
Arabische tekens op kleding en haar gevaren 

Gebasseerd op het werk van Shaych Khalid-Al-Habashi ( Hafidhahu ALLAH) 
Genaamd: 

 مالب����س الح����رف العربي����ة و خطره����ا

Soennah-dokter is er met de wil van ALLAH voor al uw vragen over roqyah, sihr, Boze 
Oog, Bezetenheid, hijamah, Profetische geneeskunde, kruidengeneeskunde enz.  
Wij adviseren en helpen onze broeders en zusters omwille van ALLAH met de Koran en 
de Soennah als leidraad. 
Ook kunt u bij ons alle soorten geneeskundige kruiden en olieen vinden, alsmede vele 
soorten pure honing, habas sawda en cosmetische producten voor de zuster geheel op 
natuurlijke basis. 
Bezoek ons op onze website www.soennah-dokter.nl of op onze facebook Soennah-
dokter: 



Arabische tekens op kleding en haar gevaren 

Een tijd geleden zoals velen zelf misschien op het internet hebben gezien, circuleerden er 
foto’s van vrouwen kleding waarop kaligrafische tekens op zat, arabische letters en symbolen 
en waarvan niemand precies wist wat het was. De kleding zorgde voor onrust omdat het veel 
leek op sihr symboliek. Dit vraagstuk is voorgelegd aan Shaych Khalid Al-Habashi en 
Alhamdulilah heeft hij hierop uitgebreid geantwoord, wij van Soennah-Dokter hebben van dit 
werk van de Shaych een samenvatting gemaakt, het origineel is te vinden via de volgende 
link: 

http://www.alroqya.com/book/book/CalligraphyClothes.pdf 

Moge ALLAH Shaych Khalid Al-Habashi belonen voor dit werk en ons allen beschermen 
tegen de shayateen van onder de mens en de djinn. 

Alvorens we tot het onderwerp zelf gaan, dienen we eerst te weten wat de toegestane en 
voorgeschreven hijaab is voor de vrouw in de Islam. 
De eerste fout die velen maken is denken dat Hijaab hoofddoek betekent, dit is fout. Hijaab 
betekent letterlijk afscherming, dus iets wat afgeschermd wordt van iets anders. Zo kan een 
gordijn of muur ook een Hijaab zijn, in de context van kleding voor de vrouw, is de Hijaab 
datgene wat haar bedekt van top tot teen en wat verbonden is aan de volgende  voorwaarden. 

Voorwaarden van de Hijaab: 

- Het moet de schoonheid van het vrouwelijk lichaam volledig bedekken, dus niet enkel het 
haar, maar van top tot teen, het moet wijd zijn en niet de contouren van het vrouwelijk 
lichaam tonen of doorzichtig zijn, hierover zijn de geleerden het overeens, zij verschillen 
enkel van mening tot het gezicht, een deel verplicht dit en een deel ziet het als aanbevolen, 
maar zijn het erovereens dat als het gezicht een fitnah veroorzaakt voor de mannen, dat het 
dan ook een verplichting wordt. Het mag geen aandacht trekken, en daarom wordt vaak het 
meest geneigd naar zwarte kleding. 

- De kleding mag geen aandacht trekken of verhullend zijn, op gezag van ibn ‘Umar die 
verhaalt dat de Profeet(vrede zij met hem) heeft gezegd: 
‘Degene die kleding van het wereldse aandoet die aandacht(Shuhra) trekt dan zal ALLAH hen 
de kleding van vernedering geven op de Dag des Oordeels”.(Abu Dawood en Musnad van 
Ahmed, hadeeth is Hassan verklaard door Al-Baani) 

Ibn Al-Atheer zegt over Shuhra, dit is het tonen van iets, en de bedoeling hiervan is dat de 
kleding opvalt tussen de mensen vanwege de aparte kleur ten opzichte van de kleuren van hun 
kleding zodat de mensen allemaal hun blikken erop richten. 

- Het mag geen kleding zijn waarbij de vrouw de man immiteert of vice versa of waarbij men 
de kleding van de ongelovigen immiteert en de mensen van immoreel gedrag. 

- Het mag geen kleding zijn waar veel en onnodig geld aan verspild wordt. 



