanneer je jouw hart beschermt tegen de  

misselijkheid van deze wereld en er oprecht een gewoonte van maakt, dan komt de liefde van 

Allah naar jou toe. Als je deze wereld in je handen kan houden en niet in je hart, maakt het niet 

uit. Je mag alle schatten van deze wereld hebben en in je handen vasthouden, het zal je geen 

schade brengen. Maar als je in plaats daarvan het binnen laat komen, zal het je schaden. Net 

zoals slangen en draken die jou met gif inspuiten.  

Zonder oprechtheid is er geen smaak. Dat is de reden waarom je de zikr niet proeft, het gebed 

niet voelt,. en dienstbaarheid aan de Almachtige Allah niet ondervindt.  

 

We hopen dat je naar mij luistert en dat je hoort wat ik zeg, ik hoop dat jij onze hoop niet 

afsnijdt van de Almachtige Allah  en van zijn eindeloze gunsten zodat Hij ons oprechtheid mag 

schenken om zo zijn oprechte dienaren te zijn. Dit is iets wat stroomt van hart tot hart niet van 

boeken naar het hart. Het is iets dat van levende harten naar levende harten gaat. De 
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Almachtige Allah heeft  de Profeet (s) gestuurd naar de sahaba, daarna heeft hij de Koran naar 

zijn hart gestuurd. Vanuit het hart van de Profeet (s) heeft het de harten van de sahabas 

bereikt,  en heeft hen oprecht en betrouwbaar gemaakt voor dienaarschap aan de Almachtige 

Allah.  Moge Allah oprechtheid en waar geloof schenken aan jullie vanuit Zijn eindeloze 

gunsten.  
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96- De bescheidenheid van de nederige 

 

Wat is de beste en meest geliefde  eigenschap van een dienaar bij zijn Heer, de Almachtige 

Allah? Hoe wil Allah de Almachtige  dat zijn dienaren zijn? Gisteren en de dag daarvoor  kwam 

er een swami (priester) ons  bezoeken. Hij kwam heel nederig en vroeg  niet om iets en 

verwachtte geen enkele vorm van respect van deze gemeenschap. Zijne heiligheid, de swami, 

gedroeg zich alsof hij een schuldig persoon was en alsof hij iets had misdaan. Zo was zijn 

nederigheid. Ik keek naar hem en hij kwam op een heel nederige en simpele wijze  op zoek naar 

een plaats om alleen te zitten. Hij was erg blij dat onze gemeenschap hem accepteerde. Hij was 

zo nederig, niet zoals enkele van ons. Onze ego's  zijn niet als die van zijne heiligheid. We 

vragen altijd om gerespecteerd te worden. Onze ego's willen altijd op de eerste plaats zijn, 

nooit, op de tweede plaats. Deze persoon (de swami) probeerde al 30 jaar nederig te zijn en 

had dit punt nu bereikt. Hij vroeg geen enkele respect,  van niemand en hij was blij, zelfs om 

niet geaccepteerd te worden als de eerste binnen de gemeenschap.  

 

Dit is een heel goede  eigenschap waar Allah Almachtig  van houdt. Dit is ook een eigenschap 

van de Awliyas, de Heiligen. Deze persoon was ver weg toen de azaan gedaan werd. En hij 

wachtte tot alle mensen de moskee binnen waren en daarna trad hij de moskee binnen en sloot 

aan bij het gebed , aan het einde van de rij.  En toen het gebed voorbij was, was hij snel weg. Ja, 

hij was erg blij dat Allah de Almachtige  de deuren van deze moskee voor hem geopend had, 

hem naar binnen liet en hem accepteerde.  

 

96- AL Baqi: De Eeuwige 
“Tijd bestaat alleen voor de veranderende schepping,  
die materieel en tijdelijk is”. 
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De meeste mensen denken en beweren dat ze hele belangrijke mensen zijn.  

Die zelfs in oost en west bekend zijn. Maar ten opzichte van Allah Almachtig hebben ze geen 

waarde. Ze hebben niet eens de waarde van een vleugel van een muskiet. Zoals ik voorheen 

gezegd heb, was deze persoon zo blij om deze moskee binnen te komen. Wetende dat er 

miljoenen andere mensen zijn die een moskee niet binnen kunnen komen. Hij dankte Allah 

Almachtig ook voor het bedekken van zijn fouten ten opzichte van al zijn dienaren die anders 

over zijn ego  hadden geweten. En hem dan eruit hadden gezet. Hij bedacht dat als mensen zijn 

slechte daden zouden kennen, ze hem uit de moskee hadden gestuurd en daarom was hij blij 

en dankbaar dat hij geaccepteerd was om in staat te zijn in de laatste rij van de jamaat te 

bidden. Hij verwachtte niet in de eerste rij van de jamaat te bidden, noch verwachtte hij 

gerespecteerd te worden. Dit is één van de beste eigenschappen van dienaren naar Allah 

Almachtig toe. Iedereen moet denken: “Oh mijn Heer, alstublieft,  bedek mijn slechte daden ten 

opzichte van uw dienaren”. 

 Er was een grootmeester genaamd Abu Ahmad as Sughuri. Hij was de grootmeester van onze 

grootmeester zijn Grandsheikh, Sheikh Sharafuddin. Hij was een Qutub voor 37 jaar. Geen 

enkele persoon kon deze zware last voor 37 jaar dragen. Allah de Almachtige  gaf hem de kracht 

om op  elk  schepsel te letten, op elk continent, en in elke oceaan en aan hem was de kracht 

gegeven om voor hen te zorgen. Maar hij was zo een nederig persoon en zei; ”Als mensen mijn 

ego zouden kennen zoals ik hem ken, zouden ze mij uit hun huizen gooien, stenigen en vuil 

gooien op mij”. Het was door deze nederigheid dat hij de Goddelijke Aanwezigheid bereikt 

heeft. Hij was nederig omdat hij een Qutub (pole) was. En dit is een van de eigenschappen van 

een Qutub.  

 

De grootste en de dikste sluier tussen de Heer en zijn dienaar is dat de dienaar waarde aan 

zichzelf geeft. Onze grootmeester vertelde over een  bepaalde Heilige met de naam Abdul 

Qadir Omar Ibnu Safarhad. Hij was een Aashik, een persoon die verliefd was op de Profeet (s), 
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die weigerde zichzelf enige waarde te geven. Niet eens de waarde van een cent. En hij zei dat 

,ook al was hij  een cent waard, dan moest hij misschien nog steeds hele zware lasten op 

zichzelf nemen. En daarom gaf hij geen enkele vorm van waarde aan zichzelf.  

 

Er is een verhaal over een bepaalde Grootmeester die in Bukhara, Samarkand, heeft geleefd. 

(een land dichtbij Pakistan).  De Moguls zijn  dit land ingevallen en namen alle mensen 

gevangen. Deze Grootmeester werd ook gevangen genomen door een bepaalde soldaat. Toen 

deze soldaat met deze Sheikh als gevangene reisde, viel het hem op dat veel mensen naar de 

Sheikh kwamen en hem respect gaven. De soldaat dacht; “Deze Sheikh is een groot en 

belangrijk man en ik kan hem verkopen voor een groot bedrag”. Ze reisden samen verder en er 

kwam een persoon die bood bijvoorbeeld een bedrag van  10.000 roepies  voor deze Sheikh. 

Maar de Sheikh zei:” Dat is mijn prijs niet”. De soldaat dacht dat de de prijs van de Sheikh veel 

meer moest zijn dan dit.  Er kwam weer een  en er kwam weer een. En de ene bood voor de 

Sheikh een nog hoger bedrag dan de andere. En de Sheikh bleef maar zeggen: “Dat is niet mijn 

prijs”. Dit ging door van s’ochtends tot s’avonds. Aan het einde van de dag liep de Sheikh naast 

de soldaat die op een paard reed. Toen  er een bepaald persoon verscheen met een grote zak 

stro op zijn schouders en benaderde hen ,zei hij: “Ik zal deze zak met stro geven in ruil voor de 

Sheikh”. De Sheikh accepteerde  direct en zei:  “Dat is mijn prijs”. Deze man nam de Sheikh mee 

en gaf de zak met stro aan de soldaat. De soldaat had gezegd dat hij de Sheikh aan elk persoon 

zou geven waarvan de Sheikh zou zeggen dat het dat waard was. Hij moest zich aan zijn woord 

houden en gaf de Sheikh weg. De soldaat was erg boos toen hij weg ging,  hij gaf de Sheikh weg 

voor deze zak met stro. Maar zijn paard was erg blij om in staat te zijn het stro op te eten.  

 

Wanneer een persoon dichter bij Allah de Almachtige  komt, zorgt de grootsheid van Allah de 

Almachtige  ervoor dat hij verdwijnt. Bijvoorbeeld, wanneer je kijkt naar de zon ben je niet in 

staat iets anders te zien. Daarom zijn Awliyas op dit niveau .  

Het niveau van nederigheid. Omdat zij tegenover de grootsheid van Allah moeten verdwijnen. 
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Zij zullen nooit een prijs of een waarde aan zichzelf geven.  

Ook  deze swami was een heel nederig persoon. Hij gedroeg zich alsof hij een schuldig persoon 

was. De ego's  van andere mensen rond deze swami gedroegen  zich alsof zij dachten dat zij 

hele belangrijke mensen waren. Zij vroegen: “  Wie is deze persoon? hij is smerig, hij is een 

kafir, een Hindoe. Wij zijn Moslims daarom zijn wij belangrijker!” . Dit zijn geen goede manieren 

(adab), hij kwam heel nederig en beschuldigde zichzelf door zijn nederigheid. Dat waren heel 

goede manieren. Deze andere mensen die slecht  over  hem dachten, hielden slechte manieren 

op na. Je moet goede manieren  behouden met andere mensen. Je moet niet proberen jezelf 

op een hoger niveau te zetten en neer te kijken op andere mensen er zijn zoveel verschillende 

type mensen in jouw land. Je moet bescheiden zijn  en dat is een goede methode voor 

iedereen.  Moge Allah ons goede adab schenken. Daar hebben we behoefte aan.  
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97- De facetten van  vertrouwdheid 

 

Insha Allah omdat je vandaag hier met mij bent, vraag ik  Allah de Almachtige om wat kracht 

aan jullie harten te schenken, zodat jullie voortgeduwd worden naar Zijn Goddelijke 

Aanwezigheid . En ook om Liefde te laten stromen door jullie harten voor Allah de Almachtige, 

voor zijn geliefde Profeet (s), voor zijn Awliya’s, voor de gelovigen, voor de hele mensheid en 

voor alle schepselen die geschapen zijn door Allah de Almachtige. 

 

 De dag voor gisteren waren we op weg naar Kataragama,  toen een grote cobra (in lengte 

ongeveer 1,5 m tot 2 m lang) ons pad kruiste terwijl we in onze auto reden. De anderen die met 

mij mee reisden  in de auto wezen mij op de slang en zeiden: “kijk dat is een cobra”. Toen 

richtte de cobra zich tot mij  en zei: “je houdt niet van mijn vorm en je bent bang voor mij en 

daarom vind je het niet leuk mij te ontmoeten. Maar ik ben een van de schepselen van mijn 

Heer. Hij heeft mij met deze verschijning geschapen en ik verschijn aan jou op de manier 

waarop hij mij geschapen heeft. Ik wil geen andere verschijning van een andere schepsel 

hebben . Ik ben tevreden met de manier waarop mijn  Heer mij geschapen heeft. Als jij angstig 

bent om naar mij te kijken door mijn verschijning,  moet je naar mij kijken met een andere blik. 

Als gelovigen  zijn jullie niet als anderen. Dat kan een reden zijn om toch vertrouwd met mij te 

zijn. Want  iedereen die zich vertrouwd voelt met mij, daar moet ik ook vertrouwd mee zijn. Ik 

kan hen niet schaden en ik kan hen niet raken omdat Allah de Almachtige, toen Hij mij Schiep, 

mij heeft opgedragen geen van de trouwe dienaren, die hij geschapen heeft, schade toe te 

brengen. Voor wat betreft de niet trouwe dienaren van Allah de Almachtige hen vallen we aan 

97- Al Warith: De Ultieme erfgenaam 
“Wij  zijn slechts tijdelijke houders van dat wat in onze handen is. 
 Wanneer we gaan, is alles aan Hem overgelaten”. 
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omdat we bang zijn voor hen”. 

Daarom proberen wij vertrouwd te zijn met alle schepselen. Maar eerst proberen  we onderling 

vertrouwd te raken,  met elkaar.. We moeten als eerst vertrouwd zijn met de mensheid . Er zijn 

zoveel  mensen op allerlei niveaus  in Sri Lanka en zoveel verschillende soorten . Ik heb een 

persoon in Sri Lanka gevraagd hoeveel categorieën van mensen er zijn in Sri Lanka . Hij zei dat 

er ongeveer 5 niveaus zijn: laag, lager, laagst, hoog en hoogst. Het zijn alleen de mensen die 

hen op niveaus  plaatsen maar in de goddelijke aanwezigheid zijn zij allen op hetzelfde niveau. 

