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Mijn allereerste boekje
ȐÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ȜøȹȒøȑȻÆ ǜø
Å ȖÈ ǖø
Ä È ȑÄ Ik

bewonder A’lā ণaঌrat Imām Aতmad Razā Khān
sinds mijn kindertijd. Het allereerste boekje dat ik
heb geschreven is ‘een korte biografie van Imām Aতmad Razā
Khān.’ Het werd gepubliceerd op de 25ste van Rajab-ul-Murajjab
1393 (31 maart 1973) op de avond van ‘Yaum-e-Razā.’ Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ȻȜøȹȒøȑÆ ȻǜøÅ ȖÈ ǖøÄ È ȑÄ
Talrijke edities zijn sindsdien gepubliceerd met kleine
aanpassingen door de tijd heen.

Æ Ȼ ǆÅ ÄƅÈ §
ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü Ä ǾÄǉȻ ƣ
Ä

Destijds, had ik niet de handtekening in de vorm van RauঌaƩÄǭ
e-Rasūl ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä (Groene Tombe in Madinah). Ik
ontwikkelde die gedachtegang pas later. Hoewel, omwille van
de herinnering, is de oorspronkelijke datum nog behouden op
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ mijn inspanning hiervoor
de laatste pagina. Moge Allah Ȑ
accepteren en dit kleine boekje voordelig maken voor de
Äǭ
liefhebbers van de Meest Geliefde Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä .
Æ
Ä
ǽ
 Ç ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ Ä , omwille van A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
Moge Allah Ȑ
ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ ǆÅ ÄƅÈ §Ä , mij en
elke sunnƯ lezer van dit boekje vergeven zonder verantwoording.
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Æ ȻǆÅ ƅ
 ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣ
Ä È §Ä


Dit boekje is in het Urdu geschreven door Shaykh-e-Tariqat
Amir-e-Ahl-e-Sunnat, de oprichter van Dawat-e-Islami ‘Allamah
Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi
ȜøÄȦøÆȑǀøÄǾøÈȑȔø
Å Ȟø
 È ȕ
Å ǉÅ ǀøȍÄ ǠÄ øÄǃǈø
Ä Ä¥. De vertaalafdeling van Dawat-e-Islami heeft dit
boekje vertaald naar het Nederlands. Indien u fouten ontdekt
in de tekst of opbouw, gelieve, met de intentie van het verkrijgen
van Sawab, contact opnemen met de vertaalafdeling via het
onderstaande adres of e-mail.
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Du’aa voor het lezen van een boek:
Lees de volgende du’aa (smeekbede) voor het bestuderen van
een religieus boek of Islamitische les. U zult zich herinneren
wat u heeft bestudeerd Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ÄǽȻȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ¼È Æ:

hh ûhû ğ iġ h
iû h h hh û
h
û
ûǬ
 ȸAbūļųŭń
j ĵŶžŰŠŃļȯAűŹŰɉA
û û h h hû h h h h h û h h û h h
h
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Vertaling:
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ! Open de poort van kennis en wijsheid voor ons, en
O Allah Ȑ
wees barmhartig voor ons! O, de meest Eervolle en Voortreffelijke!

$O0XVWDWUDIYROSS 

Opmerking: Reciteer Salat ‘Alan Nabi ȯ (Durud Sharif, vredesgroet

naar de Geliefde Profeet ȯ) één keer voor en na de smeekbede.
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Æ ȻǆÅ ƅ
ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀ
ü ÄǾÄǉȻƣ
Ä È §Ä



Ongeacht hoe hard Shaitan u ervan probeert te weerhouden dit
boekje te lezen, lees het tot het einde voor de verbetering van uw
hiernamaals.

Voortreffelijkheid van ৡalāt-‘Alan-Nabī
Vreugdevol nieuws van de Profeet van de mensheid, de Vrede
van onze harten en gedachten, de Meest Genereuze en
Äǭ
Vriendelijke ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä : ‘Degene die ৡalāt reciteert, voor
hem zal ik voorspreken.’
$O4DZOXO%DGëՍSՊ0īDVVDVDWXU5D\\ÁQ%HLUXW

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
źŰŔ
ǔŔĶžû j ĸơA
Gunstige geboorte

Mijn Meester, A’lā ণaঌrat, Imām-e-Aĥl-e-Sunnat, Herlever van
de Sunnaĥ, Vernietiger van Bid’aĥ, Geleerde van Sharī’aĥ,
Gids van ৫arīqaĥ, ‘Allāmaĥ Maulānā Al-ণāj Al-ণāfi Al-Qārī
1
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Æ Ȼ ǆÅ ÄƅÈ § werd geboren
Ash-Shāĥ Imām Aতmad Razā Khān ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü Ä ǾÄǉȻ ƣ
Ä
de
op een zondag, de 10 van Shawwāl, 1272 A.H. (14 Juni 1856)
tijdens het uĥr gebed in Jasoli. Een van de wijken van Bareilly
Sharīf, India. De naam die hoort bij het jaar van zijn geboorte
(1272 A.H. ) is Al-Mukhtār.

ΤD\ÁWH$ՍOÁΤDUDWYROSՊ0DNWDEDWXO0DGëQDå.DUDFKL

Geboortejaar van A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣÆ ȻǆÅ ÄƅÈ §Ä

Æ ȻǆÅ ƅ
Mijn meester A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣ
Ä È §Ä ontleent zijn geboortejaar
aan Suraĥ Mujādalaĥ, hoofdstuk 28, vers 22. In dit vers zijn er
1272 cijfers volgens ‘Ilm-e-Abjad 1 en zijn geboortejaar is
volgens de Ĥijrī kalender ook 1272. In het boek “Malfūāt-eA’lā ণaঌrat”, gepubliceerd door Maktaba-tul-Madīnaĥ, wordt
op pagina 410 geciteerd: ‘Er was een discussie over de
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
geboortedata, dus A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä zei: ‘Mijn
geboortedatum ligt in het volgende vers.’