De Kunst van Typografie: 

Typografie is de kunt van het vormgeven en drukken van tekst, het woord komt 
oorspronkelijk uit het grieks en betekent letterlijk afdruk-schrijven, en deze kunstvorm is men 
als eerste mee begonnen in de Engelse taal maar werd geleidelijk aan geintroduceerd in de 
Arabische wereld, en het werd allereest gebruikt op borden en meubulair en daarna 
vervolgens ook kledij, en dit is vooral populair onder de jongeren zowel de vrouwen als 
mannen. Naarmate de tijd werd dit zelfs toegepast op Islamitische Kledij zoals de jilbaab en 
de abaya enz. 
De reden dat Shaych Al-Habashi hierover heeft geschreven is dat het steeds populairder werd 
bij de jongeren om dit soort kledij aan te schaffen zonder dat zij wisten wat de betekenis was 
van wat er op hun kledij gedrukt werd en dat men de massa achterna ging met betrekking tot 
dit soort kleding, en de Shaych bedoelde hier niet mee dat typografie slecht is of verboden 
was, het is een mooie kunst mits deze natuurlijk binnen de wetgeving van de Islam past, maar 
deze kunstvorm werd misbruikt toen men de arabische taal ging gebruiken en de tekens op 
een bepaalde patroon ging plaatsen, de arabische taal is een taal die ALLAH verheven heeft 
boven alle andere talen, het is een taal waarin de Koraan is geopenbaard en die werd 
misbruikt door deze op kleding in losse stukken te plaatsen zonder dat men de werkelijke 
betekenis kan achterhalen op het kledingstuk. 

Voorbeelden van dit soort kledij: 



En hier een andere soort kledij met andere soort versieringen waarin de tekens aan de 
binnenkant van de versieringen verwerkt zijn, en men zal zich moeten afvragen, heeft dit een 
betekenis, of zijn het gewoon willekeurige tekens die geplaatst zijn? 



Zo ziet men dat de arabische tekens dit keer aan de binnenkant van de versieringen zitten, 
heeft dit een reden en zo ja, wat is de betekenis hiervan en wat het houdt het in als een vrouw 
dit soort kledij draagt? 

In deze afbeelding ziet men dat er gebruik wordt gemaakt van deze tekens en die zich 
herhalen, en men dient te weten dat in de boeken van sihr vermeld staat dat als men wil dat de 
sihr lukt dat men dan los van elkaar staande tekens moet gebruiken en die een vast aantallen 
keren herhaald dienen te worden. 

Hierbij weer een voorbeeld, van het gebruikmaken van tekens van het arabische alfabet die 
los worden gebruikt. 



Op dit kledingstuk worden de woorden Mawada wa Rahma gebruikt, woorden die zo zoals 
men wellicht weet ook in de Koraan zo worden gebruikt, wat is de bedoeling van dit op dit 
kledingstuk, wil men hiermee bereiken dat het toegestaan is om verzen uit de Koraan te 
bedrukken op een kledingstuk? 



Wanneer men bovenstaande 2 kledingstukken bekijkt, dan ziet men het gebruik van de  
woorden Men en Laa waardoor men de harf jarr krijgt(woorden die eindigen op een kasrah) 
en ontkennende woorden, wat is de bedoeling hiervan van deze symboliek? Onderaan de 
kledingstuk zit een versiersel van tekens dat niet goed zichtbaar is. 

Door dit soort zaken op kleding te plaatsen, dient men voorzichtig te zijn, vooral omdat we 
weten dat sihr een zaak is die nu zeer veel verspreid is, zoveel dat we ons dat niet kunnen 
voorstellen. Men kan zichzelf al mee hebben laten doen aan een sihr ritueel zonder daar vanaf 
te weten, want het is beschreven in de boeken van sihr dat om de sihr af te maken men eerst 
letters en tekens dient te gebruiken die losgeschreven worden en een vast aantal keren 
herhaald dienen te worden en dit wordt geschreven op papier of leer of kledij enz zodat de 
sihr voltooid wordt. 

En op bovenstaande afbeelding zien we de ernst van deze zaak, deze jurk kommt uit Saudi-
Arabie en is gemaakt met versieringen, op de jurk zitten duidelijke sihr symbolen en tekens en 
er zijn helaas vrouwen die dit soort jurken namaken! 

En daarom is het zeer belangrijk dat als we onze kleding gaan kopen we wel dienen te weten 
wat we kopen, en vooral als deze kleding tekens en letters bevat in welke taal dan ook, men 
dient de betekenis ervan te kennen, omdat de drager van wat erop de kleding staat een steuner 
is van die woorden/zinnen en dit mogen dus geen zaken zijn die haram zijn of nog erger 
Kufr(ongeloof) zijn. 



