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Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami) 

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran, 
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan 

UAN: � +92-21-111-25-26-92 – Ext. 7213 

Email: � translation@dawateislami.net 

www.dawateislami.net



 

 

ii 

��� ����ۡ� 	
�ۡ�	� 	�   	ۡ� ���	���ٰ�ۡ�� �
�� 	� ���

ٰ��    ����ٰ�� 	�����  	�   ��� � ��� 	�  �ٰ�� 	� ���	 � 	�!���  	ۡ����� 	�"ۡ� ���ۡ��  

#� 	�$	�  	%� �$  ���
ٰ����#��&  

�'�ۡ� ��
	
#�	(  ����ۡ��	&     �%)ٰ��ۡ�

	�*���   + �,-ۡ �. 	�"���    �/!ۡ��&    ���
ٰ�����    �%�ٰ�0ۡ 	�"���  + �,-ۡ� �0

	�"��� 

Du'a voor het lezen van een Boek: 

Lees de volgende du‘a (smeekbede) voor het bestuderen van 
een religieus boek of islamitische les. U zult zich herinneren 

wat U bestudeert   ��� ���
������  	��
 ��� � �! ��"�# : 
 

َمَتَك َوانُۡشۡ 
ۡ
ۡيَنا ِحك

َ
ُهم� اۡفَتۡح َعل

�
 اَلل

ۡيَنا رَۡحََتَك يَـا َذا
َ
َرام   َعل

ۡ
ِك

ۡ
ِل َوا#

َ
%َ  الۡ

Vertaling: 

Ya Allah  ���� �! ��"�# Open de poort van kennis en wijsheid voor ons, en 
wees barmhartig voor ons! O, de meest Eervolle en Voortreffelijke!  

(Al-Mustaṭraf, vol. 1, pp. 40) 

 

 

 

 

Opmerking: Reciteer Vredesgroet (Salat 'Alan Nabi) $ een 
keer voor en na de smeekbede. 
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Inleiding 

Beste Islamitische broeders! Aangezien onze vrome voorgangers 
 )*������  ���� ���
  ����

�' �( hun hele leven strikt de Shari’ah hebben gevolgd, is 
kennis over hun ervaringen en levenswijze een van de bruikbare 
manieren om het verlangen te doen ontstaan om onszelf en de 
gehele mensheid te verbeteren. Door de Genade van Allah  ���� �! ��"�# 
en door hun voetstappen (van de vrome voorgangers) te volgen, 
kunnen we succesvol zijn in het graf en in het Hiernamaals, 
terwijl we beschermd blijven van de bestraffingen van de Hel en 
de zegeningen van het Paradijs verkrijgen. De geleerden en 
levensbeschrijvers hebben al eeuwenlang de levenswijze van 
onze vrome voorgangers  )*������  ���� ���
  ����

�'�( beschreven, zowel door het 
gesproken woord (mond op mond) als in schrift. Het schrijven 
van biografieën gaat hedendaags nog steeds door.  

��� � ���  �+� 	& �,�	 �� 
  ��� � �! ��"�# , Maktaba-tul-Madinah, de uitgeverij van Dawat-e-
Islami heeft een aantal biografische boeken gepubliceerd in het 
urdu, zoals Sirat-e-Mustafa ��� �-�! �� �) 
 �!  ��	 �� ��.  )*����� �/
  ��0 �1, Sahabah Kiram ka 
‘Ishq-e-Rasul, Imam Husayn ( ��	2��#  )*�����  �/
  � �3�() ki Karamat, Jannat 
ka Badshah, Tazkirah Imam Ahmad Raza (�	�� ��.  )*����� �/
 �4� 	'�(), Sanp Numa 
Jinn, Faqih-e-A’zam Hind en Sharah Shajarah Qadiriyyah etc.  