Er is maar één  niveau.  De niveaus in de Goddelijke Aanwezigheid  zijn in overeenstemming 

met  hun geloof, de liefde in hun harten, hun respect en hun vertrouwdheid met mensen.  In 

deze wereld is de hele mensheid gelijk  en ze verschillen  niet  van  elkaar  in niveaus .  

 

Daarom moeten we proberen vertrouwen  te vestigen met onszelf. Wanneer we vertrouwen 

uitstralen naar mensen, zullen zij ook vertrouwen uitstralen naar ons. Dat is het hoogste niveau, 

makaam ul izz. En het tegenover gestelde van dit niveau is waksha,  

wildheid of haat naar mensen, dat is het tegenovergestelde van herkenbaarheid.  

Toen Allah de Almachtige  Adam (a) had geschapen projecteerden alle engelen vertrouwen 

naar hem behalve shaitan die zijn vijand werd. Vijandigheid is de bron van alle problemen 

overal. Vooral  vertrouwdheid is vandaag de dag doodgebloed en er is geen vooruitgang in 

geloof. Ook zijn er geen mensen die een sterk geloof aan de mensheid kunnen geven.  

 

Vandaag de dag zijn er mensen  die alleen boeken lezen en ze zijn niet in staat iets te leren of er 

iets van terug te geven aan anderen. Omdat zij niets uit deze boeken kunnen halen, zijn ze ook 

niet in staat iets te geven aan anderen, zodat je jezelf van beide kanten afsluit. Vandaag de dag 

zijn de meeste geleerden en de religieuze mensen erg formeel. Ze kunnen niet leren en ook niet 

onderwijzen.  

Wanneer je kijkt naar de hele Islamitische wereld, kun je alleen een handjevol  mensen vinden 

die in staat zijn een boodschap te ontvangen en dat weer over te brengen.  Het zijn allemaal 
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kunstmatige mensen en ze geven alleen kunstmatige bananen, kunstmatige grapefruits of 

geven plastic bloemen. Wat is het nut? Ook al is er een huis vol met plastic druiven. Het is beter 

om een paar echte of natuurlijke druiven te hebben dan een huis vol plastic druiven. Dat is de 

reden dat geloof nu afneemt en niet groeit.  

 

Geloof groeit alleen met behulp van nasihat, advies. Wanneer zij niet in staat zijn zichzelf raad 

te geven,  hoe kunnen zij dan iets aan jou geven zodat jouw geloof kan gaan groeien? Wanneer 

geloof afneemt, eindigt  vertrouwdheid en wanneer vertrouwdheid afneemt, beweren ze dat zij 

het hoogtepunt van civilisatie hebben bereikt. Het zijn leugenaars. Wat is het niveau van 

gemeenzaamheid bij de mensheid nu? Gisteren was het goed, vandaag  minder en morgen is 

het veel minder . Aan het begin van deze eeuw was er veel meer  gemeenzaamheid, 

vertrouwdheid tussen de mensen dan vandaag. We zijn nu aan het eind gekomen van de 20e 

eeuw en de mensen hebben het vertrouwen in elkaar verloren. Zelfs in je huis met je familie is 

het vertrouwen  voorbij. Kinderen zijn niet meer trouwe aan hun ouders noch zijn de ouders 

trouw  aan hun kinderen. Kinderen zijn niet meer vertrouwd met elkaar,  de ouderen  niet met 

de jongsten en de jongsten niet met de ouderen. De buren onder elkaar en de mensen met hun 

leiders of hun overheid. Allen van hen hebben het vertrouwen verloren. Nu vechten naties 

tegen elkaar. 

De Profeet (s), die het meest oprecht is, heeft voorspelt dat aan het einde der tijden  oorlogen 

binnen naties zullen uitbreken. Dat betekent dat mensen het vertrouwen  voor elkaar  gaan 

verliezen  en naar elkaar gaan kijken alsof ze naar wilde dieren kijken. Ze zullen proberen elkaar 

te vermoorden. In  Sri Lanka vechten de Sinhalese en de Tamils tegen elkaar. Waarom is dit zo? 

Allah de Almachtige heeft jullie beiden tot buren  van elkaar gemaakt. Wat is er met jullie aan 

de hand dat jullie vijanden van elkaar zijn.  

Mensen nemen het over van Shaitan. Omdat Shaitan Adam niet vertrouwde, is hij zijn vijand  

geworden. Wanneer vertrouwen verloren is, leidt dat tot vijandschap. Dit is de reden voor de 

huidige stand van zaken.  



309 

 

Er is geen manier om vertrouwen tot stand te brengen dan door tariqats. Er zijn dwaze mensen 

vandaag de dag die tariqats ontkennen. Maar zelf  kunnen ze niets anders doen dan haat 

verspreiden onder de mensen. Vele van deze dwaze groepen groeien nu overal in de 

Islamitische wereld. Ze zijn allemaal werkers van Shaitan, om het feit alleen al dat ze tariqats 

ontkennen. Maar het zijn tariqats die vragen om vertrouwen tussen mensen tot stand te 

brengen.  

Als er geen vertrouwen is tussen ons, zou je hier, zo vroeg in de ochtend, niet aanwezig zijn. En 

nu is er ook een avondklok van kracht in dit land. Ondanks alles kom je hier. Als er geen 

vertrouwen was tussen ons, zou je niet hier zijn gekomen om bij mij te zijn. Julie zouden veilig  

zijn blijven slapen in jullie huizen en als jullie wilden bidden hadden jullie dat thuis kunnen 

doen. Je had kunnen zeggen dat dit verschrikkelijke dagen zijn, gevaarlijke dagen en thuis 

kunnen blijven, in plaats van hier te komen. Op dit punt, is er een les die Allah de Almachtige 

via zijn Profeet (s) heeft overgebracht aan de Sahabas.  

De profeet heeft dit onderwezen aan zijn Sahabas en speciaal aan Sayyidina Ali (r). Deze les 

houdt in dat als een persoon vrees heeft voor Allah, hij overal veilig kan lopen en er zal hem 

niets overkomen. Ja, je gaat niet naar de bioscoop zo vroeg op de ochtend om bang te zijn. Je 

komt hier in naam van Allah en daarom zal hij je beschermen. Wij proberen vertrouwen tussen 

mensen tot stand te brengen . Dit wordt kapot gemaakt en de mensen raken het kwijt. Ik wens 

nogmaals het vertrouwen tussen mensen tot stand te brengen. Als dit vertrouwen niet weer tot 

stand wordt gebracht zullen er eindeloze problemen, lijden, ellende, strijd, oorlogen, gevechten 

en allerlei soorten problemen op ons afkomen.  

Ja, wat ik tot nu toe heb gezegd is genoeg voor jou tot Qiyamat. Voor jou, betekent het voor de 

gehele mensheid. Je bent alleen met een handjevol mensen, maar deze toespraak voor jou dat 

door mijn hart komt , vanuit het spirituele middelpunt, is een toespraak dat bestemd is voor de 

gehele mensheid, van Oost naar West. Iedereen mag zijn deel eruit halen zoveel als mogelijk. Ik 

was niet van plan te spreken. maar ze hebben me ertoe gebracht om met jou te praten en jou 

toespreken over dit belangrijke punt.  
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98-  De rechter van het oordelen 

 

Zij, die Islam begrijpen, moeten tot het omarmen van islam komen. Net zo voor hen die de 

Tariqat begrijpen moeten komen naar de Tariqat, terwijl zij die het niet begrijpen, zullen 

wegblijven.  

Op de markt zijn er vele winkels. De winkelhouders zitten de hele dag door in hun  winkels en 

verwachten dat er klanten kunnen binnenkomen. Wanneer een klant komt, gaat de winkel 

eigenaar geen ruzie maken met de klant omdat hij laat is. Hij zal hem hoe dan ook welkom 

heten. Hij zal niet boos zijn of de klant nu vroeg of laat is, maar hij zal blij zijn wanneer de koper 

binnenkomt. De markt van de Profeet (s) is open sinds de laatste 15 eeuwen. De kopers en de 

verkopers zijn gekomen en gegaan in deze 15 eeuwen. De Profeet (s) zegt altijd: “Welkom”.  

Op deze markten verkopen wij juwelen, geen aardappelen of tomaten. Shariat brengt 

edelstenen voort en Tariqat zorgt ervoor dat ze juwelen worden door ze te polijsten. Dit is een 

goed voorbeeld om het te kunnen begrijpen. Toen ik in Sri lanka was, hebben ze mij wat ruwe 

stenen laten zien. Toen ik naar ze keek, zagen ze er heel gewoon uit. Later was ik naar een 

juwelier gebracht en zag ik daar een verbazingwekkende collectie van juwelen. 

En ik vroeg: ”Waar komen deze vandaan?” Ze vertelden mij :”Dat zijn dezelfde ruwe stenen die 

we u eerder hebben laten zien, maar nu hebben we ze gepolijst. We werken aan deze ruwe 

98-  Ar Rashid: De Gids naar het rechte pad 
“Hij is de ultieme  onderwijzer die een persoon leidt naar  
het rechte pad en heling. Hij dwingt niet af wat Hij onderwijst,  
maar laat het aan de wil van de mens om aan te grijpen  
wat Hij onderwezen heeft .  
De mens, als student, moet alert en bewust zijn van  
wat onderwezen wordt . Vervolgens moet hij zijn verstand   
gebruiken om zichzelf, zijn ego, discipline aan te leren en  
te onderwijzen. Met de Goddelijke wetten moet hij  
de  werktuig van zijn stoffelijke bestaan besturen” 
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stenen en polijsten ze om ze mooi te maken.” Op dezelfde manier zijn de ruwe stenen gebracht 

bij de Profeet (s) en  zijn ze gepolijst door de Imams, Sheikhs en Heiligen.  

Ze hebben deze edelstenen gepolijst en  ze zo mooi gemaakt. Precies dezelfde edelstenen. 

Maar er zijn dwaze mensen die zeggen: ”Het is niet nodig om te werken aan het polijsten van  

die edelstenen.  Laat ze gewoon zoals ze altijd al waren ”. Ze zeggen dat het bidaat, shirk en 

kufr is. Zeg dit niet. Zij die gelovigen beschuldigen en zeggen dat zij kafir zijn, zullen zelf kafir 

worden. Zij die zeggen dat Moslims, mushriks zijn, zijn zelf gelijk aan mushriks. Hij die zegt dat 

Moslims bidaat (innovatie) doen, zij zelf zijn degene die bidaat doen. Ze hebben gebrek aan 

begrip.  

In de Heilige  Koran zegt de Almachtige Allah:  “Ik geef begrip aan Solomon (a).” ( Astattu billahi 

wafatana Salomon). David (a) heeft echter dit begrip niet meegekregen.  Er is een bekend 

verhaal over hem. Toen ik in Maleisië  was verbleef ik bij de Koninklijke familie en daar heb  ik  

een rechter van het Engelse Hooggerechtshof ontmoet .  Ik sprak met deze heer en vroeg hem 

over de bekende veroordeling van Suleyman (a). En ik vertelde  hem dat dit een verhaal was dat 

ook in het oude testament te vinden zou moeten zijn. Het is niet alleen een verhaal maar  ook 

een waargebeurd verhaal van heel lang geleden . Dit is het verhaal: Er kwamen 2 personen naar 

David (a) en vroegen hem een oordeel te geven over een incident dat had plaatsgevonden. Een 

kudde van schapen die tot de ene persoon behoorden waren naar een korenveld gelopen dat 

aan de  andere persoon  toebehoorde en ze hadden  het graan van het veld opgegeten.. De 

persoon aan wie het koren toebehoorde vroeg om gerechtigheid. David (a) zei: Bereken  de 

waarde van het graan dat gegeten is, betaal dan de gelijke waarde van het graan met de kudde 

aan hem ". 

Toen deze personen vertrokken vroeg Salomon (a) wat het oordeel van zijn vader was geweest. 

Ze vertelden Salomon (a) het oordeel dat zijn vader gegeven had.  