Hieronder volgen een aantal voorbeelden van kledij die te koop zijn en de betekenis van de 
zaken die zich erop bevinden: 



We zullen nu de ernst zien van dit soort kledij, op de eerste foto staat het volgende verwerkt 
in de kleding: 

– س ح ر Sihr
– ل و ا ط Homosexualiteit/lesbisch(sodomie)
– ق و ي Sterk
 beeindigd/maakt een einde – ط م
– ع ف ف ه م Kuisheid(hun)

Oftewel, sterke sihr die aanzet tot homosexualiteit/lesbische activiteiten en de kuisheid 
beeindigt. Hoe kan een persoon dit soort kledij aandoen en wellicht zelfs in de huizen van 
Allah dit aan hebben en ermee het gebed verrichten? 

Het 2de kledingstuk is beschreven met de volgende woorden: 

 In – ف ي
 huwelijk – ال���ز + واج = ازواج
 kadaver -جيف�������ة
 tussen mensen – بي�������ن االنس�������ان

Oftewel, Een huwelijk tussen 2 mensen dan ben je hierin als een kadaver, oftewel beter 
zinaa(overspel) dan een huwelijk! 

Op bovenstaand kledingstuk gaat de fasad verder, en dit soort kledingstukken zijn niet enkel 
in het midden-oosten te koop, deze hebben wij zelfs in Marokko gezien en zelfs in Nederland 
en Belgie! 



Er staat geen vasten en geen bidden op, dus een zuster loopt in een kledingstuk waarop staat 
er is geen vasten en er is geen bidden, want blijft erover na het verlaten van het vasten en het 
gebed behalve zinaa(overspel) en andere verderfelijkheden dit is het helpen en steunen van de 
shaytan en zelfs zonder dat men het weet, O zusters pas op wat jullie aandoen en kopen, en O 
broeders let op jullie vrouwen, dochter, moeders en tantes! 

Men kan dan zeggen ik weet niet wat de betekenis is op dit of dat kledingstuk, en daarom zal 
men al dit soort kledij moeten vermijden, want het is niet toegestaan iets aan te doen met 
teksten waarvan men de betekenis niet weet omdat het een risico is dat men zaken van haram 
en shirk en kufr promoot. 

Op bovenstaand kledinstuk zien we dat de zogenaamde ‘hand van fatima” wordt gebruikt, dit 
is de “khamsa of khumaysa”en is niks anders dan een symbool uit de joodse leer Kabalah, 
velen gebruiken het als zogenaamde bescherming tegen het boze oog, en nou kan men zeggen 
ik draag dit kledingstuk maar heb er geen bedoelingen bij, het is slechts versiering, maar dan 
dient men te kijken wat helemaal onderaan geschreven is, namelijk: 

 O Afgunstige mensen, wat is er met jullie en wat is er met – ي����ا حاس����دين الن����اس م����الكم وم����ال الن����اس
de mensen. 

Oftewel dit wordt wel degelijk gebruikt tegen de afgunst(hasad) en het boze oog, men kan 
niet iets dragen en zeggen maar ik sta er niet achter, degene die iets draagt promoot datgene 
en staat er ook achter. 



Op bovenstaand kledingstuk zien we dat niet enkel sihr teksten worden gebruikt, maar ook 
teksten die oproepen tot haram, dit soort kledingstukken werden Alhamdulilah door mensen 
van Al-Amr bil ma3ruf en Al-Nahi 3anil Munkar oftewel de dienst van het oproepen tot het 
goede en verbieden van het slechte in Saudi-Arabie gevonden in winkels en markten en van 
de straat gehaald, er staat op “En drinkt Alcohol”. 

Op bovenstaande afbeelding is een spijkerbroek te zien waarop de achterzak een  Koranvers 
staat, namelijk ‘Bismillahi Arrahmani Arraheem” Verheven is ALLAH en Zijn Namen en 
Eigenschappen van deze zaken! Deze spijkerbroeken waren te koop in Iran, de Iraanse 
overheid beweert dat een bedrijf genaamd Al-Nujoom uit de Emiraten ze stiekem naar Iran 
heeft gebracht en het ook probeerde in andere landen. 



Op bovenstaand kledingstuk dat van een etalage is in de hoofdstad van Oman, staat 
vrouwenkleding met daarop een vers uit de Koran, het gaat om Surah Al-Israa vers 84, moge 
ALLAH de verderfplegers hiervoor straffen. 