De biografie van Amir-e-Ahl-e-Sunnat  	��� ��� ������	 �
  ��������% �����  	���
�� is daarnaast 
ook een uniek exemplaar en wordt aangeboden door Maktaba-
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tul-Madinah. Het omvat een gedetailleerde omschrijving van zijn 
vroegere leven, dagelijkse routines, daden van aanbidding, 
manieren en religieuze diensten van een grote spirituele en 
kennisrijke persoon van de vijftiende eeuw (AH), genaamd 
Shaykh-e-Tariqat, Amir-e-Ahl-e-Sunnat, de oprichter van 
Dawat-e-Islami, ‘Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas 
Attar Qadiri  	��� ��� ������	 �
  �������� % �����  	���
��. Verder bevat het ook een beschrij 
ving van de zegeningen en voordelen van zijn boeken, brieven, 
preken en wonderen. De biografie van Amir-e-Ahl-e-Sunnat 
 	��� ��� ������	 �
  ��������% �����  	���
�� wordt momenteel gepubliceerd in de vorm van 
kleine boekjes. Hierdoor is het betaalbaar voor iedereen en is 
het gemakkelijk te bestuderen ��� ���
������  	��
  ��� � �! ��"�# . Een uitgebreide 
collectie van deze boekjes zal ook later worden gepubliceerd. 
Nu heeft u de biografie van Amir-e-Ahl-e-Sunnat (deel-3) 
genaamd ‘Sunnah van het Huwelijk’ in uw handen. ��� ���
������  	��
  ���� �! ��"�#  

Het vierde deel genaamd ‘Enthousiasme voor Religieuze Kennis’ 
zal snel worden gepubliceerd. U kunt ook de eerste twee delen 
van deze serie verkijgen bij Maktaba-tul-Madinah.1 

Madani Verzoek 

We hebben ernaar gestreefd om alleen betrouwbare en 
authentieke informatie in de biografie van Amir-e-Ahl-e-Sunnat 
 	��� ��� ������	 �
  ��������% �����  	���
�� op te nemen. Zoveel als mogelijk hebben wij 
geprobeerd om de relevante personen te ontmoeten of met ze 
in contact te komen om zo de informatie te verifiëren. Echter, 

                                                           
1 Informeer in uw land, stad of regio in welke taal de verschillende delen beschikbaar 
zijn. 
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fouten begaan is menselijk. Daarom vragen we u als u een fout 
tegenkomt in dit boek om contact met ons op te nemen en hierbij 
uw naam en adres door te geven. Als iemand verder meer 
informatie heeft over de gebeurtenissen en voorvallen in deze 
biografie of men wil een suggestie doen, neem dan contact met 
ons op via de telefoon, post of e-mail (het e-mailadres staat op de 
voorpagina vermeld). 

We beweren niet dat wij een foutloos meesterwerk hebben 
geproduceerd, maar eerder dat we worden geleid door onze 
ambities. We hebben ons uiterste best gedaan om in overeen 
stemming met het schrijven van biografieën te schrijven. Zie 
deze biografie niet als een gewoon boekje, maar neem de 
verantwoordelijkheid voor deze bundeling van bladzijden en 
zie het als een cadeau. 

Indien u iets verhelderend en mooi vindt, dan komt dit door 
de unieke schoonheid en voortreffelijke karakter van Amir-e-
Ahl-e-Sunnat  	��� ��� ������	 �
  �������� % �����  	���
��. Als er aan de andere kant opmer 
kingen zijn, bedenk dan dat dit komt door onze onbedoelde 
onzorgvuldigheid. Moge Allah  ���� �! ��"�# ons in staat stellen om te 
handelen volgens de Madani In’amat en te reizen met de Madani 
Qafilah’s om zo onszelf en alle mensen van de wereld te verbeteren. 

ِمۡي 
َ ۡ
ِ ا# ِبّ

ِمۡي ِبَاهِ ال�
ٰ
ِل  ا

ٰ
ۡيهِ َوا

َ
 َعل

ٰ
ُ َتَعا1 م َصل� ا�4

�
 وََسل

Shu’bah Amir-e-Ahl-e-Sunnat 

Majlis Al-Madina-tul-‘Ilmiyyah (Dawat-e-Islami) 

13 Shawwal-ul-Mukarram, 1429 AH (13 oktober 2008)
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Voortreffelijkheid van Salat-‘Alan-Nabi $ 

De meest Nobele en Beste Profeet ��� �-�!  �ٖ� �) 
 �!  ��	 �� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1 heeft 
gezegd, ‘Degene die honderd keer Salat op mij leest op de 
donderdagnacht en op vrijdag, dan zal Allah  ���� �! ��"�# honderd van 
zijn behoeftes vervullen.’  

