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Het bezoek aan de Raaqi: 

Naar aanleiding van een aantal ontmaskeringen die wij hebben geplaats over 

verschillende personen die niet volgens de regels werkten en Shirk, Kufr en 

Bid’ah zaken toevoegden aan hun behandelen, schrijven wij van Soennah-

Dokter dit stuk, dit omdat we zagen dat er bedenkingen waren bij een aantal 

broeders en zusters, de ene vroeg zich af of we niet met zwartmakerij bezig 

waren, de andere vond wellicht dat we te snel oordeelden en dat we alles 

maar moeten laten varen. 

 

Met dit artikel willen we een aantal zaken duidelijk maken: 

 

-1: De reden waarom wij ontmaskeringen plaatsen, dit en wij zweren hierop 

bij Allah is om Zijn tevredenheid te verkrijgen en aan Zijn bevel te voldoen 

van het oproepen naar het goede (Ma’ruf en het verbieden van het slechte 

(Munkar) en gespaard te blijven van Zijn bestraffing. En wat voor slechtheid is 

het beste om te verbieden dan Shirk (deelgenoten toe kennen aan ALLAH) en 

wat voor goedheid is er beter om naar op te roepen dan Tawheed (de Eenheid 

van Allah). 

 

Allah de Vehevene zegt: 

 

“Degenen onder de kinderen Israëls, die niet geloofden, werden door de mond van 

David en door Jezus de zoon van Maria, vervloekt. Dit geschiedde, omdat zij niet 

gehoorzaamden en plachten te overtreden. Zij plachten elkander de ongerechtigheid 

(Munkar) niet te verbieden, welke Zij begingen. Slecht is inderdaad hetgeen zij 

deden.”1 

 

En Allah de Verhevene zegt, waarin Luqman zijn zoon adviseert: 

 

“O mijn lieve zoon, verricht het gebed en beveel het goede aan en verbied het kwade en 

verdraag geduldig wat u ook overkome. Dit is een ernstige zaak.”2 

 

 

 

                                                           
1 Surah al-Maidah: 78-79 
2 Surah Luqmaan: 17 
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En Allah zegt: 

 

“En laat er een groep onder u zijn die tot goedheid aanspoort en tot rechtvaardigheid 

maant en het kwade verbiedt; dezen zijn het die zullen slagen.”3 

 

-2: Wij hebben in de jaren dat wij bezig zijn met het behandelen van mensen, 

de schade gezien die is veroorzaakt door de tovenaars en leugenaars, wij 

hebben de gezinnen gezien die uit elkaar zijn gerukt door haat en afgunst, wij 

hebben moeders horen huilen en de woede en wanhoop van de vaders gezien, 

het verdriet van de kinderen die hun ouders niet meer herkennen, de zusters 

die het slechte pad op zijn gegaan enz.  

Degenen die aan de zijlijn staan en deze problemen niet hebben meegemaakt, 

deze mensen dienen allereerst Allah te prijzen dat Hij hen hiervoor heeft 

behoed, en vervolgens dienen zij ALLAH te vrezen dat ze kritiek hebben op 

degenen die deze misdadigers willen bestrijden! De haat die wij hebben 

omwille van ALLAH tegen deze menselijke Shayateen is enkel een motivatie 

om hen te ontmaskeren, we zien het zoals we eerder hebben vermeld als een 

islamitische plicht omdat wij ons bezig houden op het gebied van Roqyah. 

 

- 3: Wij willen de onwetendheid en de laksheid over dit onderwerp weghalen, 

wij willen dat als een broeder of zuster opzoek is naar een Raaqi, dat men 

precies weet wie te vertrouwen is en wie niet, en welke manier de juiste 

Roqyah wordt uitgevoerd, daarom zal in dit artikel aandacht besteed worden 

aan de voorwaarden van Roqyah, en het belang van het volgen van de Koraan 

en de Soennah, zowel door de patiënt als de Raaqi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Surah Ale-Imraan: 104 
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De voorwaarden van Roqyah 

Men moet weten dat zoals alles ook Roqyah gebonden is aan regels die 

ontrokken zijn uit de Koraan en de Soennah, dit zodat de Roqyah 

geaccepteerd wordt door ALLAH en zodoende kan men genezing van Allah 

verkrijgen. 

 

Helaas is het tegenwoordig big business, een persoon leert de verzen en denkt 

ik wordt Raaqi, men heeft nauwelijks kennis over de fundamenten van zijn 

geloof, laat staan over het uitvoeren van Roqyah bij anderen.  