Â Á ÁÁ Á ÁÐ Ð Â Ð Â Â Ð Á Á Á Á í Â
Â
ª°Ã ¬ȞÃȠÃFȵȴƎÃƞEK ƊÃ 0
ĔÐ ɐÄ Ã À 0Ð aÂ ÃF ȞÐ ȟ]Äª0Á .C

Het zijn zij, op wiens harten Allah het geloof heeft
vastgemaakt, en hij versterkt hen met een geest van Zichzelf.
>.DQ]XOêPÁQ 7UDQVODWLRQRI4XUDQ @ 3DUW0XMÁGDODå 

Zijn geboortenaam is Muhammad. Zijn grootvader noemde
hem ‘Aতmad Raza’ en met deze latere naam werd hij bekend.

1

De wetenschap van het ontlenen van cijfers aan het Arabische Alfabet. Dat wil zeggen
dat de letters van het alfabet elk een eigen nummer hebben; zo kunnen woorden /
zinnen ook in cijfers uitgedrukt worden.
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Verbazingwekkende jeugd
In het algemeen is in elke generatie de mentaliteit van kinderen
hetzelfde. Dat wil zeggen dat tot de leeftijd van zeven of acht
jaar, kinderen onvolwassen blijven en zich daardoor niet
Æ Ȼ ǆÅ ÄƅÈ §
 ü Ä ǾÄǉȻ ƣ
kunnen inleven. Echter, de jeugd van A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
Ä
was erg opmerkelijk.
Æ Ȼ ǆÅ ÄƅÈ § gevoel van volwassenheid en vermogen om te
Zijn ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä
onthouden was zo sterk, zelfs in zijn jeugd, dat hij het reciteren
van de Heilige Quran met succes voltooide op een leeftijd van
vier en een half. Op zijn zesde hield hij een extreem
intellectuele lezing over Mīlād-un-Nabī voor een grote
bijeenkomst. Dit gebeurde tijdens de gezegende maand Rabī’ul-Awwal en de geleerden en geestelijken gaven hem een warm
applaus. Op dezelfde leeftijd bepaalde hij de richting van Baghdad
Æ Ȼ ǆÅ ÄƅÈ § ) en
Sharīf (de Heilige stad van Ghauš-e-A’am ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü Ä ǾÄǉȻ ƣ
Ä
sindsdien strekte hij uit respect nooit zijn benen in die gezegende
richting uit. Hij had een vurige passie voor ৡalāĥ; verrichtte de
vijf ৡalāĥ’s in de Masjid en droeg zorg voor Takbir-e-Aūlā.

Als hij een vrouw tegenkwam, boog hij onmiddellijk zijn hoofd
en verlaagde zijn blik, omdat hij overweldigd werd door de
Sunnaĥ van de Geliefde Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ÅƣȻ ʄÄÇ ǭÄ . Deze drukte
hij poëtisch uit in het gezegende hof van de Gezegende Profeet
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀ
 ÄÇ ǭ
ü ÄǾÄǉȻÅƣȻʄ
Ä :
1ëFKëÁQNåDXQNëVKDUDPRΥD\ÁSDU'XUīG
$īQFKëEëQëNëULIՍDWSD\OÁNåDXQ6DOÁP
ΤDGÁLTH%DNKVKLVK 
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Æ Ȼ ǆÅ ƅ
A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü Ä ǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä omarmde vroomheid zodanig dat
tijdens zijn volwassenheid, het geluid van zijn voetstappen bij
het lopen niet hoorbaar waren. Hij begon met vasten tijdens de
Maand Ramadan-ul-Mubārak op de leeftijd van 7 jaar.

)DWÁZÁ5D]DZL\\DåYROSS

Een gebeurtenis van zijn Jeugd
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Sayyid Ayyūb ‘Alī ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä vermeldde, dat toen A’lā ণaঌrat
Æ
ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀ
ü Ä ǾÄǉȻƣȻǆÅ ÄƅÈ §Ä nog een kind was, er een leraar naar zijn huis kwam
om hem de Quran te onderwijzen. Op een dag, tijdens de les, vroeg
Æ ȻǆÅ ÄƅÈ § om een woord van de Quran
de leraar aan A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü Ä ǾÄǉȻƣ
Ä
op een bepaalde manier te reciteren. Het lukte hem maar niet
om dit woord te reciteren, zoals de leraar het wilde. De leraar sprak
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
het woord uit met een Zabar, maar A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä
sprak hetzelfde woord uit met een Zaīr. Toen A’lā ণaঌrat’s
Æ Ȼ ǆÅ ÄƅÈ § grootvader Maulānā Razā ‘Alī Khān ȜȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
Æ
ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä
È ü Ä ǾÄǉȻ ƣȻ ǆÅ ÄƅÈ §Ä de
Æ ȻǆÅ ÄƅÈ § bij zich.
situatie opmerkte, riep hij A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü Ä ǾÄǉȻƣ
Ä