 

Suleiman zei: “ Dat oordeel is verkeerd, ga en vraag hem om een ander oordeel”. David (a) was 

een nabi (Profeet) maar hij heeft het begrip van Salomon (a) niet gekregen.  
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Zelfs het Hoofd van het Hooggerechtshof kon niets verkeerd vinden in het oordeel van David 

(a). Toch zei Salomon: “Ga en vraag mijn vader om een beter oordeel”. Toen riep David (a) zijn 

zoon en zei: “Geef jij hem jouw oordeel als het beter is”. Toen zei Salomon (a): “De eigenaar 

van de kudde moet deze kudde geven aan de andere persoon voor een periode van een jaar 

totdat het  graan tot hetzelfde niveau  gegroeid is als voordat er van gegeten werd. Wanneer 

het graan eenmaal gegroeid is tot dat niveau, moet hij de kudde terug geven en zijn graan terug 

nemen.”  Toen kwam David (a) met zijn zoon overeen dat dit het beste oordeel was. De Engelse 

rechter verteld dat dit het beste oordeel was. Dit oordeel is het voorbeeld van een goed 

oordeel. Allah de Almachtige vraagt wie is hij die in staat is een beter oordeel te geven dan 

Hijzelf. Maar de mensen van vandaag denken dat, als zij de wetten van Islam (sharia)  op eigen 

wijze volgen, het voldoende is.  Dat is een compleet verkeerde weergave. Hoe slim een persoon 

ook mag zijn hij kan alleen maar tot het niveau van David (a) komen, dat zal zijn limiet zijn. Hij 

kan niet verder gaan. Het zijn leeghoofdige mensen. Ze denken niet dat het oordeel van de 

almachtige Allah beter is dan die van hen. Omdat ze hier niet aan denken en dit niet accepteren 

zijn er overal problemen. Hij, die het begrip heeft, kan dit begrijpen.  
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99-  Verbeelding versus een ontmoeting met realiteit. 

 

In de naam van Allah de Almachtige, de meest genadevolle, de meest barmhartige en de meest 

vrijgevige. Er is realiteit en er is verbeelding. Verbeelding kan nooit realiteit zijn en we zien dat 

de mens vooral in de  verbeelding leeft omdat het zo gemakkelijk is. Zo mooi en zo vredig voor 

een persoon om het leven in de verbeelding te leven. Maar, onze levens zijn belangrijk en zij 

kunnen niet gebouwd worden op verbeelding. Ja, je kunt je leven niet baseren op verbeelding. 

Daarom is het nodig voor de mensheid om te zoeken naar realiteit. Misschien aan het begin van 

ons leven laten we ons door onze ego’s leiden door middel van verbeelding. Later als we dit 

leven verder doorlopen, beginnen we te begrijpen dat we onze levens niet kunnen bouwen op 

het fundament van verbeelding.  Daarom kan men in het begin van zijn leven verontschuldigd 

worden, maar het is niet voor altijd dat we onze verbeelding kunnen volgen. Soms kunnen we 

zeggen dat vrouwen  verontschuldigd kunnen worden . Zoveel mensen volgen verbeelding: 

Boeddhisten, Christenen, Joden, allemaal. Ze hebben nu de realiteit verlaten en volgen een 

manier om te kunnen doen wat ze willen. Is dat niet waar ?  

99- As Sabur:  De Geduldige 
“In alles heeft Hij de perfecte maat en tempo. Hij doet alles op  
het geschikte tijdstip en op de manier waarop het gedaan moet worden.  
Alles moet stromen naar zijn natuurlijke bestemming.  
Een geduldig mens weigert de dingen die zijn lichaam en ego verlangen  
en die onacceptabel zijn voor rede en religie.  
Succes en perfectie kunnen niet gemakkelijk en zonder pijn bereikt worden.  
De pijn is de pijn van het lichaam die haastig is in de dingen die het wil, 
 lui om ervoor te werken, en bereikt er nooit verzadiging mee.  
Het vraagt altijd om meer dan het nodig heeft.  
De betekenis van Islam is overgave: het afzien van de eigen verlangens en wil 
 ten gunste van de Wil van Allah. Om in een staat van overgave te zijn,  
moet een persoon geduldig zijn. Dat is een teken van geloof.” 
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De Heer zegt: “Zoals je wilt”. Maar wij moeten zeggen: “Oh mensen, geloof in realiteit, ook al 

leef je in de verbeelding, omdat dit het beste is voor jullie.””. Jullie staan erop jullie verbeelding 

te behouden. Ja, zelfs als jullie je verbeelding behouden, zal je op een dag je ogen openen en 

zien dat er een realiteit is die het tegenovergestelde is van jouw verbeelding en je zult een weg 

en een pad ontdekken die je niet had kunnen voorstellen. Daarom vragen al onze broeders en 

zusters om realiteit. Ja, we mogen om realiteit vragen omdat alles uiteindelijk de realiteit moet 

dragen. 

 

Zelfs voor het Boeddhisme moet er realiteit zijn omdat er zoveel miljoenen mensen zijn die 

ernaar informeren, ermee bezig zijn en ernaar overstappen om het te volgen. Maar ze vragen 

zich niet af wat de realiteit van die religie is. Omdat er zoveel verbeeldingen zijn, bijvoorbeeld 

als het slaan op een drum, wat maakt dat de realiteit verdwijnt. Ook in het Boeddhisme moet er 

een realiteit zijn. De verbeelding  bedekt het alleen. Zoals een persoon die naar een schat zoekt 

en sommige mensen in de omgeving verwijzen de schatzoeker met zijn kaart naar diverse 

andere punten, zodat hij de schat niet vindt. 

De lokale mensen houden die plek verborgen en laten een verkeerde plek zien. Met als 

resultaat dat de schatzoeker de plek nooit zal vinden. Maar de lokale mensen daarentegen 

weten dat de schat ergens is en wachten tot de schatzoeker weggaat zodat zij er zelf later naar 

kunnen zoeken. Dit is wat er al meer dan 3000 jaar gebeurd  omdat Shaitan miljoenen en 

miljarden mensen heeft misleid over de heer Boeddha door mensen niet te laten uitvinden wat 

de realiteit van het Boeddhisme en de realiteit van de leer ervan is. De lessen zijn daar, maar ze 

zijn bedekt door verbeelding. Als zij jou het slot laten zien, is de sleutel er nog niet. Als de 

sleutel is gegeven, is het slot nog niet te zien. Dit soort dingen zijn gedaan om mensen die 

zoeken naar de realiteit van het Boeddhisme te misleiden.  
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Ja, zoals ik eerder heb gezegd, is er een realiteit in het Boeddhisme. Er is een realiteit in alle 

oude geloven. Omdat de mensen gecreëerd zijn en er geloof in hun harten is geplaatst. 

 Zij moeten in iets geloven omdat iemand niet kan leven zonder geloof. Er zijn zoveel mensen 

die geloven in ongeloof. Zij zijn ongelovigen omdat zij geloven in ongeloof. Dit is ook een vorm 

van geloof. Zij zeggen: ”Wij geloven in niets, ons geloof is om nergens in te geloven.” Ja, deze 

vorm van atheïsme is hun type van geloof omdat zij daarin geloven.. Dus ik zeg dat iedereen 

een of ander geloof moet hebben, of het juiste geloof of verkeerd geloof is. 

 

De persoonlijkheid van de Boeddha is verdwenen door verwarring en misleiding. Shaitan heeft 

zijn persoonlijkheid vervormd en na 3000 jaar  kan je niet een duidelijke persoonlijkheid 

bepalen over wanneer het begint en waar het eindigt. Dit is omdat het doel van Shaitan is om 

verwarring te scheppen door misleiding en om de realiteit van de ware leer te laten verdwijnen. 

Boeddha was een werkelijke persoonlijkheid. Hij gaf zijn onderwijs aan mensen maar hij kon de 

mensen nooit gezegd hebben hem te aanbidden. Hij was geen dwaas om te zeggen: ”Ik ben 

degene die de werelden heeft geschapen”. Of “Ik ben de Oppermachtige die de universums 

bestuurd”. En hij was ook geen persoon om te beweren dat hij de kracht had die de super  

sterrenstelsels tot aan de atomen kon  beheersen. Hij heeft nooit beweerd iets te bevelen of 

ervoor te zorgen. Geen enkel persoon, kan dit soort beweringen accepteren, tenzij hij een 

kortzichtige mentaliteit heeft. 

Het is onmogelijk voor Boeddha, als een mens die afhankelijk van voedsel, drank, adem, slaap, 

groei en dood is, om zoiets te kunnen beweren, om zo oppermachtig te zijn. Hoe kan hij iets 

dergelijks beweren? Hoe is het mogelijk voor een normaal persoon om  oppermachtig  te zijn? 

In eerste instantie zal door dergelijke krachten zijn lichaam vernietigd worden omdat het 

lichaam een dergelijke opperste macht in zichzelf niet zou kunnen dragen. Als die kracht van 

buiten komt, zal het lichaam moeten verdwijnen en vernietigd worden.  

Het moet betekenen dat het lichaam onder controle is van een Oppermacht en dat die 

Oppermacht hem omhult vanuit elke richting, zowel van binnen als van buiten. Het zal hem 
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moeten dragen, het zal hem moeten controleren en het zal hem moeten bedekken vanuit elke 

richting en vanuit elke kant. Wat is dat voor kracht? Als die kracht hem alleen controleert,  dan 

zal hij een afgezant kunnen zijn van een dergelijke Oppermacht.  

 

Vandaag de dag zullen zij niet accepteren dat Boeddha een vertegenwoordiger was van een 

dergelijke Oppermacht.  Boeddhisten accepteren het feit niet dat Boeddha een 

vertegenwoordiger van die Oppermacht was . Zij beweren dat Boeddha de Oppermacht zelf 

was. Als hij een bron is van de Oppermacht, dan is dat een verbeelding.  Het is tegen de geest 

van de realiteit en wanneer we spreken over realiteit. Sommige boeddhistische broeders zullen 

deze realiteit wel of niet accepteren. Iedereen heeft de vrijheid realiteit te accepteren. Hun 

aanvaarding of afwijzing zal de realiteit niet veranderen. Ze kunnen nooit de Boeddha de 

belangrijkste bron van de Oppermacht maken . Als hij de bron was van de Oppermacht, zou hij 

in staat moeten zijn elk beeld van hem te laten bewegen, te laten kijken en te laten zien. Als hij 

de bron zou zijn van de Oppermacht dan zou hij in staat moeten zijn om kracht in de beelden te 

plaatsen, zodat er geen lamp of licht meer nodig was om voor de beelden te plaatsen. Het zou, 

uit zichzelf, tenminste een glimp van licht aan al zijn beelden moeten geven. Maar dit is 

verbeelding. Er is een Oppermacht die alles opdraagt en controleert, en die Oppermacht moet 

wel boven onze  verbeelding zijn.  

Zelfs de Christenen zijn misleid door verbeelding. Zij hebben zoveel verbeeldingen van Jezus 

Christus en van zijn moeder uitgebeeld. Vandaag de dag, in het westen, heb je niet meer het 

beeld van de ontklede, gekruisigd Jezus op het kruis buiten de kerken. Hun beelden zijn 

veranderd in een nog meer aantrekkelijke gepersonaliseerde symbolen voor Christenen. Ze 

schamen zich om de mensen te laten geloven in een persoon die gekruisigd is aan een kruis.  

Daarom zelfs in Sri Lanka, in de nieuwe kerken, kunnen wij geen beeld van Christus aan een 

kruis vinden. Zij veranderen hun  verbeelding om het beeld van Christus neer te zetten als een 

vertegenwoordiger van de Oppermacht. Ze willen nu Christus uitbeelden in misschien wel een 

meer overweldigende vorm.  Ze plaatsen een kroon op zijn hoofd en een wereld of aardbol in 
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zijn handen om het nog aantrekkelijker voor de mensen te maken. In Sri Lanka proberen zij 

misschien de Boeddhistische mensen aan te trekken door te zeggen dat hun Boeddha altijd 

slaapt, maar kijk naar onze koning. Hij is een koning van de wereld. Kijk maar naar zijn nieuwe 

verschijning! 

Daarom hebben ook de Christenen de afgelopen 2000 jaar geleefd in verbeelding. Zij zijn niet in 

staat geweest om de realiteit te onderscheiden van het Christendom. Echte Christenen weten 

dat zij een verbeelding hebben gevolgd tot aan vandaag en deze  verbeelding creëert de 

rituelen die zij volgen. Ze lijken gelukkig voor het moment. Maar zoals sayyidina Ali (moge Allah 

hem zegenen) ooit gezegd heeft: ”De meeste mensen slapen hun hele leven lang op deze 

wereld en ze worden wakker wanneer ze dood gaan”. Wat hij bedoelt te zeggen, is dat de 

meeste mensen slapen in het leven, in hun  verbeelding en niet op zoek zijn naar de realiteit. Ze 

houden ervan met hun  verbeelding te leven en proberen gelukkig te zijn in dit leven. Maar 

deze situatie kan niet voor altijd doorgaan. Wanneer de dood komt, moeten zij hun ogen 

openen. En wanneer zij hun ogen openen zullen zij op dat moment verbaasd zijn om de 

waarheid of de realiteit te zien. Daarom zullen de mensen tijdelijk gelukkig lijken, bezig zijn met 

hun verbeeldingen, met hun standbeelden, iconen, idolen, en rituelen uitvoeren voor hen. 

Islam roept hen op te denken en te zoeken naar het verlies van de realiteit. Islam is de verkoper 

van de realiteit. Wij moslims zijn geen verkopers van verbeelding. We zeggen, La ilaha ilallah “er 

is geen God behalve Allah, de Enige Oppermachtige.” Wij  zeggen dat alle mensen zijn 

geschapen uit één bron, de ultieme Oppermacht.  