Hierdoor ontstaan er behandelingen die niet lopen volgens de Koraan en de 

Soennah, hoeveel tovenaars waren vroeger Ruqaat (mensen die roqyah 

deden), maar omdat zij zich niet hielden aan de regels en de Shaytan ze te slim 

af was en hen verleidde met geld en roem vielen ze in de val van Iblees en 

werden ze 1 van zijn aanbidders moge de vloek van ALLAH op hen allen 

rusten. Het is om deze reden dat we de voorwaarden uitgebreid zullen 

bespreken, aan de hand van de geleerden van onze Ummah en waarna we 

later de samenvatting geven van de voorwaarden. 

 

Shaykh Sulayman ibn Abdullah ibn AbdulWahaab zei: 

 

“Imaam Al-Suyuti (moge Allah hem genadig zijn) zei: Er is een consensus bereikt 

onder de geleerden dat het toegestaan is Roqyah uit te voeren wanneer er aan de 

volgende 3 voorwaarden voldaan wordt: 

-1: Dat het gedaan wordt met de woorden van ALLAH en met zijn Schone Namen en 

Eigenschappen 

- 2: Dat het gedaan wordt in de Arabische taal of een taal waarmee men de betekenis 

ervan begrijpt 

-3:Dat men niet gelooft dat de Roqyah in zichzelf een genezing is, maar enkel met de 

Wil van Allah.”4 

 

Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah (moge ALLAH hem genadig zijn) die zei: 

 

“Wat betreft het behandelen van een bezetene met Roqyah en het toevlucht zoeken dan 

kan dit in 2 verdeeld worden: 

-1: Wanneer de Roqyah en het toevlucht zoeken bestaat uit datgene wat men 

begrijpt(de betekenis) en wat toegestaan is in de Islaam voor een persoon om te 

                                                           
4 Tayseer al-Azeez al-Hameed p. 167 
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gebruiken, smekend aan Allah en hem hiermee gedenken en sprekend tot Zijn 

schepselen, dan is het toegestaan om hiermee Roqyah te verrichten voor de bezetene en 

ermee toevlucht(bij ALLAH) te zoeken, want het is bevestigd in een authentieke 

Hadith dat de Profeet(vrede zij met hem) het toestond Roqyah te gebruiken zolang 

hierin zich geen Shirk bevond5 en hij(vrede zij met hem) zei: “Degene die in staat is 

zijn broeder te helpen (met Roqyah) laat hem dit dan doen.”6 

-2: Wanneer het (de Roqyah) verboden woorden bevat, zoals, wanneer het Shirk bevat 

of woorden waarvan men de betekenis niet kent en de kans dus bestaat dat deze 

woorden ongeloof inhouden, dan is het voor niemand toegestaan om hiermee Roqyah te 

verrichten of als spreuken te gebruiken of mee te zweren, zelfs al zou dit de djinn uit 

het lichaam verdrijven, want de zaken die ALLAH en Zijn Boodschapper verboden 

hebben verklaard, de schade hiervan is groter dan het eventuele voordeel.”7 

 

Shaykh Al-Islaam ibn Taymiyyah (moge Allah hem genadig zijn) zei: 

 

“En van de meerderheid van wat de mensen gebruiken van onder de spreuken en 

geschreven teksten(voor genezing) en Ruqaa (mv Roqyah) die men niet in het Arabisch 

kan begrijpen bevat het tot deelgenoten nemen van de djinn. En het is om deze reden 

dat de geleerden van de moslims het verboden hebben verklaard Roqyah te verrichten 

in een taal waarvan men de betekenis niet kent, omdat er vrees bestaat dat het Shirk 

kan zijn, zelfs wanneer de Raaqi niet zou weten dat het Shirk is. En het is overgeleverd 

in de Saheeh van Muslim op gezag van ‘Awf ibn Maalik Al-Aszaa’i die zei: 

We waren gewend Roqyah te verrichten in het tijdperk van Jaahiliyyah(pre-islam 

tijdperk), we vroegen aan de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem), O 

Boodschapper van Allah wat vind je van dat? Hij zei: “Laat me jullie Roqyah horen, 

Er is niks mis mee met roqyah zolang het geen shirk bevat.”8 

 

Shaykh Al-Islaam ibn Taymiyyah (moge Allah hem genadig zijn) zei: 

 