Hij vroeg iemand om de Heilige Quran te brengen, zodat men
naar het correcte woord kon kijken. Nadat hij de Heilige
Quran had bekeken, ontdekte hij dat de Schriftgeleerde ten
onrechte een Zabar, in plaats van een Zaīr, had geschreven.
Æ ȻǆÅ ƅ
Oftewel, wat A’lā ণaঌrat ȜÈ Ȧ Ä ȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣ
Ä È §Ä uitsprak, was correct. Zijn
grootvader vroeg: ‘Aতmad Razā! Waarom sprak u de woorden
niet uit zoals de leraar het aan u vroeg te doen?’
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Æ Ȼ ǆÅ ƅ
A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü Ä ǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä antwoordde beleefd: ‘Ik probeerde het
woord uit te spreken, zoals de leraar dat aangaf, maar ik
merkte dat ik geen controle had over mijn tong.’
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä zelf, levert over: ‘Ik had een leraar die
mij op beginnersniveau boekjes onderwees. Elke keer als hij
zijn lessen eindigde, keek ik één of twee keer naar mijn lesstof
en sloot dan het boek. Als hij mij vroeg om de lesstof te
herhalen, herhaalde ik het woord voor woord. Hij verbaasde
zich als hij deze dagelijkse situatie observeerde. Een keer zei hij
tegen mij: ‘Ahmad! Ben jij een mens of djinn? Het onderwijzen
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
kost tijd, maar het memoriseren niet.’ A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ! Ik ben een mens, maar
antwoordde: ‘Alle lof is aan Allah Ȑ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ .’
ik ben gezegend met de Genade en Gunsten van Allah Ȑ

ΤD\ÁWH$ՍOÁΤDUDWYROSS

Eerste Fatwā (Juridische regel in Islam)
Op een leeftijd van 13 jaar, 10 maanden, en 4 dagen werd een
Dastār (certificaat voor de voltooiing van Islamitische studie)
Æ ȻǆÅ ƅ
uitgereikt aan A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü Ä ǾÄǉȻƣ
Ä È §Ä , omdat hij alle traditionele
Islamitische wetenschappen had voltooid onder leiding van
zijn gerespecteerde grootvader Maulānā Naqī ‘Alī Khān
Æ ȻǆÅ ÄƅÈ §. Op dezelfde dag schreef hij een Fatwā naar aanleiding
ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀ
ü ÄǾÄǉȻƣ
Ä
van een vraag. Toen zijn edele vader Maulānā Naqī ‘Alī Khān
Æ Ȼ ǆÅ ÄƅÈ § zijn Fatwā correct en gedetailleerd vond, wees hij
ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü Ä ǾÄǉȻ ƣ
Ä
Æ ȻǆÅ ÄƅÈ § verrichte de
hem de functie van Muftī toe. A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣ
Ä
5
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dienst van Iftā (het geven van Fatwa) tot aan zijn overlijden.
ΤD\ÁWH$ՍOÁΤDUDWYROSS 

A’lā ণaঌrat’s ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣÆ ȻǆÅ ÄƅÈ §Ä specialisatie in Wiskunde

Æ Ȼ ǆÅ ÄƅÈ § was gezegend met een onvoorstelbare
A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü Ä ǾÄǉȻ ƣ
Ä
schat van kennis in ontelbare wetenschappen. Hij droeg bij aan
ongeveer 50 wetenschappen en schreef waardevolle boeken.
Hij was in bezit van specialisatie in bijna elke wetenschap. De
mate van zijn perfectie in ‘Ilm-e-Tawqīt (de wetenschap van
het bepalen van de tijden van ৡalāĥ en vasten) was zo immens,
dat hij zijn klok instelde, door alleen overdag te kijken naar de
zon en ’s nachts naar de sterren. De tijd die hij vaststelde, was
altijd correct en verschilde niet eens met een minuut.
Æ Ȼ ǆÅ ÄƅÈ § was in het bijzonder getalenteerd in
A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü Ä ǾÄǉȻ ƣ
Ä
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
wiskunde. Eens werd A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä bezocht door Dr.
Ziyāuddīn, de vice-raadsman van ‘Alī Gařĥ Universiteit, die in
het bezit was van buitenlandse diploma’s en prijzen, voor een
Æ ȻǆÅ ƅ
oplossing van een rekenkundig probleem. A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü Ä ǾÄǉȻƣ
Ä È §Ä
vroeg hem om zijn probleem te beschrijven. Hij antwoordde:
‘Het is niet zo eenvoudig om het probleem te beschrijven.’ Hij
vroeg opnieuw: ‘Beschrijf dan een klein stukje!’ De viceraadsman beschreef de volledige complexiteit van het probleem,
Æ ȻǆÅ ÄƅÈ § direct
maar tot zijn verbazing, verstrekte A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣ
Ä
een toereikend antwoord!
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Verbaasd door het correcte antwoord, zei Dr. Ziyāuddīn: ‘Ik
had besloten om naar Duitsland te gaan, om daar het correcte
antwoord op het probleem te vinden, maar gelukkig adviseerde
de docent Islamitische studies, Maulānā Sayyid Sulaymān
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Ashraf Sahib ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü Ä ǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä , mij om hierheen te komen. Het lijkt
alsof u zich al bezighield met de oplossing van het probleem.’
Hij keerde blij en voldaan terug. Hij was zo erg onder de
Æ ȻǆÅ ÄƅÈ § , dat
indruk van de persoonlijkheid van A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü Ä ǾÄǉȻƣ
Ä
hij een baard liet groeien en de ৡalāĥ en het vasten tijdens de
ramadan regelmatig begon te verrichten.
ΤD\ÁWH$ՍOÁΤDUDWYROSS
Æ Ȼ ǆÅ ÄƅÈ § beschikte ook over aanzienlijke
A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü Ä ǾÄǉȻ ƣ
Ä
vaardigheden in Astronomie (sterrenkunde), ‘Ilm-e-Jafar
(Numerologie), enzovoorts.