Men zal zeggen, degenen die dit doen zij willen de Islam beschadigen, Shaych Khalid Al-
Habashi zegt, sterker het is de nieuwe mode die naar ons toekomst, en iedereen moet dus 
hiervoor oppassen. 

Bovenstaand kledingstuk, een jurk die gedragen wordt met daarop Koranverzen op genaaid, 
het word verspreid via facebook en twitter, de jurk is gemaakt door joodse studenten, moge 
ALLAH ons beschermen tegen dit soort zaken en degenen zwaar straffen die Zijn Verheven 
woorden misbruiken. 



Link een t-shirt dat een mutabariza(onzedelijke vrouw) draagt met daarop “Bismillahi 
Arrahmani Arraheem” en rechts een shirt uit Maleisie met daarop Surah Al-Fatiha 

Surah Al-Ikhlaas op kleding van zowel mannen als kleine kinderen. 



De geloofsgetuigenis op een t-shirt, waar is het respect voor deze woorden? 

Men kan zeggen ik draag dit en ben trots op de betekenis ervan en trots op de arabische taal, 
de realiteit is dat men het geen respect geeft, het wordt vies en men kan er zelfs mee het toilet 
naar binnengaan. 

Het is niet enkel kleding, zelfs accessoires zoals tasjes worden gevuld met dit. 



Maar het kan erger, de geloofsgetuigenis Laa Ilaha illa ALLAH Muhammedan Rasulullah op 
een schoen! 

Nog meer schoenen die worden gebruikt om ALLAH en onze Deen te beledigen 



Het ergste van deze zaken is dat men soms juist opzoek is naar kleding of schoenen met 
arabische letters, en ook al staat hier geen Koranvers op of Shahada of iets dergelijks, maar 
dat men loopt met schoenen waarop het arabische schrift staat en de ongelovigen dit zien en 



gaan vergelijken met bijvoorbeeld de teksten die zij zien in de Moskee of de Koran is als 
genoeg als belediging en spotten. 

Men dient de gevaren te zien van dit soort zaken, wanneer wij weten dat de ‘hand van fatima’ 
gebruikt wordt als zogenaamde bescherming tegen het boze oog, en degene die deze 
denkwijze heeft, pleegt hiermee een daad van shirk, en degene die zegt ik doe het enkel omdat 
het mooi is immiteert de mensen van shirk want het is een bekend symbool dat gebruikt wordt 
door  de mushrikeen als bescherming van het boze oog en de Profeet(vrede zij met hem) heeft 
gezegd, degene die een volk immiteert hij is 1 van hen. 

Tassen waarop shirk symbolen staan. 



Fatawa van de geleerden over dit soort zaken: 

We vertalen insha ALLAH 1 van de fatawa die Shaych Khalid Al-Habashy heeft geplaatst in 
zijn boek, voor wie de andere fatawa wil bekijken kan het origineel bekijken. 

Vraag: 

Is het toegestaan om kleding aan te doen waarop op de achterkant teksten staan beschreven, 
en is dit veelvuldig(Mutawaatir) overgeleverd in de ahadeeth, en indien het ijtihad betreft wat 
is het bewijs hiervoor dan? Moge ALLAH jullie belonen hiervoor. 

Antwoord: 

Het begin van het antwoord gaat over dat het niet nodig is dan een hadith 
mutawaatir(veelvuldig overgeleverd) is en dat ijtihaad een acceptabele bron van bewijs is 
indien er geen bewijzen in de Koran en Soennah staan, we gaan door naar het deel van het 
antwoord dat over de vraag gaat. 

Wat betreft het onderwerp van je vraag, wanneer men kleding draagt waarop geschreven is op 
de achterkant of welke kant dan ook dan is daar geen bewijs voor overgelevert, maar indien 
dit schrijven is van datgene wat de wetgeveing van Allah verheven maakt zoals de Koraan en 
ahadeeht en de namen van ALLAH en de namen van de Profeten en Engelen en dit soort 
zaken, dan is het verplicht het te beschermen van alles wat deze verhevenheid kan 
ondermijnen en het blootstelt aan spotterij. 