Wetenschap, kennis en astrologie hebben zich gecommitteerd om deze realiteit te onthullen. 

Kennis is gekomen om de structuur van dit universum te laten zien. Dat het dezelfde structuur 

heeft, dat je in elk  atoom zult vinden. De eerste creatie van het universum heeft dezelfde 

structuur dat je zult kunnen terugvinden in een atoom. Het is de hoofdbron voor de structuur 

van dit enorme universum en andere universums. Het is dezelfde voor de gigantische 

melkwegstelsels, tot aan het kleinste detail in de schepping . De belangrijkste bouwsteen is de 

minuscule atoom. Wie bestuurt de gigantische melkwegstelsels?  Door kennis en wetenschap 
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kun je zien dat het uiteindelijk is gecontroleerd door één Oppermacht. Het is onmogelijk om 

twee oppermachten te hebben. Wanneer je twee oppermachten zou hebben, kan het de kracht 

niet delen met een andere kracht. Als die ene kracht gedeeld zou moeten worden, zou het niet 

meer oppermachtig kunnen zijn. Het is ons geloof dat de Oppermacht alles onder controle 

heeft, maar dat het zelf niet gecontroleerd wordt. We zeggen dat Allah de Almachtige de 

Oppermacht is en dat er niemand is die Hem controleert.  

 

Dit is de realiteit en we vragen mensen door hun wetenschap en kennis te geloven in dit 

belangrijk punt, dat alles gecontroleerd is door de Oppermacht. Zelfs wanneer je kijkt naar 10 

miljard enorme melkwegstelsels die zich in een richting bewegen, kun je geen enkele vinden die 

zich tegen een ander in of dezelfde richting beweegt waardoor ze zouden kunnen botsen. Je 

kunt alleen maar excellentie vinden. Het meest perfecte verkeer door de sterrenstelsels heen. 

 

Toen de Zegel der Profeten (s) op zijn Hemelreis( Miraj) was en de parade van de engelen in de 

hemel bekeek, vroeg hij aan de Aartsengel Gabriël (a) van waar zij kwamen en waar zij naar toe 

gingen. De Aartsengel Gabriël (a) antwoordde dat vanaf de tijd dat hij was gecreëerd hij deze 

enorme rij van engelen voorbij zag gaan als bliksem en niet wist wanneer ze begonnen waren 

en wanneer ze zullen eindigen. Allah de Almachtige Zegt: ”Dit zijn Mijn soldaten en niemand 

kent het aantal van Mijn dienaren of engelen, en niemand kent de limieten van Mijn 

territorium. Ik ben de Oppermachtige, de Ene die schept, creëert en de bewegingen van alle 

melkwegstelsels bestuurt, om een richting te volgen en in Mijn handen ligt de Werkelijke 

Ultieme Oppermacht”. Niets kan tegen deze richting in gaan. Zelfs op aarde is er een richting te 

volgen. Niemand kan tegen de Oppermachtige zijn, die de aarde en alles op aarde en door het 

heelal controleert. Dat is realiteit. In Islam roepen wij mensen niet op om te geloven in 

verbeeldingen. Wie dan ook gelukkig wil zijn met realiteit, mag naar ons toe komen om het te 

vernemen. Als niet, mogen ze als kleine kinderen spelen met hun verbeeldingen en wachten tot 

de dood hun ogen zal openen voor de realiteit. We kunnen niet accepteren dat Boeddha 
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beweerde dat oppermacht in zijn handen was.  Hij kon dat nooit gezegd hebben. Als hij dat 

gezegd had, moeten we de Boeddha vragen op wie hij aan het concentreren, mediteren en 

aanbidden was. Waar was hij echt op weg naar, en hoe wilde hij die oppermacht in de 

goddelijke aanwezigheid bereiken? Hij vroeg naar deze oppermacht in de goddelijke 

aanwezigheid, maar mensen met een verkeerd begrip hebben de Boeddha tot hun doelwit 

gemaakt. Mensen raakten bekrompen van begrip door dit zeer korte gebied van de geest en ze 

kunnen niet de grenzen van dit begrip doorbreken en eruit komen en zien wat de realiteit in de 

Boeddha is. 

Boeddha was alleen een dienaar van zijn Heer, Allah de Almachtige. Boeddha was altijd aan het 

mediteren  en wilde de mensen leiden naar de Goddelijke Aanwezigheid van Allah de 

Almachtige, de Bestuurder van de Oppermacht. Helaas, zien we vandaag de dag alleen maar 

volgelingen, die handel drijven door het maken van beelden in dit korte leven, en zo hun 

kostbare levens verspillen aan de rituelen van verbeelding. Het spijt ons dat zelfs vandaag de 

dag mensen erop staan om in hun verkeerde verbeelding te blijven. Als ze vragen om realiteit, 

zullen ze al hun beelden moeten laten, en met hun hart vragen naar de vertegenwoordigers van 

de Oppermacht. Als ze de vertegenwoordiger werkelijk vinden, kunnen zij voorbij tijd en ruimte 

komen.  

De realiteit van Boeddha was om mensen te onderwijzen, buiten tijd en ruimte te gaan. En 

wanneer hij mediteerde sloot hij zijn ogen. Hij onderwees de mensen door te zeggen: ”Oh 

mensen, jullie moeten proberen uit de gevangenis van dit leven te stappen, uit de gevangenis 

van dit fysieke lichaam. En jullie moeten proberen de Goddelijke Oppermacht te bereiken”. Als 

je dit kunt, zal je gelukkig zijn en wanneer je werkelijk gelukkig bent zal je vrij zijn. Vrij van alle 

zware lasten van dit leven. Alleen dan zal je voorbij tijd en ruimte kunnen gaan. Je moet de weg 

van realiteit volgen, en je kunt niet vrij zijn van tijd en ruimte wanneer je de verbeelding volgt. 

Je zal de zware lasten van dit leven met je meedragen, zolang je niet uit tijd en ruimte bent. De 

Heer, Allah de Almachtige, wil jullie lasten van dit leven lichter maken. Hij houdt er niet van, op 

zijn dienaren zware lasten te leggen. Hij wil de lasten van zijn dienaren steeds lichter en lichter 
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maken, zoals het gewicht van de ziel, zonder gewicht . Wanneer je zo licht bent als je ziel, zal Hij 

jou uit je fysieke lichaam dragen naar Goddelijke Gebieden. Hij kan je meenemen naar het 

werkelijke doel van dit leven. En dat is om meegenomen te worden naar de Aanwezigheid van 

de Oppermacht en Goddelijkheid van zijn Eindeloze Koninkrijk, en om jezelf te kunnen vinden in 

zijn Verheven Aanwezigheid .Dat was en dat is het werkelijke doel van de Boeddha. Hij vroeg de 

mensen om zichzelf niet op te sluiten in de beelden van Verbeelding. Masha Allah, ik vraag om 

vergiffenis voor mij en voor jullie, voor alle mensen die verstrikt  zijn in het verkeerde denken 

en ik vraag om Goddelijke Lichten, om het gemakkelijker te maken voor zijn dienaren, om de 

Realiteit te vinden en de verbeelding te verlaten.  
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Conclusie: 
- Wees met de Awliya 

Nieuwe bladzijden. Ongelimiteerde bladzijden. Alles wat toebehoort aan Allah de 
Almachtige is ongelimiteerd. Als je een limiet kunt vinden voor getallen, kun je misschien een 
beetje spreken over de gunsten van Allah de Almachtige. Daarom heeft Allah de Almachtige 
gezegd  dat ,als de oceanen van inkt en de bomen pennen waren om te schrijven, dan zou je 
een heel klein deel van hemelse kennis kunnen opschrijven die tot Allah de Almachtige 
toebehoort. Zou je niet één, maar zeven oceanen bij elkaar brengen, dan nog zou het inkt 
opraken. 

 
Ook al zouden ze ophouden; maar de kennis die Allah de Almachtige heeft geschonken aan 

de zegel der Profeten (s), de kennis die hem gegeven is, zal nooit eindigen omdat hij de enige is 
die spreekt namens Allah de Almachtige, de eerste. Allah de Almachtige heeft niemand anders 
geadresseerd in zijn Goddelijke Aanwezigheid behalve de meest geëerde persoon in de 
schepping, sayyidina Mohammed (s). Niemand kan de Goddelijke Aanwezigheid naderen zoals 
de Zegel der Profeten (s). Allah de Almachtige heeft als eerste zijn ziel gecreëerd, zijn verlichte 
ziel, en dat was “Nur”. En vanuit die ”Nur” heeft Allah geschapen!  Alles werd geschapen vanuit 
die Nur. Niemand en niets kan direct de essentie van Allah de Almachtige bereiken. Het is 
onmogelijk. Alleen door de Zegel der profeten (s) kan dat. De samenvatting en essentie van de 
gehele schepping is met hem. Het is hem geschonken, en dat geschenk gaat door zonder te 
stoppen, stromend, zonder ophouden, het eindigt nooit of wordt nooit afgesneden, Nee! 

 
A’udhu billahi mina shaitan i rajim,bismillah r Rahmani i Rahim. La haula wa la quwatta illa 

billahi ‘l alliyyil’adhim.  
 
Sultan-ul-Arifin Abu Yazid (Bayazid Al Bistami), moge Allah hem zegenen, heeft gevraagd 

hun zikr te blijven doen, om hun herinnering te behouden, om te proberen met de erfgenamen 
van Sayyidina Mohammed (s), de Zegel der Profeten (s) te zijn, om te proberen jouw ziel in de 
oceanen van hun heilige zielen te laten komen. Omdat elk van hen, de Heiligen, de erfgenamen 
van de Zegel der Profeten (s) zijn. Die Grootmeesters hebben ook de oceanen geschonken 
gekregen. Maar hun oceanen, zelfs de oceanen van alle profeten en heiligen samen zijn in 
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vergelijking tot dat wat aan de Zegel der Profeten (s) is geschonken maar een druppel dat vast 
blijft zitten aan het uiteinde van een naald wanneer je die in de oceaan zou dippen. Het is maar 
zo een klein beetje in vergelijking daarmee. Alle Awliyah en Heiligen, vooral de Grote Heiligen, 
de Grootmeesters, degene op de het eerste rij, zijn dicht bij de Zegel der Profeten, de Profeet 
Sayyidina Mohammed (s). Zij nemen direct van hem en zij hebben meer dan anderen 
geschonken gekregen. En hun zielen drinken van die oceanen en worden ook oceanen. De ziel 
van elk van hen is als een oceaan  en alleen de Profeet (s) weet wat er in die oceaan is. Allah 
weet alles, maar door het  niveau van de  scheppende kracht ,wat geschonken is aan alle 
Profeten, de Grote Profeten, de Grote Awliya en aan de Grootmeesters, staan zij op de eerste 
rij van de erfgenamen van Rasul (s); alleen de Profeet weet wat er in die oceaan is. En wat er in 
een ieder zijn oceaan zit, zij weten het, evenals de Profeet (s) het weet . 

Daarom hebben zij universums ,“awalim”,scheppende krachten in hun oceanen. En die 
scheppende kracht is een geschenk van de Zegel der Profeten (s). En deze toekenning  van zijn 
Heer  neemt steeds meer toe. Het blijft niet hetzelfde. Allah de Almachtige zegt: “Oh mijn 
geliefde dienaar!, Waladayna mazeed! Ik Schenk en dat wat ik jou heb geschonken zal nooit 
eindigen.” Daarom wat er maar ook aan RasulAllah (s) is geschonken toen hij met ons was, is 
niet meer hetzelfde. Elke seconde, bij elke ademhaling, wordt dat geschenk verdubbeld door 
Allah de Almachtige. 

 
Daarom, wanneer we spreken over Abu Yazid (r): Wees met de Awliyas, probeer met hen 

te zijn, ook al is het met hun namen of associatie. Wanneer we hun namen noemen, komt er 
een opening naar ons toe. Het is niet leeg. De Profeet (s) vertelde dat wanneer we goede 
mensen noemen, Heiligen, Grootmeesters, Profeten, Grote Profeten en de Zegel der Profeten 
(s), ”tanzil-ur-Rahma”, genade van de barmhartige uit de genade oceanen tot ons komt . 
Daarom, “manakib-ul-aulia”. De Heilige Koran vermeldt de namen van de Profeten, omdat elke 
keer, als we hun naam noemen, komt er heel veel genade van de barmhartige oceanen tot ons. 
Daarom wordt het zo vaak herhaald (in de Koran) wat er is gebeurd met Bani Israïl, de kinderen 
van Israël, wat er is gebeurd met Sayyidina Adam, wat er is gebeurd met Sayyidina Nuh (a), wat 
er is gebeurd met sSyyidina Ibrahim (a) en met de andere Profeten. Het is om eer van hen te 
krijgen, om van hun “Nur” mee te krijgen, dat hun Goddelijke licht, over je mag schijnen. Het is 
een voorbereiding voor jou op je eeuwig leven,  omdat de eeuwigheid zoveel als je is 
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geschonken mee kan dragen, zonder beperkingen. Zij die bezig zijn en werken voor het eeuwige 
leven, voor wie het doel de eeuwigheid is, zij mogen steeds meer en meer vragen, 
ongelimiteerd. Net als een vliegtuig dat vliegt -. hoe meer brandstof wij erin stoppen, hoe 
langer het kan vliegen, het zal nooit zeggen “genoeg”, Nee! Zoveel brandstof als we erin 
stoppen net zolang kan het vliegen. En onze zielen in de Goddelijke Aanwezigheid - denk niet 
dat ze stoppen - zij stromen en stromen door ontelbare oceanen. Dat alles behoort tot de 
eeuwigheid.   