“Het is niet toegestaan roqyah te gebruiken waarvan men de betekenis niet kent, en 

vooral wanneer dit shirk bevat, want dit is haram en over het algemeen is alles wat de 

mensen van spreuken gebruiken shirk, en zij reciteren erbij wat van de Koraan en 

laten dit zien(hardop) en verbergen dat wat ze zeggen wat shirk bevat.”9 

                                                           
5 Saheeh al-Jaami’ #1048 
6 Silsilah al-Saheehah #472 
7 Majmoo’ al-Fatawah 23/277 
8 Majmoe’ al-Fatawah 24/28 
9 Idaah al-Dalalaat fi ‘Umoom al-Risalah p.47 
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Shaykh Al-Islaam ibn Taymiyyah (moge Allah hem genadig zijn) werd het 

volgende gevraagd: 

 

“Wat is de regelgeving van iemand die zegt: O Azraan, O Kiyaan, kloppen deze 

namen en is de Soennah hiermee gekomen en is het niet verboden dit te zeggen? Hij 

antwoorde (moge Allah hem genadig zijn): 

“Alle Lof zij ALLAH dit is door niemand van de metgezellen overgeleverd, niet door 

een authentieke keten noch een zwakke keten en niemand van de Selef of haar Imams, 

en deze uitspraak heeft geen betekenis bij de taal van de Arabieren, en elke naam die 

onbekend is, dan mag men dit niet gebruiken bij de Roqyah of te denken dat het goed is 

om hiermee aan te roepen zelfs al weet men de betekenis en is het goed, dan nog is het 

gehaat om Allah aan te roepen met niet-Arabische namen.”10 

 

Imam Al-Nawawi (moge ALLAH hem genadig zijn) zei: 

 

“Roqyah wordt uitgevoerd met de verzen van de Koraan en de bekende smeekbeden en 

er is hier geen verbod op, sterker dit is een Soennah, en er is een consensus vermeld 

voor het verrichten van Roqyah met de Koran en de het gedenken van ALLAH de 

Verhevene.”11 

 

Al-Haafid ibn Hajr Al-‘Asqalani (moge ALLAH hem genadig zijn) zei:  

 

“Ibn Tinn zei: “Roqyah doormiddel van het toevlucht zoeken(bij ALLAH) en door de 

Namen van ALLAH te gebruiken behoort tot de spirituele geneeskunde, wanneer dit 

totstand komt door de tongen van de vromen dan zal er genezing plaatsvinden met de 

wil van ALLAH, en toen de mensen uit arrogantie deze geneeskunde verlieten, ruilden 

ze dit in voor de lichamelijke geneeskunde en de roqyah die verboden is waarin zij die 

spreuken gebruiken en anderen net als hen en waarin ze de djinn gebruiken om zaken 

voor hen te doen, zij komen met twijfelachtige zaken die gevuld zijn met de waarheid 

en valsheid en zij pakken dat van het gedenken van ALLAH met zijn Namen waarin 

een misleiding zit en wat het gedenken van de shayateen is en het vragen aan hen om 

hulp en de toevlucht zoeken bij hun leiders van de djinn. En het is gezegd: “En de 

slang die de mens vijandig is, zal vanzelfsprekend de Shayateen geloven omdat zij de 

vijanden van de kinderen van Adam zijn, en wanneer er spreuken worden gezegd 

tegen de slang dan zal deze hier gehoor aangeven en tevoorschijn komen van haar plek, 

en zo ook degene die gestoken is (met het gif van de slang) die spreuken gebruikt met 

                                                           
10 Majmoo’ al-Fatawah 24/283 
11 Sharh Saheeh Muslim 13,14,15/341 
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deze namen dan zal het gif eruit komen(ten gunste van de Shayateen) en om deze 

reden is het verboden wanneer een Roqyah niet bestaat uit het gedenken van ALLAH 

en het gebruik van ZIJN Namen en dat het in het Arabisch is waarvan men de 

betekenis kent, zodat men vrij is van Shirk.”12 

 

Al-Qaraafi zei: 

 

“En Ruqaa (mv Roqyah) zijn specifieke uitspraken waarna genezing optreedt(met de 

wil van ALLAH) van pijnen en ziektes en zaken waaraan men lijdt, en men noemt 

zaken die schade toebrengen geen Ruqaa, integendeel dit wordt sihr genoemd. En van 

deze uitspraken is datgene wat toegestaan is zoals het gebruik van Al-Fatiha en de 

Mu’awidatayn (Surah Falaq en Nass) en daarnaast datgene wat niet toegestaan is 

zoals de Roqyah in de Djaahiliyah en de Roqyah van de Hindoes enz. En misschien 

bevat dit zelfs ongeloof, en om deze reden verbood Imam Maalik en anderen de Roqyah 

met spreuken vanwege het risico dat er hierin Haram bevindt.”13 

 

Al-Nawawi zei: 

 