(Jami’-ul-Hadies lis-Suyuti, vol. 3, p. 75, Overlevering 7377) 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ;

=
د            َصل  ُمَم�

ٰ
;َ 

ٰ
ُ َتَعا1   َصل� ا�4

Het Huwelijk is een Sunnah 

Umm-ul-Mu`minin (Moeder der Gelovigen) Sayyidatuna ‘Aishah 
Siddiqah ���	2�#  )*�����  �/
  � �3�( heeft overgeleverd dat de meest Nobele 
Profeet ��� �-�!  �ٖ� �) 
�!  ��	 �� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1 heeft gezegd, ‘Nikah (het huwelijk) is 
mijn Sunnah. Dus, degene die niet handelt op mijn Sunnah is 
niet van mij. Doe daarom Nikah, zodat ik trots kan zijn op 
jullie grote aantallen voor de andere Ummah’s. Degene die de 
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middelen heeft, zou Nikah moeten doen en degene die de 
middelen niet heeft zou moeten vasten, omdat vasten de lust 
verbreekt.’ (Sunan Ibn Majah, Kitab-un-Nikah, vol. 2, p. 406, Raqm 1846)  

Wanneer is het Sunnah om Nikah te doen? 

Beste Islamitische broeders! Als een persoon zich de Mahr 
(bruidsschat) kan veroorloven, de basis benodigdheden kan 
verschaffen, echtelijke rechten kan vervullen en niet te veel 
overheersing van lust heeft, dan is het Sunnat-e-Muakkadah voor 
hem om Nikah te doen. Om geen Nikah te doen in deze conditie is 
een zonde. Als iemand de intentie heeft om Nikah te doen om 
de Sunnah te volgen of om nageslacht te hebben of om Haram 
te vermijden, dan zal hij hiervoor ook worden beloond. Als hij 
alleen Nikah doet om zijn lust en verlangens te bevredigen, dan 
zal hij geen beloning krijgen. Echter de Nikah zal wel geldig zijn. 

(Afgeleid van: Bahar-e-Shari’at, Kitab-un-Nikah, deel 7, p. 559)  

Nikah, verplicht en Haram! 

De regels met betrekking tot het doen van Nikah (trouwen) hangen 
af van de conditie van een persoon. Het kan Fard (verplicht), 
Wajib (noodzakelijk), Makruh (ongewenst) en soms zelfs Haram 
(grote zonde) zijn. Het is dus Fard (verplicht) als iemand zeker 
weet dat hij ontucht zou plegen als hij geen Nikah zou doen. 
Niet trouwen in zo een situatie is een zonde. Als iemand in 
staat is om Mahr te verschaffen en andere basis benodigdheden 
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en er is angst dat hij zich zal overgeven aan ontucht, onwettig 
staren of zal masturberen door de overheersing van lust, dan is 
het Wajib voor hem om te trouwen. Niet trouwen in zo een 
situatie is ook een zonde. Aan de andere kant wordt het trouwen 
Makruh als men vreest dat hij niet in staat zal zijn om de basis 
benodigdheden of andere noodza kelijke benodigdheden te 
vervullen. Als men er zeker van is dat hij niet de basis 
benodigdheden of andere benodigdheden kan verschaffen, dan 
is het trouwen in zo een situatie verboden (Haram) handeling 
die zal leiden tot de Hel. (Iemand zal moeten vasten om de lust 
in zo een situatie te overwinnen.)  

(Afgeleid van: Bahar-e-Shari’at, Kitab-un-Nikah, deel 7, p. 559) 

De Intenties voor Nikah 

De Profeet van Rahmah, de Bemiddelaar van de Ummah, de 

Eigenaar van Jannah ��� �-�! �ٖ� �) 
�!  ��	 �� ��.  )*����� �/
  ��0 �1 heeft gezegd, ‘ُمۡؤمِِن َخۡيٌ ّمِۡن َعَملِه
ۡ
ٖنِي�ُة ال  

‘De intentie van een Moeslim is beter dan zijn daad.’ (Al-Mu’jam-

ul-Kabir lit-Tabarani, vol. 6, p. 185, Overlevering 5942) Hoe meer goede 
intenties, des te meer zegeningen.  