Daarom is het een opdracht - sohbet, associatie - dat je in direct contact met hun moet 
blijven. Dat stroomt door ons werkelijke bestaan. Denk niet dat dit ons werkelijke wezen is. Dit 
is alleen een schaduw van ons werkelijke wezen. Want het werkelijke bestaan kan deze wereld 
niet dragen. Daarom verscheen de aartsengel Gabriël (a) soms in de vorm van een man en zij 
zeiden Gabriël (a) is net gekomen. Maar heeft hij zijn plaats in de Hemel verlaten om hier te 
komen, hoe dan? Toen hij bij de Profeet (s) kwam was zijn  plaats dan leeg? Is hij gekomen met 
zijn echte werkelijke wezen? Hoe? Het is slechts een vertegenwoordiger (van zijn echte wezen), 
als een schaduw in de vorm van een man. 

 
Het echte werkelijke wezen verplaatst zich nooit naar hier of daar vanuit de Goddelijke 

Aanwezigheid. Nooit.! “Niemands ogen kunnen hier of daar kijken!” Denk je dat het echte 
werkelijke wezen van de Zegel der Profeten (s) met ons was? Hoe zou deze wereld dat kunnen 
dragen? De hele  schepping zou verdwijnen als zijn echte wezen hier tot bestaan zou komen. 
Geen schepping meer, alles zou verdwijnen in zijn oceanen, niets zou ooit meer verschijnen. 
Maar alles zou, door Goddelijke Wijsheid, georganiseerd en geprogrammeerd worden. 
Niemand weet hoe het is of hoe het zou kunnen zijn, Nee! We zijn op ons niveau en de 
Goddelijke toespraak kwam eerst naar RasulAllah (saw) en daarna naar ons. Als de Profeet (s) 
geen tussenpersoon zou zijn geweest, zou de Goddelijke Openbaring alles op aarde hebben 
verbrandt. (Maulana reciteert een vers van Surah Hashr)... 

 
“Als we deze Koran zouden laten neerdalen op een berg, zou u het, oh Mohammed  

nederig hebben zien scheuren en instorten, uit angst voor Allah. Deze vergelijking is voor de 
mensheid opdat zij zich gelukkig mogen prijzen als zij reflecteren.” 
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Daarom, deze karakterloze, onwetende mensen zeggen nog steeds dat Sayyidina 
Mohammed ( (saw) als een postbode was, hij bezorgde en hij leverde. Wat een onwetendheid! 
Het is nu verspreid over de hele islamitische wereld, in het Oosten en in het Westen. Ze 
begrijpen de wijsheid niet van het zenden van Sayyidina Mohammed (s) en  het geschenk dat 
hem gegeven is, de Heilige Koran. Bergen kunnen dit gewicht niet dragen, alleen het hart van 
de meest verlichte en meest geëerde persoon was in staat het gewicht van deze het Goddelijke 
Openbaring te dragen. Hoe kun je zeggen dat het nu voor hem afgelopen is en dat we zonder 
Mohammed (s) bij Allah (saw) kunnen komen? Wat is dit voor onwetendheid  waar we in zitten. 

 
Daarom overkomt er dit soort mensen zoveel problemen. Ja, het is een hele diepe oceaan 

dat wij proberen te laten zien aan jou; we kunnen het niet bereiken. Abu Yazid - moge Allah 
hem zegenen, en mogen de lichten van zijn oceaan onze harten verlichten. Verlichte harten, 
zijn levende harten!  Niet verlichte harten, zijn levenloze harten, gesloten harten. Vandaar  dat 
de harten van zoveel geleerden zijn afgesloten. Zij begrijpen niet wat je zegt. Opgesloten! Allah 
opent onze harten naar zijn Awliya. We vragen dat wanneer we spreken over de Awliya dat zij 
ons iets willen schenken naar onze behoeften. Dat is “Rabitah” verbinding van hart naar hart. 
Wanneer je Rabitah maakt zullen de Goddelijke lichten die geschonken zijn aan de Walis , de 
grote Walis of de grote Profeten of de Zegel der Profeten (s) door jouw hart stromen en jij zal 
verlicht worden. 

Wanneer we naar de hemel kijken in de nacht, zien we de verlichte sterren; maar er zijn 
ook miljarden sterren die niet verlicht zijn, omdat die “Nur” niet naar hen komt. En dat is te 
vergelijken met de mensheid. Hemelse wezens kijken naar de mensheid en zien wie van de 
mensen verlicht zijn en stralen net zoals wij kijken naar de verlichte sterren aan de hemel. 
Daarom is de “Rabitah”, connectie, het meest belangrijke medium om hemelse verlichting te 
bereiken. Zij, die dit ontkennen, zijn daarvan afgesloten, er komen geen lichten naar hun 
harten. Afgelopen. Mensen verkeren daarom nu in duisternis; omdat zij geen enkele connectie 
hebben met hemelse mensen of met de verlichte dienaren van Allah die in deze wereld leven 
tussen ons. Het interesseert ze niet , en ze zijn gelukkig om te leven in hun duisternis, in hun 
donkere “dunya”. Net als nachtvogels, vleermuizen blij zijn om in de duisternis van de nacht te 
zijn. Ze houden er niet van om in het daglicht te komen,  omdat ze niet van licht houden. En nu  
zijn 99% van de mensheid op aarde  die niet naar hemelse lichten op zoek zijn  om verlicht te 
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worden en zij  zijn blij in hun duistere wereld, in hun duistere atmosfeer. Daarom doen ze 
zoveel dingen: als ze dat alleen maar konden inzien, zouden ze het niet doen. Als hun harten 
verlicht waren zouden ze niet vechten, en ruzie maken en klagen. Ze zouden blij zijn met dat 
wat hen geschonken is door hun Schepper, de Heer der Hemelen. Maar duisternis voorkomt en 
hindert hen om dat punt te bereiken. Omdat ze geen verbinding, connectie, zoeken met de 
spirituele wereld en met spiritualiteit met de hemelse wezens op aarde en in de hemelen. Dat is 
het probleem. Allen die in deze donkere atmosfeer leven, zonder te vragen om verbinding met 
hemelse wezen, met hun spiritueel wezen, allen van hen zijn probleem makers. 

Mensen in dit klein landje, niemand kent dit land, we zeggen, 80 miljoen mensen in Turkije 
en 200.000 in Noord Cyprus, ze vragen om de Europese Gemeenschap te betreden; ze denken 
dat wanneer ze connectie hebben met de Europese Gemeenschap ze gelukkig zullen zijn. Ze 
denken dat er een einde zal komen aan hun problemen en dat alles heel soepel zal gaan en 
mooi zal zijn. Dit is de grootste fout en misvatting, omdat materiële dingen mensen nooit rust 
schenkt of een goed leven. Het geeft hen nooit het gevoel van een leven met plezier en geluk. 
“Hayaat u tayyib”, Nooit!, Het is hetzelfde! Als zij leden van de EU worden, zullen zij nog steeds 
dezelfde problemen hebben.. Want het zijn dezelfde ziekmakende bacteriën die zij nog steeds 
met zich meedragen. Ondanks ze deel zijn van de EU; dezelfde ziekte is met hun, dezelfde 
atmosfeer!  Duisternis hier duisternis daar! De EU zal hen nooit enig licht geven. Ze zullen nooit 
verlicht worden. Ze zullen misschien een hoop geld beschikbaar hebben, materiële  zaken, maar 
ze zullen nog steeds niet verlicht zijn, afgelopen. Als het Iraakse probleem opgelost is zal een 
ander probleem zich aandienen, omdat dezelfde ziekte nog bij de mensen is, ze weigeren 
verbinding te maken met een verlicht wezen en met een verlicht bestaan. Zij rennen achter 
duisternis en donkere mensen aan. 

Moge Allah mij vergeven en ons een goed begrip schenken. Want dit is een belangrijk punt 
dat naties moeten weten. Alle naties hebben hun verbinding met de hemelse wezens 
verbroken, ze verloochenen hen, ze ontkennen Profeten en Heiligen en alles wat tot de 
hemelen toe behoort en ze tuimelen in een duistere wereld. Een duistere wereld; waar ze ook 
maar naar toe rennen, ze zullen alleen maar duisternis en problemen tegenkomen. 

Allah! Allah! ya Rabb! vergeef ons ya Rabb! Wij vragen om vergiffenis en Zijn zegeningen. 
Voor de eer van de meest geëerde in Zijn Goddelijke Aanwezigheid, de Profeet Mohammed (s).  
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- Dit is een lamp 
 
Dit is een lamp. Over een gegeven en bepaalde tijd zal het branden en daarna zal het 

uitdoven . Een lamp  die hier is voor een bepaalde tijdsperiode zal uiteindelijk doven, het leven 
ervan zal eindigen, er is een sirr, een geheim, in deze lamp. Tot nu toe, kent niemand dit 
geheim. De mens kijkt alleen naar de vlam en naar het uitdoven van die vlam. Het geheim is 
nog niet aangeraakt. Het geheim kun je niet aanraken. Je kunt het niet onder controle houden. 
Deze kuwwa, deze geheime kracht, is in ons fysieke wezen. Dit geheim dwingt ons tot actie. We 
lopen, we luisteren, we kijken, het heeft veel functies. Iedereen heeft een bepaalde tijd 
gekregen om te leven. En het leven verlaat hun lichaam . En het lichaam kan niet meer horen of 
spreken en dat perfecte wezen verdwijnt. Miljoenen boeken zijn er geschreven over ons fysieke 
bestaan Het is onmogelijk om de werking van ons lichaam uit te leggen. Hoe kan het in het 
bestaan komen? Hoe kan het tot leven komen? Hoe verdwijnt het? Hoe neemt het waar? 

 Hoe is de huid geschapen? . Het is als een tas waar Allah ta ala alle organen in heeft 
gestopt of is het gecreëerd na de organen? Wie kan hier iets over zeggen?  wie kan het 
uitleggen.? 

 
Bijvoorbeeld als ik vraag om een onderdeel van deze klok weg te nemen en het er daarna 

weer te bevestigen. Kan iemand die geen expert is dat onderdeel bevestigen? Niemand kan de 
creatie van de mens begrijpen. Hoe  is de mens geschapen? Met Allah’s hand van  qudra, 
kracht? Hij heeft geschapen, hij heeft ontworpen, hij heeft het vorm gegeven. Als we de 
organen van een mens in een container zouden stoppen; zijn zenuwen, zijn botten, zijn spieren 
zou jij in staat zijn dit te ontwerpen? Wie kan dit?! Het is een wonderbaarlijk iets. Dit is voorbij 
ons begrip. Mijn kleinzoon is dokter en zegt dat sommige aderen dunner zijn dan ons haar en 
langer dan de evenaar. Dit in elkaar zetten is onmogelijk en de Schepper hiervan neemt het 
geheim hiervan in een seconde weg en zijn we dood. Dit is waarom het lichaam zo een 
wonderlijke entiteit is. 

 
Allahu Ta Ala Zegt “Wees” en het wordt. Hij zegt “verlaat” en het is verdwenen. Wat 

betekent dit “Wees”? Dit is sirr, een geheim. Wat is het? hoe kun je dit uitleggen? Waar is het 
verscholen? Met wiens opdracht komt het tevoorschijn. Dit is hoe miraculeus onze creatie is. 
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Wanneer dat verborgen geheim weggenomen wordt, zal dat waardevolle ding neervallen. Op 
de tweede dag kun je niet meer kijken. Die schoonheid, die frisheid is verdwenen. Het wordt 
aarde en alleen het skelet blijft over. Na een tijd zal ook dat skelet stof worden. Denk je dat 
Allah de Almachtige het skelet als eerste heeft gecreëerd en daarna de organen er in heeft 
gestopt? 

Wij zijn tussen twee opdrachten in. De eerste komt van boven, de hemel  en zegt “ doe 
dit”. Dit is een opdracht en de tweede opdracht zegt “dit is verboden”. Je bent tussen deze 
twee in gevangen. Doen of niet doen. Verbannen of niet verbannen. Leven of niet leven. Je 
hebt een wil. 