“Al-Khattabi zei: De Profeet(vrede zij met hem) heeft Roqyah verricht en hij heeft 

mensen bevolen Roqyah te verrichten, wanneer het met de Koraan en met Zijn Namen 

wordt verricht dan is dit toegestaan, het verbod erop is gekomen wanneer het gebeurde 

in een andere taal dan het Arabisch, want hierdoor zou het ongeloof of uitspraken met 

Shirk bevatten en het risico kunnen meebrengen dat het de verboden Roqyah is van het 

de Madhaheeb van onwetendheid waarmee ze hun toevlucht zochten en beweerden dat 

het hen beschermt van ziektes en zij geloven dat dit van de djinn komt en hun hulp.”14 

 

 

  

                                                           
12 Fath al-Baari 10/196 
13 Al-Farooq 4/147 
14 Sharh Sahih Muslim 
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Samengevat kunnen we dus zeggen dat de voorwaarden als volgt zijn: 

-1: De Roqyah moet gebeuren met de Koran of de authentieke smeekbeden 

van de Profeet vrede zij met hem, of met gebruik van de Namen van ALLAH 

de Verhevene. 

-2: Het moet in de Arabische taal zijn, of in een andere begrijpbare taal indien 

men geen Arabisch kent, maar het meeste effect zal men verkrijgen in het 

Arabisch met de wil van ALLAH 

-3: Men mag niet geloven dat de Roqyah in zichzelf een genezing is, maar 

slechts een Sabaab en dat de genezing van ALLAH afkomstig is wanneer HIJ 

wil 

-4: Het is toegestaan water en olie te gebruiken en hierover te reciteren en het 

gebruik van toegestane kruiden. 

-5: Er mag geen Haram of Bid’ah of Shikr en Kufr in de Roqyah zitten, er mag 

niet gefluisterd worden, de Roqyah moet duidelijk hoorbaar zijn. 

-6: Er mag geen Haram of Bid’ah inzitten, en het moet Shirk en Kufr vrij zijn, 

wel is er ruimte voor methodes toe te passen die vrij zijn van Haram en Bid’ah 

en Shirk en Kufr, mits het bewijsbaar nut heeft opgeleverd in de praktijk en 

het niet schadelijk is voor het lichaam en de logica niet tegengaat, dit zal later 

uitgebreid in een artikel komen genaamd Tayreeb Al-Ruqaa. 

 

Het zwaard dat Roqyah heet 

Allah de Verhevene zegt in Zijn Edele Boek: 

 

“Indien Wij deze Koran op een berg hadden doen neerkomen, dan hadt gij de berg zich 

zien vernederen en splijten uit vrees voor Allah. Deze gelijkenissen zetten Wij aan de 

mensen voor opdat zij er over nadenken.”15 

 

Allah de Verhevene is de Almachtige, Heer van de werelden en alles wat HIJ 

geschapen heeft. Hij heeft ons de Koran gestuurd als een Leiding en waarin 

wij met Zijn woorden genezing kunnen zoeken en HIJ de genezing kan geven 

als Hij dat wenst.  

 

De Roqyah moet men zien als een zwaard, een vlijmscherp zwaard, dit is 

natuurlijk enkel als men de toegestane Roqyah gebruikt die bestaat uit de 

woorden van Allah en zijn Schone namen en Verheven Eigenschappen en uit 

de authentieke smeekbeden van de Profeet(vrede zij met hem), dit 

                                                           
15 Surah al-Hashr: 21 
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vlijmscherpe zwaard zal elke Shaytan en elke Sihr en elke Hasad vernietigen 

mits het juist gebruikt wordt en de gebruiker ervan krachtig is.  

Met de kracht die we hier noemen bedoelen we geen lichamelijke kracht, maar 

de kracht van Imaan, of een persoon nou Roqyah voor zichzelf doet of Roqyah 

bij een Raaqi de Roqyah is afhankelijk van 2 zaken: 

 

-1: De juiste manier van Roqyah, dus Shirk en Kufr vrij, en vrij van Bid’ah en 

haram zaken. 

-2: Degene die de Roqyah uitvoert, is het iemand die grote zondes begaat, 

zoals Zinaa, muziek luisteren, alcohol drinken, rente verteert of betaald enz. 

 

Nu zien we dat wanneer de Raaqi niet de Koraan en de Soennah volgt en zich 

inmengt met verboden zaken of twijfelachtige zaken dat dit dan effect zal 

hebben op de roqyah. 