Shaykh-e-Tariqat, Amir-e-Ahl-e-Sunnat de oprichter van 
Dawat-e-Islami, ‘Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas 
Attar Qadiri  	��� ��� ������	 �
  ��������% �����  	���
�� heeft geadviseerd dat de persoon die 
Nikah doet, goede intenties zou moeten doen zodat hij naast 
andere voordelen ook zegeningen kan verdienen.  

www.dawateislami.net



SUNNAH VAN HET HUWELIJK  

 

4 

Negen Intenties voor Nikah 

1. Ik zal volgens de Sunnah van de Geliefde en Gezegende 
Profeet ��� �-�! �ٖ� �) 
 �!  ��	 �� ��.  )*����� �/
  ��0 �1 handelen. 

2. Ik zal met een vrome vrouw huwen. 

3. Ik zal met een vrouw trouwen van goede afkomst. 

4. Ik zal mijn geloof erdoor beschermen [Nikah]. 

5. Ik zal mijn privé gedeeltes beschermen. 

6. Ik zal mezelf van onwettig staren beschermen. 

7. Ik zal gemeenschap hebben voor nakomelingen, niet voor 
de bevrediging van lust. 

8. Ik zal voor gemeenschap ‘ ِالر�ۡحـٰمِن الر�ِحيۡم ِ  reciteren en ’بِۡسـِم ا�4
andere smeekgebeden die zijn genoemd in Ahadis.  

9. Ik zal een middel zijn voor het vergroten van de Ummah 
van de meest Nobele Profeet ��� �-�! �ٖ� �) 
 �!  ��	 �� ��.  )*����� �/
  ��0 �1. 

Madani Suggestie 

Voor meer informatie over intenties etc., zouden de getrouwde 
Islamitische broeders de regelnummers 41 en 42 beschreven op 
pagina 385 en 386 van de 23ste volume van Fatawa Razawiyyah 

moeten doornemen. (Afgeleid van: Tarbiyyat-e-Awlad, p. 33) 
www.dawateislami.net
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Gezegende Nikah van Amir-e-Ahl-e-Sunnat  	��� ��� ������	 �
  ��������% �����  	���
�� 

De Nikah van Shaykh-e-Tariqat, Amir-e-Ahl-e-Sunnat, de 
oprichter van Dawat-e-Islami, ‘Allamah Maulana Abu Bilal 
Muhammad Ilyas Attar Qadiri  	��� ��� ������	 �
  ��������% �����  	���
�� heeft omstreeks 
1978 (1398 AH) in Karachi plaatsgevonden op de leeftijd van 
29 jaar. 

Niemand was bereid om zijn Dochter’s hand te geven 

in het Huwelijk 

Hier volgt een samenvatting van wat Amir-e-Ahl-e-Sunnat 
 	��� ��� ������	 �
  ��������% �����  	���
�� zei als antwoord op de vragen die werden gesteld 
in Madani Muzakarah1: Toen ik de intentie had om te trouwen 
was niemand bereid om zijn dochter met mij te laten huwen. 
Dit kwam doordat Amir-e-Ahl-e-Sunnat  	��� ��� ������	 �
  ��������% �����  	���
�� een 
religieus persoon was. De grondslag voor Dawat-e-Islami was 
nog niet gelegd. Niet veel jongeren lieten hun baard groeien. 

���� ���  �+� 	& �,�	 �� 
  ��� � �! ��"�#   had ik toendertijd een vuist-lange baard volgens de 
Sunnah. Uiteindelijk was ik verloofd, maar de verloving werd 
na een paar dagen verbroken.  

                                                           
1 Een Madani Muzakarah is een Ijtima’ die in de Madani omgeving van Dawat-e-

Islami wordt gehouden. Hierin beantwoordt Amir-e-Ahl-e-Sunnat  ��  	���
�� � ����% ��� 	 �
  ���� ��� � ��� � �� 	�  
de vragen die worden gesteld over verschillende onderwerpen, zoals het geloof en 
daden, Shari’ah en Tariqah, geschiedenis en biografie, medicijnen en spirualiteit 
etc. Koop de cassettes, CD’s en VCD’s van Madani Muzakarah bij elk filiaal van 
Maktaba-tul-Madinah. 
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Verzoek in het hof van de Heilige Profeet $  

Amir-e-Ahl-e-Sunnat  	��� ��� ������	 �
  ��������% �����  	���
�� zei: Ik was zeer teleurgesteld 
door het verbreken van mijn verloving. Op een nacht zat ik in 
de Badami Masjid gelegen in ons gebied (Mithadar Karachi) en 
presenteerde ik een poëtisch verzoek in het hof van de Profeet 
van Rahmah ��� �-�!  �ٖ� �) 
 �!  ��	 �� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1. De inhoud van het verzoek was 
als volgt: ‘Ya Rasulallah ��� �-�!  �ٖ� �) 
�!  ��	 �� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1 ik wil handelen volgens 

uw Sunnah, maar mensen kwetsen mijn gevoelens.  	 �� 
� 	& �,��  �+ �� � ���  ��� � �! ��"�# ! 