ALLAH de Verhevene zegt(interpretatie): 

Zo zij het. Wie dus de heilige geboden van Allah eert, het zal voor hem goed bij zijn 

Heer. (Surah Al-Hajj vers 30) 

ALLAH de Verhevene zegt(interpretatie): 

Zo zij het. En wie de heilige tekenen van Allah vereert, voorwaar, dat is de Godsvrees 

van de harten. (Surah Al-Hajj vers 32)

En de Profeet(vrede zij met hem) vond het afgeraden de naam van ALLAH uit te spreken 
behalve als hij in een staat van rituele reinheid was zoals in de hadeeth van Muhajir ibn 
Qanfedh, “Ik gedenk ALLAH enkel als ik in een staat van rituele reinheid ben”, overgeleverd 
door Abu Dawud en authentiek verklaard door Shaych Albaani. 

En een aantal van onder de mensen van Kennis hebben gezegd dat letters in het algemeen 
respect verdienen, Al-Dashuqi zei: Shaych Ibrahim Alliqani zei: 
Tekenen hebben Hurmah(hoge status/respect) indien ze geschreven zijn in het arabisch, en 
indien dit niet zo is(indien het geen arabisch) dan hebben ze geen hurmah, behalve wanneer 
wat geschreven is van de namen van ALLAH is. 

En er is geen twijfel dat wanneer men kleding aandoet en erin zweet en ermee ligt in plekken 
waarin misschien onreinheden zit of vuil dat men dan de zaken die beschreven staan erop en 



een verheven status hebben tenietdoet, en dus dient men indien datgene wat geschreven erop 
staat behoort tot datgene wat de Islam verhevent, dan weet je dat op het dragen ervan een 
verbod rust, en indien het niet behoort tot datgene wat de Islam een verheven status geeft dan 
is het verstandig om het toch te vermijden dit te dragen zodat men het zekere voor het 
onzekere neemt vanwege het meningsverschil hierover, En ALLAH weet het Beste. 

Link Fatwa: 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=77255%E
2%80%8E 

Afsluiting en advies van Shaych Khalid Al-Habashi: 

Hoevaak hebben we gewaarschuwd voor de gevaren die ons bereiken van buitenaf, en wat nu 
gebeurt met betrekking tot onze kledij met dit soort tekens en woorden, en dit is slechts het 
begin van wat ons zal bereiken in de nabije toekomst als we hier niet mee stoppen, sterker als 
we hiervoor niet waarschuwen. En we zijn vooraf gegaan door mensen die als moslims 
aangeschreven worden met betrekking tot dit soort kledij maar waarop symbolen en shirk op 
staan en wij leven volgens hun levensstijl, hieronder nog een aantal voorbeelden van het 
verleden en heden wat bewijst dat wij hen achterna gaan(in hun levensstijl). 



Vierkant hoort tot sihr Al-Talaseem wa Rumooz 



Nog een kledingstuk met daarop sihr 

Kledingstukken met de verzen uit de Koraan en daarnaast ook sihr teksten 

Vechters in afrika die kledij dragen met sihr teksten zodat ze sterker worden en de 
overwinning behalen. 



Kledingstuk met daarop Ayaat Al-Kursi en shirk teksten 

’ 
Een kledingstuk van het verleden met overeenkomsten van hedendaagse jurken die gemaakt 
worden 



Kledingstuk met zogenaamde bescherming tegen het boze oog en andere teksten en symbolen 
en daarnaast symbolen en teksen met daarin de naam van ALLAH, Mohammed en Ali 

We zien hierboven kledingstukken van het verleden, en vergelijk dit met onze tijd waarin ook 
kledingstukken makkelijker te koop zijn via het internet. 





Wat moet er nog verduidelijkt worden na dit, kijk niet naar jezelf  wat je aandoet indien je dit 
soort zaken niet doet, maar kijk naar je omgeving, je broeders en zusters indien zij dit 
aandoen en hiermee spotten met verzen van de Koraan en de Deen van ALLAH denkende dat 
ons geloof dit toestaat of zelfs aanbeveelt, dus vrees ALLAH en adviseer jullie 
moslimgemeenschap en waarschuw hen hiervoor en verspreid dit aan jullie oprechte vrienden 
via de email( en andere manieren) want hierin schuilt een grote beloning. 

Moge ALLAH de Verhevene het nuttig maken en ons beschermen hiertegen en moge 
ALLAH onze Shaych Khalid  Al-Habashi belonen voor dit en ander werk wat hij doet en ons 
allen beschermen tegen de shayateen van onder de mens en de djinn. 

Wal Hamdulilaahi Rabil 3alameen. 

www.soennah-dokter.nl 