 

Wat we vaak zien is dat een persoon ziek is, maar niet wil ophouden met 

zondigen, men heeft niet door dat de Shaytan die hem zo ziek maakt, 

tegelijkertijd zichzelf voed met de zondes die deze persoon maakt, deze 

persoon doet zijn best om Roqyah te doen, maar raakt wanhopig en verlaat de 

Roqyah, hij geeft zelfs de schuld aan de Roqyah dat hij niet beter is geworden, 

en gaat dan andere manier zoeken, of bij de reguliere geneeskunde door bv 

het slikken van antidepressiva of antipsychotica en laat zich overtuigen door 

de psychologen en psychiaters dat het een geestelijke ziekte is of hij zoekt zijn 

toevlucht bij de menselijke Shayateen, de tovenaars en ander afval net als hen 

en zo zal deze personen langzaam aan wegkwijnen en steeds meer de controle 

verliezen aan de djinn, dit terwijl het probleem niet aan de Roqyah ligt met de 

woorden van Allah, maar echt bij zichzelf. 

 

Al-‘Ayni zei: 

“Al-Khattabi zei: “De roqyah waarmee de Boodschapper van ALLAH(vrede zij met 

hem) ons mee heeft bevolen is datgene wat plaatsvind met de Qawaaree’ Al-Koraan (de 

Suwar die aanbevolen zijn om dagelijks te reciteren, zoals Ayat al-Kursi, 

mu’awidatayn enz.) en met datgene waarmee men Allah gedenkt op de tongen van de 

vromen van de schepselen met reine zielen en dit is de spirituele geneeskunde, en op 

deze geneeskunde zaten de meerderheid van de recht geleide generaties, en toen deze 

groep van onder de vrome schepselen schaarser werd, keerden de mensen zich naar de 

lichamelijke geneeskunde omdat zij geen genezing meer vonden voor hun kwalen, 

omdat zij de bedoeling ervan niet snapten die de(vroegere) Ruqaat wel hadden, en 

waar het verbod op zit is de Roqyah van degene die spreuken gebruiken en degenen die 
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de djinn om hulp vragen.”16 

 

We zien dat waar wij het nu over hebben, al honderden jaren geleden bij de 

moslims is gebeurd, daar waar de vrome generaties van de Sahaba en de 

Tabi’een de ware waarde van de woorden van Allah kenden en de genezing 

van Allah verkregen bij wellicht slechts het reciteren van Surah Al-Fatiha, 

werd dit anders bij de generaties die later kwamen, dit kwam doordat de beste 

generaties zich strikt aan de Koran en de Soennah hielden en hierdoor er 

Barakah zat in hun Roqyah, de latere generaties waren meer gevuld met 

innovaties, Shirk en Haram en bij ons is dat alleen maar velen malen meer, 

men geeft wellicht de schuld aan de Roqyah, terwijl men eerder naar degene 

moet kijken die de Roqyah uitvoert. 

 

Dit eerste voorbeeld is voor degene die zelf Roqyah doet, maar we geven een 

voorbeeld aan de hand van een ander scenario, dit is dat iemand 

Alhamdulilah zich inzet en praktiseert en alles probeert te doen om niet te 

zondigen, hij wordt beproefd door Allah en raakt bezeten, hij zoekt een Raaqi 

waarbij hij Roqya gaat verrichten, deze Raaqi werkt niet volgens de regels, 

oftewel gebruikt Bid’ah manieren of gebruikt Shirk en Kufr, maanden gaan 

voorbij, maar er is geen verbetering, sterker de situatie verergert, men raakt 

lichamelijk en geestelijk kapot en de Raaqi verdient er goed aan dus die boeit 

het niet, en ook zo wordt er de schuld gegeven aan de Roqyah, en blijven de 

problemen zich opstapen! 

 

In beide gevallen zien we het belang van het vasthouden aan de Koraan en de 

Soennah en dat de raaqi iemand moet zijn die zich strikt aan de regels houdt, 

iemand die de Tawheed praktiseert en die dit in zijn roqyah ook laat zien, 

iemand die niet alleen reciteert om geld te ontvangen, maar die als hij iets ziet 

bij de patient dat niet hoort hij dit eerlijk vertelt en die uitnodigt naar de Deen 

van Allah en niet bang is dat men hem niet betaalt of niet zal terugkeren naar 

hem. Een raaqi die zich zorgen maakt om zijn broeders en zusters en hen niet 

als nummertjes ziet of als een uurtje reciteren en dan op naar de volgende 

patient, want de meeste roqyah gebeurt in feite na de behandeling wanneer 

deze persoon naar huis gaat, met wel advies heb je deze persoon gestuurt om 

eventuele zaken te veranderen, of is het zo dat je enkel en alleen de Koran 

reciteert, met een zwakke intentie en denkt aan de betaling of iets anders van 

het wereldse? 