Verbazingwekkend Geheugen
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Abū ণāmid, Sayyid Muhammad Kacĥocĥawī ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä
vermeldt: Toen ik in Bareilly Sharif was om dienst te verlenen
Æ ȻǆÅ ƅ
in de Dar-ul-Iftā, werden situaties waarbij A’lā ণaঌratȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü Ä ǾÄǉȻƣ
Ä È §Ä 
onmiddellijk antwoorden gaf op gestelde vragen, dag en nacht
opgemerkt. Ze lieten de omstanders ook altijd verbaasd achter.
Tussen de antwoorden waren sommige antwoorden zo
wonderbaarlijk, waarvan de gelijkwaardige nog nooit in de
geschiedenis werd gemeld. Een voorbeeld hiervan is een vraag
die ontvangen werd door de Dar-ul-Iftā. De specialisten van de
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Dar-ul-Iftā (Afdeling die Fatwa’s uitbrengt) onderzochten het
en kwamen uiteindelijk tot de conclusie dat er een geheel
nieuwe kwestie gevormd was.
Zodanig, werd helder dat er geen regeling volgens de
Islamitische rechtspraak gevonden kon worden, die deze vraag
kon beantwoorden. Het antwoord moest afgeleid worden door
het gebruik van de algemene regelingen die de Islamitische
juristen hadden opgesteld. Dus wij betraden het hof van A’lā
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä om het volgende te vragen: ‘Vreemde en
totaal nieuwe vraagstukken worden aan ons voorgelegd. Welke
Æ Ȼ ǆÅ ÄƅÈ §
procedure dienen wij op te volgen?’ A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü Ä ǾÄǉȻ ƣ
Ä
antwoordde: ‘Het is een erg oud vraagstuk. Het wordt vermeld
op dit paginanummer van Fatত-ul-Qadīr door Ibn-e-Ĥumām
en dat paginanummer en deel van Rad-dul-Muতtār door Ibn-e‘Ābidīn en in Ĥindiyyaĥ en in Khaīriyyaĥ.’ Bij het refereren
naar die boeken werd geen enkel verschil gevonden in het
vermelde paginanummer, de zin en de inhoud. Deze bijzondere
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
kwaliteiten van A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣ
Ä È §Ä verbaasde de geleerden
keer op keer. ΤD\ÁWH$ՍOÁΤDUDWYROSS
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ genade hebben op ons en ons vergeven
Moge Allah Ȑ
zonder verantwoording, omwille van hem.
h ûh h  h h iġ ğ h
ğ
űŰŎh bh jȔ
ȳ Abj
ŷžŰŠǓĵšȩĬAǔŔ

8

û h û k ğ h û 
ǻjŲƅAƱ
j ǻjŲA
j j ȍAj aĵƎ

www.dawateislami.net

Een Korte biografie van Imam Ahmed Raza



Memoriseren van de Quran in maar één maand
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Sayyid Ayyūb ‘Alī ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä vermeldt dat A’lā ণaঌrat
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü Ä ǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä op een dag zei: ‘Sommige mensen schrijven
onbewust de titel van ‘ণāfi’ naast mijn naam, dat terwijl ik het
niet verdien, omdat ik geen ‘ণāfi’ van de Heilige Quran ben.’
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Sayyid Ayyūb ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä vermeldde ook, dat A’lā ণaঌrat
Æ
ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü Ä ǾÄǉȻ ƣȻǆÅ ÄƅÈ §Ä vanaf dezelfde dag begon met het memoriseren van
de Quran. Waarschijnlijk duurde de memorisatie vanaf het
moment, de Wuঌū verricht te hebben voor ৡalāt-ul-‘Ishā tot
aan het begin van de Jamā’at van ৡalāt-ul-‘Ishā. A’lā ণaঌrat
Æ Ȼ ǆÅ ÄƅÈ § leerde elke dag een Pāraĥ (deel) uit het hoofd en
ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü Ä ǾÄǉȻ ƣ
Ä
voltooide het 30ste deel op de 30ste dag. Op een dag, zei A’lā
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä : “Ik heb de Heilige Quran uit het hoofd
geleerd door een constante inzet. Dit heb ik gedaan, zodat de
mensen die mij de titel ‘ণāfi’ toeschrijven, niet fout blijken te
zijn. ΤD\ÁWH$ՍOÁΤDUDWYROSS

Liefde voor de Heilige Profeet ȯ
Æ ȻǆÅ ÄƅÈ § was het symbool
De persoonlijkheid van A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü Ä ǾÄǉȻƣ
Ä
Äǭ
Ä
Ȓ
ǥ
¾
Ȕ
Ç
van ware liefde voor de Verheven Profeet Ä Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä . De
Æ ȻǆÅ ÄƅÈ § voelde voor
intensiteit van de liefde die A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü Ä ǾÄǉȻƣ
Ä
Æ
Æ
Ä
ȳ
ǭ
ʄ
Ç
,
kan
voorgesteld
worden
de Heilige Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝ ȑü¾ȻÄ ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä
Å
door het lezen van zijn poëtisch meesterwerk ‘ণadāiq-eBakhshish’. Hij heeft poëtische zinnen samengesteld voor het
Äǭ
prijzen van de Heilige Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä uit de grond van
zijn hart. Deze zinnen getuigen van zijn immense liefde en
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Äǭ
bewondering voor de Verheven Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä . Hij
schreef nooit een gedicht voor het complimenteren van een
rijke man, omdat hij met hart en ziel alleen onderwerping en
toewijding had omarmd voor de Meest Verheven Profeet
Äǭ
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä . In feite was deze eigenschap van hem op zijn
hoogtepunt. Hij uitte deze gevoelens in het volgende couplet:

,QåD\QMÁQÁLQåD\QPÁQÁQDUDNåÁJKD\UVD\NÁP
0D\QGXQ\ÁVD\0XVDOPÁQJD\Á

Zich onthouden van het prijzen van de rijken
Eens schreven verschillende dichters gedichten voor de leider
van Nanpara (district Bahraich-UP, India). Sommige mensen
Æ ȻǆÅ ÄƅÈ § om een gedicht op te stellen
verzochten A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣ
Ä

voor het prijzen van die leider. Als antwoord hierop schreef
Æ ȻǆÅ ƅ
A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣ
Ä È §Ä een naat voor het prijzen van de Profeet

Äǭ
van Raতmaĥ, de voorspreker van de Ummaĥ ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä

met het volgende openingscouplet:
:RåNDPÁOHΥXVQHΤX]īUåD\ND\JXPÁQHQDTϣMDåÁQQDåëQ
<HåëSåīONKÁUVD\GīUåD\\HåëVKDPՍDåD\ND\GåXZÁQQDåëQ

Betekenis van moeilijke woorden: Kamāl = Perfectie, Naqৢ =
Imperfectie, Khār= doorn
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Uitleg van Razā’s gedicht: De elegantie en majesteit van de
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ is op het hoogste niveau
Meest Geliefde Profeet van Allah Ȑ
van perfectie, dat wil zeggen hij is volmaakt in deze attributen.
Hij is absoluut perfect, imperfectie in hem bestaat niet. Elke
bloem draagt doorns op zijn steel, maar de aromatische bloem
van Āminaĥ’s bloemenperk is absoluut vrij van doorns. Elke
kaars is vol met walm1, welke een soort defect is, maar de
Äǭ
Geliefde Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä is die heldere kaars in de zone
Æ
Æ
Ä
ǭ
van de Profeten ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ ȑü¾ȻÄ ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä , welke geen walm bevat, d.w.z.
foutloos.
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
En in het afsluitend couplet omschreef A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä
het woord Nanpara zo prachtig:

.DUīQPDGΥHDåOHGXZDO5D]ÁSDęD\LVEDOÁPD\QPD\UëEDOÁ
0D\QJDGÁåīQDSQD\.DUëPNÁPD\UÁ'ëQSÁUDHQÁQQDåëQ

Betekenis van moeilijke woorden: Madত= lof, duwal= rijkdom,
Pāra-e-Nān= een stuk brood
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Uitleg van Razā’s gedicht: A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä vermeldt:
“Waarom zou ik de rijken prijzen? Ik ben een bedelaar in het
Äǭ
hof van de Vriendelijke Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä . Mijn religie is
niet voor Pāra-e-Nān. ‘Pāraĥ’ betekent een stukje, ‘Nān’ betekent
brood. Dus het wijst op het volgende: ‘Het zijn niet mijn zaken
om brood te verdienen, door het prijzen van de rijken.’

1

dikke, vette rook of damp
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Het aanschouwen van de Geliefde Profeet ȯ met
open ogen
Æ ȻǆÅ ƅ
Toen A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣ
Ä È §Ä voor de tweede keer op Hajj ging,
bleef hij tot laat in de nacht de ৡalāt & Salām reciteren voor de
Heilige koepel, met het verlangen om de Geliefde en Gezegende
Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ÅƣȻ ʄÄÇ ǭÄ te aanschouwen. Hij was echter niet
voorbestemd om al in de eerste nacht gezegend te worden met
die gunst. Tijdens deze gebeurtenis schreef hij een beroemd
gedicht. In het openingscouplet uitte hij de hoop op verbinding
Äǭ
met de Heilige Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾Ä ȻȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä .

:RåVīD\OÁODå]ÁUSåLUWD\åD\Q
7D\UD\GLQD\EDåÁUSåLUWD\åD\Q

Uitleg van Razā’s gedicht: Bloei, O lente. Kijk! De vorst van
Madinaĥ komt naar het bloemenperk.
In het afsluitingscouplet uitte hij zijn waardeloosheid in een
enorm droevig humeur.
.RëN\īQSīFåD\WD\UëEÁW5D]Á
7XMåVD\VKD\GÁåD]ÁUSåLUWD\åD\Q

In de tweede zin van het bovenstaande couplet gebruikte A’lā
Æ Ȼ ǆÅ ÄƅÈ § in zijn nederigheid het woord ‘Sag [d.w.z.
ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü Ä ǾÄǉȻ ƣ
Ä
hond]’ om zichzelf te beschrijven. Echter, Sage-Madīnaĥ heeft
hier ‘Shaydā’- geschreven, iemand die intens verliefd is
geschreven.
12
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Het gedicht gepresenteerd hebbende, vol trots wachtende, op
Äǭ
het aanschouwen van de Heilige Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä ,
glimlachte zijn lot hem toe, omdat hij gezegend was met het
Äǭ
aanschouwen van de Heilige Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä met open
ogen.
Mogen wij opgeofferd worden voor de ogen die de Meest
Äǭ
Geliefde Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾Ä Ȼ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä hebben aanschouwd tijdens
het waken. Hij was gezegend met deze welverdiende gunst,
aangezien hij intens toegewijd was aan de Heilige Profeet
Äǭ
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä en geheel opging in zijn liefde, dat blijkt uit
zijn gedicht.