Allah de Almachtige zegt “ik heb leven en dood gecreëerd om jou te testen. Ik heb jou 
gecreëerd om getest te worden. Of je mijn opdracht op volgt, of dat je dat niet doet. Ik heb 
gecreëerd om dit te testen”. 

We zijn opgedragen Allah de Almachtige te gehoorzamen. We zijn opgedragen om alleen 
voor Hem te werken. We zijn opgedragen om alleen Hem te gehoorzamen. Maar de mens heeft 
zijn wegen verloren. Dit is de samenvatting van de vier boeken en het is de samenvatting van 
de andere Goddelijke boodschappen. Er zijn voor Allah. 

Als je je aan de Goddelijke opdrachten houdt, als je voor Hem leeft, zal zijn Goddelijk licht 
nooit doven. Het zal opgaan en ondergaan net als de zon maar nooit doven. De zon zal 
ondergaan en opkomen maar er zal geen licht van ontvangen worden. Zij die leven voor Allah 
zullen op de Dag des Oordeels stralend schijnen. 

En zij die hun lichten hebben gedoofd zullen verschijnen zonder glans. Zij zullen komen 
omgeven door duisternis. Miljoenen op miljoenen zullen verschijnen alsof ze hun glans hebben 
kwijtgeraakt. De maan schijnt, maar het is gesluierd. En deze mensen hebben hun kans 
verspeeld.  Ze hebben hun lichten gedimd. En ze zijn de duistere werelden binnen getreden . Ze 
zijn duistere gebieden binnen gegaan. Daar zullen ze, Zulmet, tirannen worden. Ze hebben hun 
ziel gevangen gezet met hun daden. 

Profeten kwamen om je te scholen, om je meer Nur, licht, te geven ongelimiteerd. Ya Rabb, 
we willen zelfs meer en we zeggen niet genoeg. Maar in deze tijd hebben de mensen hun 
geloof verloren, ze hebben hun geloof verloren in de duisternis van deze madda, materie. 
Madda is een hele zware last. Samen met deze zware last komt verdriet en pijn. Lijden komt 
altijd met deze last. 
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Allahu ta ala heeft gezegd: “wat ik jou geef aan materiële zaken is genoeg, vraag niet naar 
meer. Als je meer wilt vraag naar van Mij, geef in naam van mij. Vraag naar Mij en geef in naam 
van Mij zodat je de zwaarte hiervan niet zal voelen. Dan zal je niet als Qaroen zijn. Qarun 
verkreeg en verkreeg, potte op en uiteindelijk viel hij op aarde neer en daaronder  leed hij pijn. 
Hij was verpletterd als een metalen  plaat . 

 
De mens van de 21e eeuw heeft twee naturen. Ze hebben een heel speciaal karakter. Twee 

groepen mensen,  van Babel en Qarun types. De eerste zeggen “ik wil zoals Babel zijn”  en de 
tweede zegt “ik wil zoals Qarun zijn”. “Meer en meer wil ik vergaren”, zeggen ze. Zij regeren 
over andere mensen. Ze willen zoals Abu Jahl zijn. Ze willen zelfs meer materiële dingen 
vergaren. Ze willen als Qarun zijn, behalve dat, hebben ze nergens anders interesse voor. Het 
verlangen om zoals Babel te zijn is een zeer wijdverspreide  ziekte. Heel goed, wat is de 
toekomst voor beide groepen? Om deze reden moorden zij, branden zijen vernietigen zij. Dit is 
de weg van shaitan.  
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- Hamd of Mohammed (s) 

 
“Zichzelf prijzen door Zichzelf”Samengesteld door Sjeikh Adnan Kabbani met de kennis van 

Sultan ul Awliya Abdullah Faiz ad Daghistani (ra) en Sultan ul Awliya Maulana Sheikh Nazim 
moge Allah zeer tevreden zijn met hen. 

 
- De afzondering gedurende de Nachtreis 
Bismillahi Rahman ir Raheem. Via het hart van onze grandsjeikh Maulana Sheikh Abdullah 

Faiz ad Daghestani en Maulana Sheikh Nazim Adil al Haqqani, verbinden zij ons met het hart 
van de Profeet Mohammed (s) . Alle 124.000 profeten zijn verbonden met het hart van de 
Profeet Mohammed (s)  en de Profeet Mohammed (s) is verbonden met Allah de Almachtige. 
De Profeet Mohammed (s) was niet verbonden met Allah de Almachtige door de Namen of 
Attributen maar met de ware Essentie van Allah de Almachtige. De Essentie van Allah de 
Almachtige werd hem gegeven en mee omgeven. Wat dan ook  Allah de Almachtige de Profeet 
Mohammed S (s) mee omgeven heeft, door middel van de Namen en Attributen, zijn in 
vergelijking met de Essentie van Allah de Almachtige, heel weinig. 

Deze Essentie van Allah de Almachtige was de Profeet Mohammed (s) mee omgeven in de 
tijd van de Nachtreis toen hij in afzondering was met Allah de Almachtige. De Profeet 
Mohammed (s) was door Allah de Almachtige omgeven met straling van de Essentie totdat er 
geen Mohammed meer over was, en zijn lichaam was vervangen door een Goddelijk Lichaam of 
een Hemels Lichaam. Hij was omgeven door een lichaam gerelateerd aan de Goddelijke wereld 
van de Essentie van Allah de Almachtige.  Toen de Profeet Mohammed (s) in afzondering was 
met Allah de Almachtige, leek de Hemelse Oceanen van Eendracht, de Hemelse Oceanen van 
Eenheid met Allah de Almachtige, alsof het was verdwenen en niet tevoorschijn kwam.  Allen 
van hen waren omgeven met Sayyidina  Mohammed (s). Tussen alle andere universums, 
Goddelijke werelden, Goddelijke universums, hemelen en aarde,  was de Profeet Mohammed 
(s) omgeven  door de Eenheid van Allah de Almachtige, door zijn Attributen en door de Namen 
van Allah de Almachtige. Maar in die makam, staat van spirituele ontwikkeling ,  in die 
afzondering met Allah de Almachtige, in de Nachtreis, was de Profeet omgeven door Zijn  
Essentie. Wat niemand zich zelfs maar kan indenken of beschrijven. De Profeet Mohammed (s) 
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is de enige die verantwoordelijk  is voor alles dat verschijnt vanuit de Goddelijke Namen en 
Attributen van Allah de Almachtige. Alles in de wereld was omgeven  met Mohammed  
RasoolAllah (s). Alles dat tevoorschijn kwam en geschapen was   vanuit de Attributen van Allah 
de Almachtige was ook omgeven  door RasoolAllah (s). De 124.000 profeten waren ook 
omgeven met Mohammed RasoolAllah (s).  Hij was de Goddelijke Spreekbuis van Allah de 
Almachtige 

die alle boodschappers en profeten heeft onderwezen. Hij was degene tussen eenieder en 
Allah de Almachtige . De Profeet Mohammed (s) was degene die openbaring gaf aan Sayyidina 
Jibril (a), om aan elke profeet van Allah de Almachtige te zenden, omdat zelfs Sayyidina Gabriël 
(a) een limiet had waar hij moest stoppen. Sayyidina Gabriël (a) kon niet voorbij die grens gaan, 
er is maar één en alleen hij kon voorbij die grens en hij was uitgenodigd om tot de Goddelijke 
Essentie van Allah de Almachtige te komen en dat is Mohammed RasulAllah (s). 

 
- Een stadium voorbij taal          
Met welke tong of met welke taal heeft Allah de Almachtige hem toegesproken in dit 

grootse stadium . Er is geen taal in dit stadium. Taal is gerelateerd aan de aardse wereld, en aan 
de universums, die voor ons onzichtbaar zijn, van de engelen of van de jinns, of andere creaties 
van Allah de Almachtige. Er zijn woorden en er zijn letters. Allah de Almachtige gebruikt 
woorden, taal en letters op wat Hij heeft geschapen. Maar in deze maqaam, , deze stadium van 
spirituele ontwikkeling, tijdens deze afzondering met Allah de Almachtige, op  deze Hemelreis, 
heeft Allah de Almachtige geen gebruik gemaakt van dergelijke taal, woorden of letters, toen 
Hij zijn meest geliefde Profeet Mohammed (s)  toesprak . Dit was iets dat geopenbaard werd 
aan het hart van Mohammed (s) door de Goddelijke Aanwezigheid van Allah de Almachtige. De 
Profeet Mohammed (s) werd toen geïntroduceerd  aan de tijd voordat er zelfs maar iets 
verschenen was, uit de Kennis van Allah de Almachtige. Hij werd toen gekleed om de 
Vertegenwoordiger van Allah de Almachtige te zijn, en om de Perfecte Mens te zijn. Hij is de 
Perfecte Mens die de gehele mensheid voor iedereen en aan iedereen vertegenwoordigd. 
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- Hamd van Mohammed (s) 
 
Allah de Almachtige heeft dit licht, dat het  Hemelse en Goddelijke wereld van lichten 

vertegenwoordigd, Mohammed (s) genoemd.  In deze, maqaam,  deze stadium van spirituele 
ontwikkeling, is hij geen mens en hij is zelfs niet van de mensheid, hij is niet wat je ooit kunt 
voorstellen . Hij is het Goddelijke Woord en het is de Goddelijke Werelden van het Licht van 
Allah de Almachtige en de Hemelse Wereld van Genade van Allah de Almachtige. Hij is ook de 
Goddelijke Wereld van Hamd van Allah de Almachtige. Het  is om die reden dat hij Mohammed 
(s) is genoemd. Dat betekent een diepe en intense vorm van prijzen. Het woord Hamd 
betekend in het Arabisch, prijzen, vereren, loven . Allah de Almachtige prijst Zichzelf door 
Zichzelf. Dit prijzen of danken van Zichzelf door Zichzelf is Mohammed (s) en werd Mohammed 
(s) genoemd.  

Hij is in totaliteit de schaduw van de Essentie van Allah de Almachtige. Hij is de Perfecte 
Mens, het Perfecte Voorbeeld en de  de Perfecte Imaan in de Goddelijke Aanwezigheid van 
Allah de Almachtige.  

 
- De schaduw van Mohammed (s) 
 
De 124.000 profeten die het geheim van Mohammed RasulAllah (s) hebben geërfd  zijn ook 

perfecte mensen. Elk van deze profeten waren gedurende hun periode van tijd ook perfect. 
Toen, creëerde  Allah de Almachtige tussen de profeten  sleutelposities . Wie 
vertegenwoordigde zij? Zij vertegenwoordigden Mohammed rasulAllah (s). En zij zijn de 
schaduw van Mohammed (s). Het moet genoteerd worden dat zij de schaduw van Mohammed 
RasulAllah (s) zijn en niet de schaduw van Allah de Almachtige . Deze schaduw van Mohammed 
RasulAllah (s) startte  bij Sayyidina Noach (a) en daarna Sayyidina Abraham (a) en dan Sayyidina 
Mozes (a) en dan Sayyidina Jezus (a) en daarna het fysieke lichaam van Mohammed RasulAllah 
(s) welke ruim 1400 jaar geleden verscheen . Een straal van licht zo groot dat het door het oog 
van een naald past, werd door Allah de Almachtige  gericht aan deze profeten om de schaduw 
van Mohammed  RasulAllah (s) te vertegenwoordigen. Het licht dat in de Goddelijke 
aanwezigheid  van Allah de Almachtige aanwezig is. Allah de Almachtige heeft zijn naam 
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verbonden aan Mohammed (s) Zijn boodschapper in La ilaha illAllah Muhammadur RasulAllah 
(s) in vóór-eeuwigheid, voor er zelfs maar iets geschapen was. Van hier werd Noach (a)  bekleed 
door licht.  De mensen van Noach (a) begonnen hem te aanbidden. Zij werden verteld dit niet 
te doen. Het was om dit lichtl dat ze hem zo vereerden.  

 
- Het licht in Sayyidina Abraham (a) 
 
Na Noach (a) werd dit licht doorgegeven aan Abraham (a). Abraham (a) was de stamvader 

van zoveel profeten. Hij was een van de meest belangrijke profeten van Allah de Almachtige. 
Vanwege dit licht kwam hij veilig uit het vuur van Nimrod. Dit was te wijten aan het feit dat hij 
dit licht bij zich droeg, want het licht was van Mohammed RasulAllah (s). Toen de koning van 
dat land, Babel, Sayyidina Abraham (a) probeerde te verbranden met een enorm vuur, stuurde 
Allah de Almachtige Gabriël (a) naar Abraham (a) om hem te helpen. Gabriël (a) was de meest  
geliefde van alle engelen van Allah de Almachtige. Gabriel (a) zei tegen Abraham (a): 
“Alstublieft,  beveel mij en vertel mij wat ik moet doen om u te redden. Zelfs al zou u mij de 
opdracht geven om Nimrod en al zijn mensen in dit hoge vuur te werpen . Ik ben er klaar voor 
om dit te doen. Abraham (a) zei: Oh! Gabriel (a)degene die u gezonden heeft weet in welke 
conditie ik ben. Ik wil niemand anders zijn hulp. Hij weet het. Ik ben tevreden met wat Allah de 
Almachtige met mij doet. En ik weet dat  Hij mij nu ziet”.  In werkelijkheid  was het  niet 
Abraham (a) die dit zei maar het licht dat in Abraham (a) was sprak op deze manier. Er  
verscheen een groot wonder toen Abraham (a) in dit hoge vuur werd gegooid: het vuur 
brandde hem niet. Als Allah de Almachtige het vuur had opgedragen om koud te worden had 
Sayyidina Abraham (a) door de kou kunnen overlijden. Allah de Almachtige  heeft opgedragen 
dat het vuur veilig en niet koud zou zijn zodat Abraham (a) veilig was. 