                                                           
16 ‘Umdat al-Qaari 17/403 
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Het strikt volgen van de Koraan en de Soennah en het hebben van de juiste 

Aqeedah. 

 

De raaqi dient kennis te hebben van de fundamenten van het geloof en stevig 

gestoeld zijn op deze fundamenten, zijn gedrag moet op het gedrag van de 

Profeet(vrede zij met hem) lijken, en zijn doel moet zijn de mensen te helpen 

en de tevredenheid van ALLAH te verkrijgen, en niet het wereldse, het is 

toegestaan om geld te vragen en te ontvangen voor een roqyah behandeling, 

maar dit moet niet het doel op zichzelf zijn. 

 

Al-Ustaadh Khaleel Ibrahim Ameen zei: 

 

“Al-Roqyah is direct verbonden aan de Aqeedah van de moslims, en het wordt een 

probleem wanneer sommige mensen hiervan(de juiste aqeedah) afgedwaald zijn en 

onwetend is over de Aqeedah wat hoort tot de fundamenten van het geloof, hij zal het 

soms begrijpen waardoor zijn ware aard verborgen blijft bij gesprekken en waardoor 

hij daarna in shirk vervalt en dit niet doorheeft en vooral in de aanwezigheid van veel 

mensen, en het kan dat de shaytan naar hem toe komt en hem(de raaqi) gaat prijzen en 

hem(de raaqi) laat denken dat hij een hoge positie heeft en dat zijn recitatie hetgeen is 

wat nuttig is vanwege zijn eigen kracht, en hij zal onachtzaam zijn dat het baten en 

schaden enkel van ALLAH afkomstig is, want HIJ is de Genezer en bij Hem bevinden 

zich alle rijkdomen.”17 

 

Het volgende werd gevraagd aan Shaykh Abdullah ibn Jibreen(moge Allah 

hem genadig zijn): 

 

“Wat is het oordeel over degenen die Roqyah doet(bij anderen) en hij behoort niet tot 

de mensen die kennis hebben. Hij(moge Allah hem genadig zijn) antwoordde: “Het 

juiste is dat een ieder Roqyah mag gebruiken die de Koran goed kan reciteren en de 

betekenis ervan kan begrijpen, en hij hoort de juiste aqeedah te hebben en goede daden 

uit te voeren en standvastig is in goed gedrag en het is geen voorwaarde dat hij de 

bijzaken(van het geloof) kent of dat hij geleerd moet zijn in de medische wetenschap, en 

dit is vanwege de Hadith van Abi Sa’eed die Roqyah deed voor degene die gestoken 

was(door de schorpioen) die zei: Wij wisten niet van hem dat hij Roqyah deed of zoals 

hij zei, de Raaqi dient een zo goed mogelijke intentie te hebben en als doel te hebben de 

moslim te helpen en zijn doel moet niet zijn geld of beloning zodat hij dichts is tot het 

                                                           
17 Al-Roqyah wa Ruqaat p.16 
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tot nut zijn met de recitatie is, en Allah weet het beste.”18 

 

De fouten van de raaqi 

Er zal later een uitgebreid boek in de toekomst komen waarin de fouten van 

de raaqi uitgebreid besproken worden, we zullen nu enkele beknopt 

bespreken waarin de meeste fouten gemaakt worden 

 

- Het niet opdoen van kennis: 

Roqyah is een kunde, een vak dat niet zomaar iedereen kan doen, ik heb het 

dan over het toepassen van roqyah bij anderen. Wanneer iemand een raaqi 

wordt dan dient men kennis te hebben op dit gebied, en niet enkel wat 

youtube filmpjes te bekijken, het is niet voor niks dat geleerden honderden 

boeken hebben geschreven over dit onderwerp. 

Wanneer wij vragen aan de mensen die wij behandelen naar hun 

behandelgeschiedenis dan komen wij veel zaken tegen die niet kloppen en die 

getuigen dat de personen die roqyah voor hen hebben verricht nauwelijks 

kennis hebben over dit onderwerp, en dit zal schade opleveren aan de zieke en 

de genezing aanzienlijk vertragen, we hebben het dan over verkeerde 

diagnoses en gevaarlijke methodes enz. 

De raaqi dient ook altijd door te gaan met kennis en in contact te blijven met 

geleerden hierover en hen raad te plegen bij zaken die hij niet weet en niet zelf 

voor mufti te spelen. 