Een glimp van zijn Karakter
Æ Ȼ ǆÅ ÄƅÈ § heeft gezegd: Indien iemand mijn hart
A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä
in twee stukken zou scheiden, dan zou hij de [1ste helft van de
Kalma (geloofsgetuigenis)] gegraveerd zien op de ene helft en
[de tweede helft van kalma] op de andere. 6DZÁQLΥ,PÁP$ΥPDG

5D]ÁSS0DNWDEDå1īUL\\Då5D]DZL\\Då6XNNXU

Voor de nobele en gerespecteerde geleerden van zijn periode,
Æ Ȼ ǆÅ ÄƅÈ § volledig betoverd met de liefde van
was A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü Ä ǾÄǉȻƣ
Ä
de Profeet van Raতmaĥ, de voorspreker van de Ummaĥ, de
Äǭ
eigenaar van Jannaĥ ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä . Hij werd vaak somber
aangetroffen als gevolg van zijn afwezigheid van het hof van de
ʄÄÇ ǭ
Geliefde Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä . Wanneer A’lā ণaঌrat
Å
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Æ Ȼ ǆÅ ƅ
ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä lasterende
Äǭ
Profeet ȔÇÄ ȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä ,

uitspraken hoorde over de Geliefde
werd hij emotioneel. Hij protesteerde
krachtig op de lasterende uitspraken zodat de lasteraars zich
tegen hem zouden keren met het schrijven en niet tegen de
Äǭ
Verheven Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä .
Æ Ȼ ǆÅ ÄƅÈ § voelde zich vaak trots dat Allah Ȑ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ
A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉ Ȼ ƣ
Ä
hem, in die tijden, een schild maakte voor de bescherming van
Äǭ
de glorie van de Nobele Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä . Hij protest
eerde krachtig en bitter op de lasterende uitspraken, zodat zij
hun energie tegen hem zouden gebruiken. Gedurende die tijd
Äǭ
konden ze de Geliefde en Gezegende Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä
niet lasteren. Hij zegt in ণadāiq-e-Bakhshish:

.DUīQWD\UD\QÁPSD\MÁQILGÁ
1ÁEDVDëNMÁQGDXMDåÁQILGÁ
'RMDåÁQVD\EåëQDåëQMëEåDUÁ
.DUīQN\ÁNDęRęRQMDåÁQQDåëQ
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä liet de armen nooit terugkeren, zonder
wat te hebben gedoneerd aan hen. Hij hielp hen altijd. Zelfs
tijdens de laatste momenten van zijn leven dacht hij aan hen.
Hij stelde een testament op waarin hij aan zijn familieleden
verzocht om voor de armen te zorgen, hen heerlijk voedsel te
serveren en hen nooit iets te verwijten.
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Æ ȻǆÅ ÄƅÈ § hield zich vooral bezig met het schrijven
A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü Ä ǾÄǉȻƣ
Ä
en samenstellen van boeken. Hij verrichtte de ৡalāĥ altijd met
de Jamā’at in de Masjid. Hij at erg weinig voedsel.

Indrukwekkende zithouding tijdens Mīlād
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Tijdens Mīlād Sharīf, zat A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾ ÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä in een
indrukwekkende zithouding, zoals die van ৡalāĥ en dit
gedurende de hele Mīlād sessie. Bij het opnoemen van de
Gezegende geboorte, stond hij onmiddellijk op voor het
voordragen van ৡalāt-o-Salām. Hij leverde een toespraak van
zijn preekstoel voor vier tot vijf uur; daarbij zat hij constant in
dezelfde indrukwekkende houding. Mijn wens is dat ook wij,
Æ Ȼ ǆÅ ÄƅÈ §, de gewoonte van
de volgelingen van A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä
het zitten in die indrukwekkende houding omarmen, tijdens
het luisteren naar de Heilige Quran, de Sunnaĥ-inspirerende
Ijtimā’āt, Madanī Mużākaraĥ, Madanī ণalqaĥ enz. 6DZÁQLΥ,PÁP

$ΥPDG5D]ÁSS  ΤD\ÁWH$ՍOÁΤDUDWYROSS

Een bijzondere manier van slapen
Æ Ȼ ǆÅ ÄƅÈ § het woord
Tijdens het slapen, vormde A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü Ä ǾÄǉȻ ƣ
Ä
ġ
iĬA

Allah
door zijn duim op zijn wijsvinger te plaatsen. Hij
strekte nooit zijn benen tijdens het slapen. Hij sliep op zijn
rechterzijde; verbond beide handen en plaatste deze onder zijn
hoofd. Dan boog hij zijn benen en hierdoor vormde zijn
ġ i ğ f ğhi
ŉų Ƥ ΤD\ÁWH$ՍOÁΤDUDWYROSS 
lichaam het woord j ĬA ^źû Ŏi K
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Dit zijn de bijzondere manieren van de liefhebbers van Allah
Äǭ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ en de geliefden van Zijn Nobele Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀ
Ȑ
ü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä .
1ÁPH.KXGÁåD\åÁWåPD\QQÁPH1DEëåD\ļÁWPD\Q
0XåUHJKXOÁPëåD\SDęëOLNåD\åXZD\åD\QQÁPGR

De trein die niet verder reed!
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Janāb Sayyid Ayyūb ‘Alī Shāĥ ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü Ä ǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä levert over: een keer
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
reisde A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü Ä ǾÄǉȻƣ
Ä È §Ä van Pilibhit naar Bareilly met de
trein. Gedurende de reis stopte de trein bij het station Nawāb
Ganj voor maar twee minuten. De tijd van Maghrib ৡalāĥ was
ingegaan. Op het moment dat de trein stopte, begon A’lā ণaঌrat
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü Ä ǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä met het verrichten van de ৡalāĥ in de trein, na de
Takbīr-e-Iqāmat te hebben opgezegd. Er waren waarschijnlijk
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
vijf mensen die zich aansloten bij A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü Ä ǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä voor
het verrichten van de ৡalāĥ. Ik was een van hen. Net voor het
deelnemen aan de ৡalāĥ kreeg ik de kans om te kijken naar de
niet-Moslim treinconducteur, die met een groene vlag aan het
zwaaien was. Ik keek naar buiten via het raam en zag dat de
rails vrij waren van andere voertuigen.