 
- Het licht in Sayyidina Ismael (a) 
 
Dan werd het licht doorgegeven van Abraham (a) naar zijn zoon Ismael (a). Allah de 

Almachtige  heeft Sayyidina  Ismael (a) gered om geslacht en geofferd te worden. Als hij van dit 
offer niet gered zou worden hoe zou het fysieke lichaam van Sayyidina Mohammed (s) dan 
verschijnen in de toekomst? Omdat Ismael (a) een van de voorvaderen van Sayyidina 
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Mohammed (s) was. Allah de Almachtige  wilde een offer maken met een offer van Allah de 
Almachtige  Zelf, zodat het licht nog zuiverder zou worden in de toekomst , wanneer 
Mohammed RasulAllah (s) fysiek zou verschijnen in deze wereld. Het licht dat bij Abraham (a) 
was, werd doorgegeven aan Ismail (a). Het licht was toen, niet meer bij Abraham (a) omdat het 
nu doorgegeven was aan Ismael (a), zijn zoon. Omdat  Abraham (a) dit licht niet meer in zich 
had op dat moment,   beefde hij  zo  toen Allah de Almachtige  hem opdroeg  de nek van zijn 
zoon af te snijden. Allah de Almachtige Heeft hem dit drie keer moeten opdragen. De eerste en 
de tweede keer beefde Abraham  (a) zo erg en kon zichzelf niet ertoe brengen deze opdracht 
uit te voeren. Het was pas bij de derde keer dat hij naar zijn zoon ging en zei: “Oh mijn zoon ik 
ben opgedragen door Allah de Almachtige  jou te offeren.” Dit beven en aarzelen  was omdat 
op dat moment het licht niet meer bij Abraham (a) was  om hem sterk te maken en te 
ondersteunen. Het was toen dat Ismail (a) sprak en zei: “Oh mijn vader! Aarzel niet, snijd snel 
mijn nek want ik ben bereid om mezelf op te offeren omwille van Allah de Almachtige..” Ook in 
dit geval was het niet Ismail (a) die dat zei maar het was het licht in Sayyidina Ismaël (a)  die op 
deze manier sprak. Toen Abraham  (a)  in opdracht van Allah de Almachtige zijn zoon probeerde 
te slachten,  brandde zijn hart zo erg dat er gezegd werd dat er rook uit zijn mond kwam. Maar 
dan nog probeerde hij zijn best te doen om de keel van zijn zoon te snijden. Maar op 
wonderbaarlijke wijze weigerde het mes de keel van Sayyidina Ismail (a) te snijden. Toen zei 
Allah de Almachtige,  ”Stop! Ik accepteer dit offer en ik zal dit offer  veranderen door een  
buitengewoon offer.” Toen stuurde Allah de Almachtige via Gabriël  (a) een ander offer vanuit 
de hemelen in het belang van het leven van Sayyidna Mohammed (s). 

 
- Het Licht van Sayyidina Mozes (a) 
 
 Vervolgens  werd dit  licht later aan   Mozes (a) doorgegeven, die de Khalil, de vriend, van 

Allah de Almachtige was. Op een dag zei Mozes (a) aan Allah de Almachtige:  “U, Almachtige 
Allah, heeft mij gekozen boven alle andere profeten. U bent zo dicht bij mij en U heeft mij zelf 
de kracht gegeven,  U te spreken zoals vrienden elkaar zouden spreken. Alstublieft  Zorg dan 
ook om mij in staat te laten zijn U te zien.” Toen zei Allah de Almachtige: “Zeg dat niet zo 
Mozes!, het is niemand toegestaan Mij te zien, behalve Mijn Geliefde Mohammed (s).” “Kijk 
Mozes, en zie wat Ik jou zal laten zien.” Allah de Almachtige opende een visioen waarin er 
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18.000 bergen van de Sinaï, met een  Mozes (a) op de top van elke berg stond,  die ook vroegen 
om Allah de Almachtige te zien. En Allah de Almachtige zei toen: ”Jij bent op de wachtlijst en 
geen enkele van jou zal in staat zijn Mij te zien totdat Mijn Geliefde Mohammed (s) Mij zal 
zien”. Toen vroeg Mozes (a) aan Allah de Almachtige: “Waarom prefereert u deze Mohammed 
(s) meer dan ik, Oh! Allah de Almachtige? Ik ben uw Khalil en ik ben zo dichtbij U dat ik U zelfs 
spreek. Dus waarom staat U het Mohammed RasulAllah (s) alleen toe U te zien en niet ik ? Ik 
ben zo dichtbij U. Ik ben zelfs Uw vriend”.Mozes (a) wist niet dat hij sprak via Mohammed 
RasulAllah (s) en hij dacht dat hij direct sprak tot Allah de Almachtige. Toen Mozes (a) aan Allah 
de Almachtige  vroeg: “Waarom prefereert U Mohammed (s) boven mij”,  riep  Allah de 
Almachtige en zei: “Gedraag je!” Als je zoiets nogeens zegt , zal ik je profeetschap afnemen!  Je 
zal geen profeet meer zijn. Je moet weten dat Mohammed (s) van een totaal ander kaliber is. 
Jij, alle andere profeten, alle engelen en ieder ander zijn altijd op zoek naar Mijn tevredenheid 
(rida) . Terwijl Ik Allah de Almachtige ben en mijn best doe Mijn Geliefde Mohammed (s) 
tevreden en gelukkig te maken. Allen van jullie zoeken naar manieren om Mij gelukkig te maken 
en Mij tevreden te stellen. Maar Ik ben Allah de Almachtige en Ik probeer mijn best te doen om 
Mohammed (s) tevreden te stellen. Fysiek ging het licht ook van Sayyidina Ismael (s), van  zoon 
naar kleinzoon, tot aan Abdullah (a) moge de Almachtige Allah  hem zegenen. Die de vader van 
de profeet Mohammed (s) was en van hem werd het doorgegeven aan zijn zoon. Na Mozes (a) 
werd Sayyidina Isa (a) omgeven door dit licht.  Na de  hemelreis van Isa (a) werd dit licht door 
Allah de Almachtige ingenomen en gehouden tot de geboorte van de profeet Mohammed (s), 
omdat er niemand in die tussentijd krachtig genoeg was om het te dragen. Toen de Profeet (s) 
werd geboren , ging  deze lichtbundel van Allah de Almachtige naar het fysieke lichaam van de 
Profeet Mohammed (s) overgedragen.  
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- Het licht bij de meesters van de Gouden  Keten 
Toen Mohammed(s) heen ging of gesluierd werd voor de mensheid, werd dit licht niet 

weggenomen door Allah de Almachtige. Deze straal van licht ging over naar het hart van Abu 
Bakr Siddiq(r) en van Abu Bakr Siddiq(r) naar  

Salman al Farsi(r) dat Allah (jj) tevreden met hem mag zijn, en van hem naar   
Qassim ibn Muhammad ibn Abu Bakr as Siddiq (r), moge Allah (jj) tevreden met hem zijn. 

En dan van hem naar  
Imam Jafar as Sadiq moge Allah (jj) zijn geheim heilig maken, en van hem naar  
Tayfur Abu Yazid al Bistami moge Allah (jj) zijn geheim heilig maken, en van hem naar  
Abul Hassan Ali al Kharqani moge Allah (jj) zijn geheim heilig maken, en van hem naar  
Abu Ali al Farmadi moge Allah (jj) zijn geheim heilig maken, en van hem naar  
Abul Abbas, al Khidr (a) moge vrede op hem rusten, en dit werd in vertrouwen bewaard, 

als een Amana, of als een borg bij al Khidr (a) omdat Abdul Khaliq al Ghujdawani (r) nog niet 
geboren was. Van hem naar  

Abdul Khaliq al Ghujdawani moge Allah zijn geheim heilig maken, die de khalif van Allah 
de Almachtige voor de  Khatam ul Khawajagan is tot de Dag des Oordeels, en van hem naar Arif 
ar Riwghari moge Allah zijn geheim heilig maken en van hem naar  

Khwaja Mahmoud al Anjir al Faghnawi moge Allah (jj) zijn geheim heilig maken 
Ali ar Ramitani, moge Allah zijn geheim heilig maken, en van hem naar 
 Muhammad Baba as Samasi, moge Allah (jj) zijn geheim heilig maken, en van hem naar 

Sayyid Amir Kulal moge Allah (jj) zijn geheim heilig maken, en van hem naar  
 
Imam at Tariqah Mohammad Bahauddin Shah Naqshband al Uwaysi al Bukhari moge 

Allah tevreden met hem zijn en op het moment dat het licht Imam Shah Bahauddin 
Naqshband(r) omgeven had, voegde  Allah de Almachtige nog een lichtstraal  toe aan dit licht 
van de Realiteit van Sayyidina Mohammed (s) welke afkomstig is van de Maqaam over de 
Maqaam van Sayyidina Gabriël (a). Hetgeen zelf nog boven de Realiteit van de Troon is, omdat 
hij de Imam  van de Goddelijke Wereld van Allah de Almachtige aan de Goddelijke Wereld van 
de Profeet Mohammed (s) over de Troon,  en van hem tot  

Ala'uddin al Bukhari al Attar, moge Allah (jj) zijn geheim heilig maken, en van hem naar  
Yaqub al Charkhi, moge Allah (jj) zijn geheim heilig maken, en van hem naar  
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Ubaydullah al Ahrar as Samarqandi, moge Allah (jj) zijn geheim heilig maken, en van hem 
naar  

Mohammad az Zahid, moge Allah (jj) zijn geheim heilig maken, en  van hem naar  
Darwish Mohammad al Bukhari moge Allah (jj) zijn geheim heilig maken, en  van hem naar  
Mohammad Ahmad Khwaja al Amkanaki as Samarqandi, moge Allah (jj) zijn geheim heilig 

maken 
en van hem naar Muhammad al Baqibillah as Samarqandi, moge Allah (jj) zijn geheim 

heilig maken en van hem werd het licht ontvangen door   
Mujaddid Alfith Thani Imam Rabbani Ahmad al Faruqi as Sirhindi, moge Allah (jj) zijn 

geheim heilig maken en gedurende die tijd werd het ontvangen door Sheikh Ahmed al Faruqi, 
een ander licht werd toegevoegd aan dit licht. Sayyidina Ahmed Faruq al Sirhindi, werd de 
vernieuwer en  op[wwekker van het tweede millenium van de Islamitische kalender, en van 
hem naar  

Urwat ul Wuthqa Muhmmad al Masum ar Rabbani, moge Allah (jj) zijn geheim heilig 
maken, en van hem naar  

Muhammad Sayfuddin al Faruqi al Mujaddidi, moge Allah (jj) zijn geheim heilig maken en 
van hem naar Sayyid Nur Muhammad al Badawani, moge Allah zijn geheim heilig maken, en 
van hem naar   

Shamsuddin Habib Allah, Mirza Jani Janan al Mazhar, moge Allah (jj) zijn geheim heilig 
maken, en van hem naar 

Ghulam Ali Abdullah ad Dahlawi, moge Allah (jj) zijn geheim heilig maken, en van hem 
naar 

Sheikh Ziyauddin Abu Naasan Mohammed Khalid al Baghdadi ash Shami, moge Allah (jj) 
zijn geheim heilig maken, en van hem naar  

Sheikh Ismail Muhammad an Narani, moge Allah (jj) zijn geheim heilig maken, en van hem 
naar   

Sheikh Khas Muhammad ash Shirwani, moge Allah (jj) zijn geheim heilig maken, en van 
hem naar   

Sheikh Muhammad Effendi al Yaraghi, moge Allah (jj) zijn geheim heilig maken, en van 
hem naar  
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Sayyid Jamaluddin al Ghumuqi al Husayni, moge Allah (jj) zijn geheim heilig maken, en van 
hem naar   

Sheikh Abu Ahmad as Sughuri, moge Allah (jj) zijn geheim heilig maken, en van hem naar  
Sheikh Abu Muhammad al Madani, moge Allah (jj) zijn geheim heilig maken, en van hem 

naar  
Sheikh Sharafuddin ad Daghestani, moge Allah (jj) zijn geheim heilig maken, en van hem 

naar  
Sultan al Awliya Sheikh Abdullah al Faiz ad Daghestani, moge Allah (jj) zijn geheim heilig 

maken, en gedurende deze tijd werden er vier andere stralen 
toegevoegd aan dit licht, allereerste van het Licht van de profetie van 
Sayyidina Mohammed (s), ten tweede, van het Licht van de 
Boodschapper van Sayyidina Mohammed (s),  ten derde van het Licht 
van de Openbaring van Sayyidina Mohammed (s) en ten  vierde van 
het Licht van de Wilaya van Sayyidina Mohammed (s)  

Sultan al Awliya Sheikh Abdullah al Faiz ad Daghistani straalde 
met deze lichten. Hierdoor zei Sayyidina Sharraffuddin Dagistani over 
Sheikh van Abdullah Faiz Daghistani, dat niemand onder de kinderen 
van Adam (a) zo een hoge rang heeft bereikt. 