 

- Het teveel spreken met de djinn: 

Dit Wallahi is een grote fitnah, het behoort zeker tot de top 5 van grote fouten 

en probleem oplevers. Vele ruqaat en mensen die ziek zijn denken dat er nut 

in zit om met de djinn te spreken, en zij denken zelf dat dit een vereiste is als 

men wil dat de djinn het lichaam verlaat. 

Het spreken met de djinn is enkel in noodzakelijke gevallen en is kort, we 

zullen aan dit onderwerp uitgebreid aandacht geven in een artikel hierover, 

omdat het een groot onderwerp is. 

 

- Het contact met vrouwelijke patiënten: 

Wanneer ik de top 3 gevaren voor ruqaat moet vermelden, dan is dit er 1 van, 

de andere 2 zijn de hebzucht naar teveel geld en het plegen van kufr en shirk. 

Het lijkt erop dat juist degene die zijn handjes niet thuis kan houden de laatste 

                                                           
18 Fatawah al-Dhahabiyyah p.35/36 
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tijd juist beginnen met roqyah, letterlijk kots ziek wordt je van de verhalen van 

vieze mannetjes die de zusters aanraken en dit Wallahi op zelfs de meest 

intieme plekken op het lichaam. Het is verboden voor hen om roqyah uit te 

voeren, wanneer men roqyah doet bij een zuster dient de raaqi zich strikt te 

houden aan de regels, deze zijn als volgt: 

 

- Geen zuster aanraken, ook niet met handschoenen, ook niet met een stok of 

een kussen, gewoon niet aanraken!  

Het enige waar een raaqi de zuster zou mogen aanraken is in een noodsituatie 

als zij zichzelf wat wil aandoen of juist de raaqi aanvalt.  

Degenen die dit wel doen, wij vragen van hen 1 bewijs uit de Koraan en de 

Soennah dat het toegestaan is een niet mahram vrouw aan te raken, kom niet 

aan met een fatwa van een geleerde over dit onderwerp, dit omdat de 

geleerden hun ijtihad gebruiken en indien hij een fout maakt alsnog een 

beloning krijgt, maar de ijtihad wordt niet geaccepteerd als deze de teksten in 

de Koraan en de Soennah tegengaat. En voor degene die zegt het is hetzelfde 

als een dokter, dan zeggen wij, de dokter of chirurg kan niemand behandelen 

met zijn stem(recitatie) de raaqi wel en heeft zijn handen hierbij niet nodig. 

 

- Er dient afstand tussen de raaqi en de zuster te zijn, we hebben verhalen 

gehoord dat men bijna op de schoot van de raaqi zit! 

 

- De zuster dient volledig bedekt te zijn, geen parfum en ook haar gezicht 

moet bedekt zijn 

 

- Er wordt zakelijk gesproken, niet gegiecheld of geflirt en enkel zaken 

gevraagd die van belang zijn. 

 

- De mahram dient erbij te zijn, indien een zuster echt geen mahram heeft, dan 

is het beste om een getrouwd stel bij de roqyah aanwezig te laten zijn, of een 

broer en zus bv, zodat er naast de zuster altijd andere mensen erbij zijn. 

 

- Men houdt zijn blik op de grond tijdens de recitatie, behalve bij zaken die hij 

moet zien zoals bepaalde reacties op de roqyah. 

 

Onzin behandelingen en verzonnen diagnoses en tunnelvisie: 

We horen soms de belachelijkste diagnoses, en vragen ons af waar men deze 

kennis vandaan heeft. Diagnoses zoals je hebt boze oog factor 3, 
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SubhannALLAH ayn is net als zonnebrand geworden! Ook zien we dat veel 

ruqaat meteen de diagnose geven van genezing als ze niks meer zien aan de 

buitenkant van reacties, dit terwijl er niks op heeft geduid dat de djinn het 

lichaam heeft verlaten, dit komt door het gebrek aan kennis over dit 

onderwerp, alleen brengt deze diagnose gevaren met zich mee, zoals dat de 

patiënt stopt met de behandeling omdat men denkt genezen te zijn en 

waardoor de djinn deze persoon overmeestert. 

Ook zien we vaak dat men gewoon zegt je hebt ‘Ayn, omdat men de klachten 

en reacties niet begrijpt, dit omdat velen denken dat ‘Ayn minder erg is dan bv 

Sihr of bezetenheid, het is een soort van geruststelling geworden, ook dit komt 

door de gebrek aan kennis. Een Raaqi moet geen diagnoses geven als men het 

niet weet en dit gewoon eerlijk zeggen, en vooral geen diagnoses geven na 10 

min reciteren. 

 

Stel de Raaqi vragen! 