Na een tijdje was ik niet alleen verloofd, maar trouwde ik ook. 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ;

=
د            َصل  ُمَم�

ٰ
;َ 

ٰ
ُ َتَعا1  َصل� ا�4

Hieronder is de vertaling vanaf pagina 36 tot en met 39 van het 
boek ‘Islami Zindagi’ (Islamitisch leven) geschreven door de 
beroemde commentator, Hakim-ul-Ummat Mufti Ahmad Yar 
Khan �	�� ��.  )*�����  �/
  �4� 	'�(, waarin hij de problematische situatie van 
onze samenleving aangeeft: Ik heb veel Moeslims gehoord die 
hun dochter weigerden te laten trouwen met een man met een 
baard. Zij hadden de voorkeur voor een moderne man zonder 
baard. Ik heb op veel plekken met mijn eigen ogen gezien dat 
het scheren van de baard als een voorwaarde werd gesteld om 
te mogen huwen met hun dochter. Daarom laten veel Moeslims 
hun baard niet groeien. Hoe lang zal ik deze verhalen van 
ellende vertellen! Ze weigeren ook openlijk elke vrome, religieuze 
persoon die standvastig is in zijn Gebed. Ze vrezen namelijk 
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dat hij vaak in de Masjid zal blijven en niet in staat zal zijn om 
hun dochter te voorzien in de luxes van het leven. 
 

De ouders of verzorgers van de bruid zouden de volgende drie 
eigenschappen moeten zoeken in de bruidegom. Als eerst, 
moet hij gezond zijn, omdat er geen charme is in het leven 
zonder gezondheid. Ten tweede, zou hij een deugdzaam karakter 
moeten hebben en van een goede familie moeten komen zonder 
associatie met goddeloze / slechte mensen. Ten derde, zou hij 
bekwaam moeten zijn in welk toegestaan beroep dan ook en de 
kostwinner zodat hij kan zorgen voor zijn vrouw en nakome 
lingen. Rijkdom zou niet het criterium moeten zijn. Er is een 
Overlevering die zegt: de een geeft rijkdom de voorkeur en de 
ander schoonheid in het huwelijk, ‘ ۡيَك بَِذا

َ
ِت اّلِيۡنِ َعل ’ jij zou religie 

de voorkeur moeten geven. (Sahih Moeslim, p. 772, Overlevering 715) 
 

Houd ook in gedachte dat de vrouwen van religieuze mensen 
een leven van gemak leven vergeleken met die van de moderne 
mensen, want een religieus persoon is zich goed bewust van de 
rechten van zijn vrouw en kinderen en zal zijn best doen om 
die te vervullen vanwege Godvrezendheid. Bovendien, in 
tegenstelling tot de zogenaamde moderne wereldse mannen 
die openbaar meerdere minnaressen hebben, zal de vrome 
persoon alleen geïnteresseerd zijn in zijn eigen vrouw. Hij zal 
zijn ogen beschermen van het kijken naar andere vrouwen. De 
moderne man ruikt elke bloem en gaat naar elke tuin. Hij 
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houdt van zijn vrouw voor enkele dagen en wordt dan 
onverschillig. (Islami Zindagi, p. 36-39) 

Allah  ���� �! ��"�# vergroot Respect 

(Dankbaarheid tonen voor respect geschonken door Allah 
 ���� �! ��"�#), Amir-e-Ahl-e-Sunnat  	��� ��� ������	 �
  �������� % �����  	���
�� zei: ‘Er was een tijd 
waarin niemand zijn dochter met mij wilde laten trouwen.’ 
Maar vandaag, door de gunst van Allah  ���� �! ��"�# raadplegen veel 
mensen hem en vragen om zijn advies over de huwelijken van 
hun dochters en zonen. Ze zeggen zelfs tegen hem, ‘We zullen 
alleen huwen als u het passend beschouwt.’ Het is alleen Allah 

 ��"�# ���� �!  die respect schenkt. 