 
- Het licht van Wilaya 
Grootmeester Sheikh Abdullah Ad Daghestani was de leraar, de heer en meester omdat hij 

de Zegel van de Heiligen is. Mohammed RasulAllah (s) is het Goddelijke Licht in de wereld van 
Allah de Almachtige en het hart van die wereld was bekend als de Zegel van de Awliya en het 
licht van Wilaya van Sayyidina  Mohammed  (s). De werkelijkheid die hem omgeven was door 
Allah de Almachtige, werd snel bewaard in het hart van deze Goddelijke  lichtwereld en het hart 
daar vertegenwoordigd Maulana Sheikh Abdullah ad Daghestani (ra). Het is van dit Licht van 
Wilaya dat het Licht kwam naar  elke Profeet en Boodschapper. Het is van de Grootmeester 
Maulana Sheikh Abdullah Faiz ad Daghestani  (r) die het heeft doorgegeven aan elke Heilige en 
Profeet van de tijd van Adam (a) tot aan de Profeet  Mohammed (s)  en Grootmeester Maulana  
Sheikh Abdullah ad Daghestani (r) was ook degene die werd  gehouden om het geheim van de 
Heilige Koran te openbaren gedurende de tijd van Mahdi (a) en dit te onderwijzen aan 
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Sayyidina Mahdi (a) zodat Sayyidina Mahdi (s) in staat zal zijn dit te openbaren aan de 
mensheid. 

 
- Het licht  in Maulana sheikh Nazim Al Haqqani 
 

Zo was de status en rang van onze Grote Sultan ul Awliya 
Sheikh Abdullah Faiz ad Daghestani en dit was doorgegeven 
aan Sultan ul Awliya Maulana Sheikh Nazim Adil Haqqani, 
moge Allah tevreden over hem zijn.  Net voor Maulana 
Sheikh Abdullah Faiz ad Daghestani (r)  overleed, riep hij mij, 
sheikh Adnan Kabbani,  en hij vroeg mij om pen en papier 
mee te brengen en om  op te schrijven wat hij zou vertellen. 
Hij vroeg ook om 4 getuigen mee te brengen om dit gade te 
slaan.  Hij zei toen: ”Ik  bekleed mijn zoon, Sheikh Nazim met 
alle spirituele  statussen en rangen  waar Allah de Almachtige 
mij tot nu toe mee heeft  bekleed. Ik bekleed Sheikh Nazim 
met alle spirituele rangen  waar ik ook mee bekleed  ben. Hij 
is mijn erfgenaam en hij is een perfect mens die Mohammed 
RasulAllah (s) vertegenwoordigd  gedurende deze tijd. Hij zal 
mij vertegenwoordigen en  Sayyidina Abu Bakr (r) en alle 
Grootmeesters  en Sayyidina Ali (r) en Sayyidina Omar (r) en 
Sayyidina Usman (r) en alle Sahabas en alle 124.000 Profeten. 

Ik geef deze boodschap zodat het bekend zal zijn bij alle Awliya en aan allen die op dit moment 
naar mij luisteren in de Hemelen en op Aarde. (Hij sprak niet alleen tot ons maar richtte zich tot 
iedereen). Ik  bekleed mijn zoon Maulana Sheikh Nazim in opdracht van de Profeet Mohammed 
(s) en met de Wil van Allah de Almachtige met alle rangen waar ik mee bekleed ben. En dat hij 
het zal dragen tot de komst van Sayyidina Mahdi (a). Wanneer Sayyidina Mahdi (a) verschijnt,  
zal ik terugkeren met de werkelijkheid van Sayyidina Mohammed (s)  en de werkelijkheden van 
alle 124.000 Profeten en alle Awliya van de tijd van Adam (as) tot, Yauwmul Qiyama, de Dag des 
Oordeels.  
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Mijn Grootmeester Maulana Abdullah Faiz ad Daghestani heeft het toen heel duidelijk 
gezegd, dat de Perfecte Mens gedurende deze tijd degene is die Mohammed)  RasulAllah (s) 
vertegenwoordigd, Maulana Sheikh Nazim is. Sommige mensen zullen zeggen dat ik (Sheikh 
Adnan) zo spreek omdat hij (Maulana Sheikh Nazim) mijn sheikh is. Zij zijn gek! ik spreek vanuit 
de  rangen die zij niet kunnen bereiken. Of zelfs maar naar kunnen luisteren en zij kunnen niet 
dit type kennis verkrijgen van hun Sheikhs of hun rangen. Als zij dit soort kennis zouden kunnen 
geven,  dan zouden we het accepteren wat ze zeggen.   Nooit kan men dit soort kennis bereiken 
of horen behalve vanuit de positie van Sheikh Nazim. In voornoemde wijze na  het heengaan  
van Grootmeester Sheikh Abdullah Faiz Ad Daghestani (r) is dit licht doorgegeven aan Maulana 
Sheikh Nazim en gevoegd aan al deze lichten dat doorgegeven is aan Maulana Sheikh Nazim 
door Grootmeester  Abdullah, een andere specialiteit van de Goddelijke Eigenschap en Naam  
van Al Haqq is ook geschonken aan Maulana sheikh Nazim  door Allah de Almachtige. Met deze 
gift van de Eigenschap van Al Haqq of de ‘Waarheid’, werd Maulana Sheikh Nazim  ook de taak 
toevertrouwd om Haqq of de Waarheid  te  vervullen in de harten van hen waar het licht van 
Mohammed dur Rasulallah (s) nog steeds niet heeft bereikt. 
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- Begrippenlijst: 

(a) :  Vrede zij met hem 

(s) :  Vrede en zegeningen zij met hem 

Adab : Alle goede manieren, respectvol gedrag, beleefd. 

Akhira : Het hiernamaals 

Al-Hamdu :   Lof 

Alhamdulillah :   Alle lof zij voor Allah 

Asr :. Derde gebed van de dag, uitgevoerd in het tweede deel van de middag 

Assalaam aleikum :  Vrede zij met u 

Astaghfirullah :   Ik zoek vergiffenis van Allah. 

Awliya :  Heiligen. 

Barakah :   Zegening 

Batil :  Wat is vals, een illusie. 

Bay'ah :  Akte van toetreding. 

Bayan :   Religieuze discours 

Bid'a :  Is een islamitische term die "innovatie in geloof of aanbidding" betekent. Taalkundig 

gezien betekent bid'ah "iets nieuws", "een nieuwigheid". Vanuit islamitisch oogpunt refereert 

de term aan religieuze innovatie, praktijken van geloof die niet door de profeet Mohammed 

voorgeschreven zijn. 
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Dag der Belofte :  De dag dat de zielen een eed hebben afgelegd aan hun Heer om naar de 

aarde te gaan en daar als Zijn dienaar op te treden. 

Dergah : Soefi  ontmoetingscentrum. Het omvat meestal een moskee, vergaderzalen, een 

islamitische religieuze school (madrassa), woningen voor een leraar of voogd, en andere 

gebouwen voor de gemeenschap om  te gebruiken. Het wordt vaak gebouwd in de buurt van 

het graf van een Heilge om zijn vroomheid 

Dhikr :   Herdenking, vooral naar God toe, is binnen de islam de belangrijkste vorm van 

meditatie, bestaande uit een religieus ritueel waarbij een woord of korte zin langdurig wordt 

herhaald. Dit kan zowel individueel als gezamenlijk uitgevoerd worden.Dit kan op elk moment 

van de dag plaatsvinden. Vooral binnen het soefisme is deze vorm van aanbidding sterk 

ontwikkeld, maar ook veel moslims besluiten hun salat met een vorm van deze vrijwillige 

bezinning. Uitdrukkingen die voor dhikr worden gebruikt zijn Gods naam in het Arabisch, Allah 

of een van de andere Namen van God. 

Dhuhr :  Middaggebed , net na het hoogste punt van de zon. 

Djinns :   Een djinn is een bovennatuurlijk onzichtbaar wezen, dat volgens islamitische 

overleveringen, die aan bod komen in de Koran, bezit kan nemen van mensen. Samen met 

mensen en engelen zijn djinns volgens de Koran de drie levensvormen met een bewustzijn 

gemaakt door Allah. De djinn komt ook buiten de Koran veelvuldig voor in verhalen, maar dan 

als magisch wezen dat wensen vervult. In deze context wordt de naam 'djinn' vaak vertaald als 

'geest'. 

Du’a : Een persoonlijk gebed zonder vaste regels; 

Dunya :    Tijdelijke wereld, materiële wereld  

Fajr :  De eerste van de vijf dagelijkse gebeden, uitgevoerd tussen de dageraad en zonsopgang. 

Fana : Het doel van  mystieke oefeningen beschreven als het opgaan in Hem, met verlies van 

eigen identiteit  
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Ghusl : Belangrijke rituele wassingen 

Hajj :  Grote pelgrimstocht naar Mekka, de vijfde pilaar van de islam 

Hajji/Hajja :   Persoon die de bedevaart heeft gemaakt. 

Haqq : Waarheid   

Hijri kalender : Islamitische kalender gebaseerd op de maan 

Iblis :  Shaytan – Satan. 

Iman : Geloof . 

Insha Allah :   Als God het wilt.  

Jamaat  Een groep mensen die bij elkaar om gezamenlijk te bidden. 

Jibril :  De Engel Gabriel 

Jummah : Vrijdaggebed  

Kafir : Term die diegene aanduidt die geen gelovige is. 

Khalifa :   Kalief, vertegenwoordiger 

Khalifatullah   Kalief, vertegenwoordiger van Allah 

Khalwa :  Spirituele retraite 

Kufr :  Ongeloof, ongeloof, ondankbaarheid 

Maddhab : Leerscholen Rechtsgeleerdheid binnen de islam waarvan er vier stromingen              

zijn genoemd naar de stichters van de wetscholen: Hanafi, Maliki, Hanbali, Shafii 

Madad : Ondersteuning, oproep voor ondersteuning, hulp  

Malakout : Domein van Engelen , Zielenwereld 
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Mawlana : Onze Meester   

Mourshid :  Spirituele Gids   

Muharram : Eerste slamitische maand, in de maankalender 

Mumin :  Gelovige    

Murid :  Aspirant 

Mushriks :  Afgodendienaars  

Nafs :  Ziel , de lagere ik, het ego  

Nur : Goddelijk Licht 

Qibla : De richting waar het gebed naar gericht is (Mecca) 

Rakaats :  Cyclus binnen het Islamitisch gebed 

RasulAllah (s) : De Profeet Mohammed (s) 

Sahaba   Compagnons van de Profeet (s). 

Sajda   : Buiging (aanbidding) met de handen naast het hoofd 

Salawaat : Lofprijzen aan de Profeet Mohammed (s) 

Shahada : Geloofsbelijdenis 

Sharia : islamitische wetten  

Shaytan   Satan, Iblis. 

Sayyidina : Onze Meester 

Sheikh :  Spirituele leermeester 
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Shirk : Afgoderij: verwijst in de islam naar alleen de zonde, als deze niet wordt gevolgd door 

aardse bekering, onvergeeflijk door God. Het bestaat uit het associëren van andere goden of 

andere wezens met God, door hen de eer en aanbidding te schenken die alleen aan God zou 

moeten toekomen. 

Shukr :  Bedankt, dankbaarheid. 

Silsila   Keten, transmissielijn. 

Sohbet :  Spirituele lezing door een soefi meester 

Tajalli : Een spirituele manifestatie 

Tariqat : Spiritueel pad met God als doel 

Tawaaf :  Omwentelingen om de Kaaba heen als onderdeel van de pelgrimstocht 

Tawba :   Berouw. 

Tawheed :  Het getuigenis van Goddelijke Eenheid 

Umrah :  Pelgrimstocht buiten de vastgestelde periode in de maankalender 

Umma : Religieuse gemeenschap, natie, volk    

Ummat-i-Muhammadi   De Natie van Muhammad (s). 

Wali : Heilige   

Wudu /Ghusl : Rituele wassing/ rituele douche  

Ziyarat :  Het bezoeken van een tombe van een heiligeVisite. 
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Al Khidr :'The Green One' 
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