Wanneer wij mensen behandelen, vragen wij om hun behandelgeschiedenis, 

dit zodat wij weten of de behandeling op de juiste manier is gegaan en hoe 

hierop gereageerd is. In veruit de meeste gevallen zijn er zaken die niet 

volgens de regels gebeurd zijn, dit varieert tot het aanraken van zusters, het 

gebruiken van behandelmethodes waarin zich innovaties bevinden tot aan 

Kufr en Shirk. 

 

Maar wat ons verbaast is dat de meeste mensen niet kritisch zijn tegenover 

degene die hen behandelt, de meesten voelen aan dat wat er gebeurt tijdens de 

behandeling niet klopt, maar niemand vraagt aan de Raaqi waarom zoiets is of 

moet. 

We hebben het dan hier niet over mensen die analfabeet zijn of niet goed bij 

hun verstand enz. De meesten die nu in Nederland en België zijn van onder de 

patiënten die wij hebben gezien zijn meestal goed opgeleid, hebben soms zelfs 

hoge functies enz. maar wanneer het aankomt om vragen te stellen aan de 

Raaqi schieten ze hierin allemaal tekort, en dit is jammer want het zou veel 

problemen kunnen voorkomen. 

 

We zullen dit uitleggen aan de hand van vragen die we stellen aan de mensen 

die we behandelen. 
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Heeft de raaqi jouw aangeraakt(zuster?): 

We krijgen vaak zusters en wanneer wij vragen, heeft de raaqi je aangeraakt 

dan is het vaak ja, vaak worden ze aangeraakt bij het hoofd, de borst, arm, 

been, we hebben ze zelf gehad die een hand tussen de benen kregen of op de 

borsten, de djinn zou daarheen gevlucht zijn, men zwijgt en zegt niks, en de 

viezerik gaat verder zijn gang. Waarom moet je mij aanraken zou de vraag 

zijn, of beter voordat men een afspraak maakt, raak jij zusters aan?  

Waarom moet iemand die hardop reciteert een zuster aanraken die onder 

invloed is van de djinn, dit terwijl het in normale omstandigheden zelfs niet 

toegestaan is? 

 

Welke kruiden heb jij gebruikt? 

Een ander punt waar veel meegespeeld wordt is het geven van bepaalde 

kruiden en olien, hier is in principe niks mis mee zolang ze toegestaan zijn in 

de Islaam, maar we hebben het over wanneer er kruiden worden 

voorgeschreven terwijl men niet eens weet wat het is, en waarvoor het dient 

enz? Men krijgt rare brouwsels en mengsels en als we vragen wat voor 

kruiden waren het dan, dan zeg men ik weet het niet. Wanneer de raaqi een 

persoon iets geeft moet men vragen wat het is, en waarvoor het is enz, 

wanneer deze raaqi dit niet weet of een vreemd antwoord geeft moet men dit 

niet gebruiken, dit om straks de toestand niet erger te maken of eventueel zelfs 

schadelijke zaken toegediend te krijgen. Het gebruik van kruiden en olieen 

mag alleen gedaan worden door iemand die weet wat hij gebruikt en hoe het 

gebruikt moet worden en het belangrijkste, voor wie het wel mag en wie niet. 

We hebben soms mensen gehad die ALLAH veel dienen te prijzen, ze hebben 

namelijk kruiden gebruikt om een manier die zeer gevaarlijk is, 

walhamdulilah was de schade beperkt 

 

Waren er zaken die vreemd waren? 

Wanneer we deze vraag stellen, dan zien we dus dat men zich helemaal niet 

vertrouwd voelde tijdens de roqyah en dit is een slechte zaak, hierdoor zal 

mens intentie en concentratie zwak zijn, we krijgen soms de meest gekste 

zaken te horen, van het staan boven spiegels, tot het leggen van een mes onder 

je kussen, en zelf het dragen van een ring met ontlasting erop, en dit allemaal 

hebben mensen gedaan, mensen die gewoon geschoold zijn en bij verstand, en 

nooit hebben ze deze persoon die hen behandelt gevraagd wat de reden 

erachter is, waarom moet ik boven die spiegel staan? Waarom moet ik slapen 

met een mes onder mijn kussen, enz. In realiteit moet men natuurlijk gelijk 
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weggaan bij dit gespuis, maar een persoon ook al is hij ziek moet zich niet 

schamen om vragen te stellen, en een raaqi die volgens de regels werkt zal 

juist de patient op gemak stellen en alles goed uit leggen, vooral om 

vertrouwen te wekken en te laten zien dat men strikt volgens de Koran en de 

Soennah werkt en geen raakvlakken heeft met tovenaars of ander afval net als 

hen 

 


