In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer
is voor Hem, de Vernederaar, de Verheffer. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons
te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte
gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden,
niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst.
En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat
of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat
Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.
Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf
niet anders dan als moslims. (soerat Al Imraan 102)
Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede
daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn
boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.
(soerat Al Ahzaab 70-71)
Oh Allah, laat Uw salaat, salaam en zegeningen over Uw dienaar en
boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.
En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over gaat over sihr,
zwarte magie. Zwarte magie is als iemand negatief beïnvloed wordt door iets
onbekends van buitenaf dat een ander doet. Dat kan door verschillende dingen
komen, bijvoorbeeld door haren of nagels en door kruiden of woorden. Mensen
die deze voodoo gebruiken doen dat omdat ze niet meer weten wat ze moeten
doen. Het is een zwakte in hun islaam. Er zijn zelfs personen die hun werk er van
hebben gemaakt om deze mensen met het verkeerde te helpen. Deze tovenaars
maken misbruik van zwakke mensen. Je kunt als moslim namelijk best makkelijk
jezelf beschermen tegen zwarte magie als je gewoon op het juiste Pad van de
islaam blijft. Ook de zwakke mensen zouden beter kunnen vertrouwen op Allah
dan op zwarte magie.
Broeders en zusters, er wordt geklaagd over de grote nadelen van de zwarte
magie en de ziektes die er door kunnen komen. Toch zijn er genoeg gelovigen
die niet geraakt worden door voodoo, omdat ze sterk vasthouden aan de islaam
en alleen op Allah vertrouwen. Dat is ook de beste bescherming. Als wij dus zwak
zijn, dan kan dat inderdaad voor problemen zorgen als iemand anders het in zijn
of haar hoofd heeft gehaald om gebruik te maken van zwarte magie. Dan kunnen
ruzies tussen de beste families ontstaan, warme gezinnen verbroken worden,
kinderen het verkeerde pad op gaan… In die gevallen is het heel gevaarlijk hoe
wij als moslims samen leven. Wij moeten zoiets nooit willen. Wij zijn broeders en
zusters van elkaar, in makkelijke, maar vooral in moeilijke dagen. Wij moeten dan
ook niet vertrouwen op zwarte magie, maar op Allah en op elkaar! Word niet
elkaars vijand.
Oh jullie die geloven, voodoo drijft mensen uit elkaar. Het zorgt voor zwarte
vlekken op het hart. Het maakt ons ziek en slecht als we ons hier mee bezig
houden. Deze magie is waar we ver weg van moeten blijven, want het wordt
gezien als de broer van koefr, de grote ondankbaarheid tegenover Allah. Voodoo
en tovenarij brengen het slechtste in de mens naar boven, net als dat ongeloof
het slechte in de mens naar boven kan brengen. Nee, dit past niet bij een moslim.
Zoiets brengt mensen aan het twijfelen over alles wat ze zijn en wat ze willen. Als

je je bezighoudt met iets dat anderen zo in problemen brengt, dan brengt het jou
niet anders dan naar de bozigheid en de bestraffing van Allah.
Ja, sihr is in de islaam streng verboden, of je het nu aan iemand vraagt of dat je
nu degene bent die het doet. Het is één van de grootste, islamitische zonden.
Een goede moslim voelt over het algemeen weinig van deze tovenarij. Dit komt
omdat een goede moslim niet in de kracht van de zwarte magie gelooft, maar in
de kracht van de islaam en van zijn Schepper. De goede moslim zoekt dan ook
alleen hulp bij Allah (swt) voor zijn of haar problemen.
Mensen, als je met zwarte magie bezig bent, dan maakt het al jouw goede daden
ongeldig. Jouw goede daden zijn niets meer waard, omdat jij door die voodoo met
shirk in aanraking komt. Je zoekt een andere kracht dan Allah. Juist voor degene
die de zwarte magie goed wil laten werken, die moet goed luisteren naar sjeitaan.