De trein kon vertrekken, maar deed dat niet. A’lā ণaঌrat
Æ ȻǆÅ ƅ
ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀ
ü Ä ǾÄǉȻƣ
Ä È §Ä voltooide alle drie Farঌ Rak’āt met volledige kalmte
en op het moment dat hij de Salām aan de rechterkant had
gereciteerd, vertrok de trein. De lofprijzing, formuleerde zich
onbewust op de tongen van de volgers. Wat opgemerkt dient te
16
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worden in deze verbazingwekkende gebeurtenis, is dat indien
de Jamā’at verricht zou zijn op het perron, de conducteur de
trein gestopt zou hebben, na het zien dat de Dienaar van Allah
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ de ৡalāĥ aan het verrichten is. Aangezien de ৡalāĥ in de
Ȑ
trein verricht werd, kan niet aangenomen worden dat de
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ gezien had in de korte
conducteur de geliefde van Allah Ȑ
tijd en daarom het vertrek niet uitgesteld kon hebben.
ΤD\ÁWH$ՍOÁΤDUDWYROSS
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ hem genadig zijn en moge Hij ons vergeven,
Moge Allah Ȑ
zonder enige verantwoording, omwille van hem.
h ûh h  h h iġ ğ h
ğ
űŰŎh bh jȔ
ȳ Abj
ŷžŰŠǓĵšȩĬAǔŔ

û h û k ğ h û 
ǻjŲƅAƱ
j ǻjŲA
j j ȍAj aĵƎ

:RåND\XVGDUNÁåXZÁNKDOTH.KXGÁXVNëåīë
:RåND\XVGDUVD\SåLUÁ$OODKXVVD\SåLUJD\Á
ΤDGÁLTH%DNKVKLVK 

Uitleg van Razā’s gedicht: degene die werkelijk een liefhebber
Äǭ
wordt in het hof van de Geliefde en Gezegende Profeet ȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä
Æ
Æ
ȳ
Ä
ȔÇ ȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝ ȑü¾ȻÄ ȜÈȦÄȒÄʋ, de hele schepping gehoorzaamt hem. En degene die
zich afkeert van dit gezegende hof, wordt afgewezen in het
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ .
barmhartige hof van Allah Ȑ

Zijn Boeken
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü Ä ǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä schreef ongeveer 1000 boeken over
verschillende onderwerpen. Hij schreef miljoenen ‘Fatāwā

17

www.dawateislami.net

Een Korte biografie van Imam Ahmed Raza



(religieuze regels)’ in de periode van 1286 A.H. tot 1340 A.H,
helaas konden niet alle regelingen vastgelegd worden. Welke
vastgelegd werden, zijn ondergebracht onder de titel: Fatāwā
Razawiyyah.
De laatste editie van ‘Fatāwā Razawīyyaĥ’ bestaat uit 30 delen
(volumes), 21.656 pagina´s, 6.847 vragen en antwoorden en
206 boekjes. )DWÁZÁ5D]DZL\\DåYROSSՊ5D]ÁIRXQGDWLRQ/DKRUH
Zijn diepgaande kennis van Quran, Aতādīš, Fiqĥ, Man৬iq (logica)
enz. kan alleen ingeschat worden door een grondige studie van
zijn Fatāwā. Elke Fatāwā bevat een zee van krachtige argumenten.
Æ ȻǆÅ ƅ
De namen van de 7 boeken van A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣ
Ä È §Ä zijn:

û

û

h

h

Ġ  Ŵh Ņ
û Ŵ
 ĸû Ŏi
û i h Ŋ jŬ
Æ ȻǆÅ ƅ
û ȭ Gźû ĸĠ ŏɉA
: A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣ
1. Gź ĸŪ Ų B
Ä È §Ä 
j ž ȭ
g  Ķ
schreef dit boek voor het afkeuren van hen, die Allah
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ lasteren, door aan hem de zonde van ‘leugens
Ȑ
vertellen’ toe te schrijven. Dit boek was een genadeslag
voor de gefabriceerde standpunten van de tegenstanders. .

û û

hh

û h ûh

 iû

û û

khh

i h h ûh

h Ŵi ŲƅA (4) ǻŪj hȎA
h  şji ŲĵŪ Ų (3) ǔšůAb
 ǔ
 j Ə (5) Ĺ ĸh Ŭ
 źû ŭ
 ů A
(2) ŉŽŉj ơA
û ûi Ġ Ġ h
û i hh
k
Ĺžğ j ȨĵŹh jŒɉA (6) ĹğŽjŉŶû Źj ɉA [
 j źž ŏɉA
 ŮŎ
 (7) DAźh ųh ɉA Dĵ
 ž ń


hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
źŰŔ
ǔŔĶžû j ĸơA

Vertaling van de Heilige Quran
De Urdu vertaling van de Heilige Quran door A’lā ণaঌrat
Æ Ȼ ǆÅ ÄƅÈ § is superieur aan de Urdu vertalingen van
ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä
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Æ Ȼ ǆÅ ÄƅÈ § wordt
tegenwoordig. De vertaling door A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä
‘Kanz-ul-Īmān’ (Schat van Imaan) genoemd. A’lā ণaঌrat’s
spirituele opvolger, Maulānā Sayyid Na’īmuddīn Murādābādī,
Æ ȻǆÅ ƅ
ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀ
ü ÄǾÄǉȻƣ
Ä È §Ä heeft kleine notities toegevoegd aan ‘Kanz-ul-Īmān’
genaamd ‘Khazāin-ul-‘Irfān’ en ook Shaykh Muftī Ahmad Yār
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Khān ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü Ä ǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä heeft kleine notities bijgevoegd genaamd
Nūr-ul-‘Irfān.