Alles wat in de islaam verschrikkelijk verkeerd is, zorgt er voor dat je tovenarij
beter gaat werken. Als jij doet wat sjeitaan van jou vraagt, dan zal hij jou
inderdaad ook helpen, maar ik verzeker jou: op de Dag waarop je geholpen wil
worden, kan hij jou niet meer helpen. Als jij de vriend van sjeitaan wil worden en
expres respectloos met de H. Qur’aan en de islaam omgaat, als jij alles doet dat
God verboden heeft, dan stuurt hij jou zijn kleine duivels die jou helpen met je
slechte plannen, maar welke plannen jij ook maakt, tegenover een gelovige
moslim ga je altijd verliezen. Jij maakt plannen, maar Allah maakt de beste
Plannen.
Rasoeloellah (saws) heeft gezegd: “Blijf weg van de zeven die vernietigen.”
De mensen vroegen hem: “Oh Boodschapper van Allah, welke zijn dat
dan?” Toen heeft onze Profeet (zvmh) geantwoord: “Iets gelijkstellen aan
Allah, zwarte magie, het onterecht wegnemen van een leven, het gebruiken
van woekerrente, het bezit van het weeskind afpakken, wegvluchten van de
strijd in de Naam van Allah en het slecht spreken over een ander.”
Ja broeders en zusters, hoor in welk rijtje de zwarte magie thuis hoort. Blijf hier
dus heel ver van vandaan. Ook heeft de Profeet (saws) ons gewaarschuwd dat
iemand die naar een tovenaar gaat en gelooft wat deze zegt, dat deze persoon
koefr heeft gepleegd. Daarbij zei hij ook dat iemand het Paradijs niet zal
binnengaan als iemand gelooft in voodoo en tovenarij.
Moslims, we moeten sihr niet sterker maken dan het is. Allah (swt) geeft namelijk
duidelijk aan in de H. Qur’aan dat de duivel zwak is en de trucs van de tovenaars
uiteindelijk altijd gaan mislukken:
Degenen die geloven vechten op de Weg van Allah en degenen die niet
geloven vechten op de weg van de duivel. Vecht dus tegen de helpers van
de satan. Ja echt, de samenzweringen van de satan zijn zwak. (soerat An
Nisaa 76)
Ook zegt Allah (swt), vertaald als:
Ja echt, wat ze doen is alleen maar een truc van een tovenaar. Tovenaars
slagen nooit, wat ze ook doen. (soerat Ta Ha 69)
Daarom mensen, hou vast aan de islaam en aan jouw gebed. Blijf Allah
gedenken en lees de H. Qur’aan. Er zijn manieren die de Profeet (saws) ons

geleerd heeft om ons te beschermen tegen zwarte magie. Vraag hulp aan Allah
tegen deze tovenarij en in principe aan niemand anders. Doe de du’a als je je
huis binnenkomt en voor het slapen. Ga niet de dingen doen die jou niet kunnen
beschermen, zoals veel water drinken of een dier slachten voor een djinn. Nee,
beste moslims, hou vast aan de soennah en hou vast aan de bescherming die
Allah jou geeft. Als wij onszelf wijs maken dat we door sihr problemen krijgen, dan
plegen we shirk. We geven de zwarte magie de kracht en macht die we aan Allah
moeten toekennen. Vertrouw dus op de bescherming van Hem en vergeet nooit,
maar dan ook nooit, dat niets of niemand jou wat kan aandoen als Allah het niet
wil.
Moge Allah de Genadevolle ons beschermen tegen zwarte magie. Moge Allah
ons brengen op de Weg die ons leidt naar het Paradijs. Ya Allah, laat onze taqwa
toenemen. Oh Allah, geef ons wijsheid. Oh Allah, laat ons op het juiste Pad zijn.
Ya Allah, geef iedereen in deze wereld de vríje keuze om voor de islaam te
kiezen. Ya Allah, ya Allah, verlos alle moslims van bezetting, onderdrukking en
tirannie. Ya Allah, neem de zorgen en de pijn weg van onze broeders en zusters.
Ya Allah, stop de fitna in onze oemma. Oh Allah, laat ons niet anders dan als
moslims sterven. Moge Allah de Verhevene onze smeekbedes verhoren.
Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of
begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen
zegenen.
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