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
źŰŔ
ǔŔĶžû j ĸơA

Het treurige heengaan
A’lā ণaঌrat ontleende zijn heengaan aan de Quran, Sūraĥ AdDaĥr, deel 29, vers 15 en onthulde het vier maanden en 22
dagen voor zijn heengaan. Er zijn 1340 cijfers in dat vers
volgens ‘Ilm-e-Abjad en 1340 Ĥijrī is zijn overlijdensjaartal
volgens de islamitische kalender. Dat Qurānvers is:



Å Á ÁÄ ÁÄ Ð Ä Á Ì Å Å Á Á Â Á Â Á
Áɔ

¡
0 §À sÃ  Ã  §À «ÃCÃF ȞÃȠ«½~)Cwª0
À
Series van zilveren voorwerpen en bekers
zullen er voor hen zijn.

>.DQ]XOêPÁQ 7UDQVODWLRQRI4XUDQ @ 3DUW6īUDå$G'DåU9HUVH 
6DZÁQLΥ,PÁP$ΥPDG5D]ÁSS 
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A’lā ণaঌrat overleed op 25 ৡafar-ul-Muaffar 1340 Ĥijrī (1921)
op vrijdag om 14:38 ’s middags, volgens de tijd in India (om
14:08 p.m. volgens PST). Zodra de Mūażżin (degene die oproept
tot het gebed) uitsprak, verliet A’lā ণaঌrat Imām-e-Aĥl-e-Sunnat,
Mujaddid van de Ummaĥ, heropwekker van de Sunnaĥ,
vernietiger van Bid’aĥ, Geleerde van Sharī’aĥ, Gids van ৫arīqaĥ,
‘Allāmaĥ Maulānā Al-ণāj Al-ণāfi Al-Qārī Ash-Shaĥ Imām
Æ ȻǆÅ ƅ
Aতmad Razā Khān ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü Ä ǾÄǉȻƣ
Ä È §Ä deze wereld.

Ì Á Ó ÁÄ Ä Ì ÁÄ
.Á ¡Å Â RÃ Ã «Ð ÃCÃ0Á õÃ öÃ´CÃ

Vandaag de dag is zijn koepel
het centrale punt voor de bezoekers van Bareilly Sharīf.

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
źŰŔ
ǔŔĶžû j ĸơA
Het wachten in het hof van de Heilige Profeet ȯ
Op 25 ৡafar-ul-Muaffar (1340 A.H.) droomde een Syrische
geleerde in Baīt-ul-Muqaddas, dat Imām Aতmad Razā Khān
Æ ȻǆÅ ÄƅÈ § aanwezig was in het schitterende hof van de Geliefde
ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀ
ü Ä ǾÄǉȻƣ
Ä
Äǭ
en Gezegende Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä . De metgezellen van de
Äǭ
Heilige Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä en de Auliyā waren ook
aanwezig en er was een volledige stilte. Het leek alsof ze op
iemand wachtten. De Syrische geleerde vroeg de Geliefde
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Äǭ
Profeet nederig: ‘Yā Rasūlallāĥ ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä ! Mogen mijn
ouders opgeofferd worden voor u! Op wie wordt gewacht?’ De
Äǭ
Heilige Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä antwoordde: ‘Wij wachten op
Aতmad Razā.’ De geleerde vroeg: ‘Wie is Aতmad Razā?’ De
Äǭ
 ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Geliefde Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
Å ʄÇ Ä antwoordde: ‘Hij is een
oorspronkelijke bewoner van Bareilly in India.’

Toen de geleerde wakker werd, vertrok hij direct van Syrië
Æ Ȼ ǆÅ ÄƅÈ § te ontmoeten.
naar Bareilly Sharīf om A’lā ণaঌrat ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä
Echter tot zijn schrik, kwam hij te weten dat A’lā ণaঌrat
Æ Ȼ ǆÅ ÄƅÈ § op dezelfde dag van zijn droom over de Heilige
ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü Ä ǾÄǉȻ ƣ
Ä
Äǭ
Æ Ȼ ǆÅ ÄƅÈ §
Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
ü Ä ǾÄǉȻ ƣ
Ä
Å ʄÇ Ä die wachtte op Aতmad Razā ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
(d.w.z. 25 ৡafar, 1340 A.H.) heengegaan was.
6DZÁQLΥ,PÁP$ΥPDG5D]ÁS

<Á,OÁåëMDE5D]ÁNKXZÁEHJLUÁQVD\VDUXϫåÁ\H
'DZODWHED\GÁUHՌLVKTH0XVWDIDNÁVÁWååR
ΤDGÁLTH%DNKVKLVK 

 h h  h h iġ ğ h
ğ
űŰŎh bh jȔ
ȳ Abh jŷžû ŰŠ
ǓĵšȩĬAǔŔ

û h û k ğ h û 
ǻjŲƅAƱ
j ǻjŲA
j j ȍAj aĵƎ

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
źŰŔ
ǔŔĶžû j ĸơA
Sag-e-Ghauš-o-Razā:

Muhammad Ilyas Qadiri Razavi Â Ð ~Á ƏÁ ƟÃ ~Â
25 ৡafar-ul-Muaffar, 1393 Ĥijrī
31-03-1973
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