+ �12 	*	 3   %ۡ 	$   
� �4 �5�6  	�   �12 	*	 3   %ۡ 	$   � �7� ���6  	� 

U eert wie U wilt en ontrekt Uw gunst van wie U wilt. 

[Kanz-ul-Iman (Vertaling van de Quran)] (Deel 3, Aal-e-‘Imran, vers 26) 

(Madani Muzakarah, nummer 4) 

 
=
َبِۡيبَصل

ۡ
 ال

َ
د            ۡوا َ;  ُمَم�

ٰ
;َ 

ٰ
ُ َتَعا1  َصل� ا�4

Belachelijke Tradities in Trouwfeesten 

Beste Islamitische broeders en zusters! Tegenwoordig zijn er in 
onze gemeenschap, tijdens de gelegenheden van trouwfeesten 
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en verlovingen, vele ongeoorloofde en belachelijke tradities die 
in de praktijk algemeen worden geaccepteerd. In feite, deze 
ceremonies worden als incompleet beschouwd zonder deze 
handelingen. Refererend naar de zondes die worden begaan 
tijdens de gelegenheid van trouwfeesten, heeft Amir-e-Ahl-e-
Sunnat  	��� ��� ������	 �
  �������� % �����  	���
�� verklaard in zijn boekje ‘De verwoestingen 
van Muziek’: buitengewoon jammer!  
 

Tegenwoordig is de belangrijke Sunnah van Nikah omgeven 
door meerdere zondes met belachelijke tradities die normaal 
zijn geworden. Moge Allah  ���� �! ��"�# ons behoeden, de situatie is zo 
verwerpelijk dat de gezegende Sunnah van het huwelijk niet 
kan plaatsvinden voordat er meerdere Haram daden zijn 
verricht. Neem het voorbeeld van de verloving ceremonie, 
waarbij de aanstaande bruidegom met zijn eigen hand de 
aanstaande bruid een ring omdoet. Dit is een verboden daad 
(Haram) die leidt tot de Hel. Tijdens de bruiloft zijn de 
bruidegom’s handen gekleurd met henna, wat ook Haram is. 
Mannen en vrouwen zitten samen tijdens de feestmaaltijd of 
soms wordt er een (dunne) gordijn opgehangen, alleen uit 
naam ervan. Hierbij kunnen mannen het vrouwengedeelte nog 
steeds betreden om eten te dienen en het maken van video’s1. 
Diegenen die foto’s maken van anderen en zichzelf laten 
fotograferen voor plezier zouden Allah  ���� �! ��"�# moeten vrezen, 

                                                           
1 Een groot aantal Islamitische geleerden hebben verklaard dat het opnemen van 
religieuze preken toegestaan is. 
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zoals Imam Ahmad Raza Khan �	 �� ��.  )*�����  �/
  �4� 	' �( heeft overgeleverd 
dat de Geliefde Rasul ��� �-�!  �ٖ� �) 
�!  ��	 �� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1 zei, ‘Elke persoon die 
foto’s maakt is in de Hel, en voor elke foto die hij heeft 
gemaakt zal Allah  ���� �! ��"�# een wezen maken die hem zal straffen.’  

(Fatawa Razawiyyah, vol. 21, p. 427) 
Helaas! Mode bereikt zijn piek in trouwceremonies. Jonge 
meisjes van de familie dansen en zingen luidkeels/luidruchtig. 
Mannen komen ook vrijuit naar de plekken waar deze 
onfatsoenlijke daden plaatsvinden en zowel mannen als vrouwen 
plegen ontucht (Zina) van de ogen, omdat ze elkaar zien zonder 
enige belemmering. Ze hebben noch de angst voor Allah  ���� �! ��"�# 
noch schaamte voor de Heilige Profeet ��� �-�! �ٖ� �) 
 �!  ��	 �� ��.  )*����� �/
  ��0 �1. Luister 
aandachtig! De Profeet van Rahmah, de Bemiddelaar van de 
Ummah ��� �-�! �ٖ� �) 
�!  ��	 �� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1 heeft gezegd, ‘Zien is de ontucht van 
de ogen; luisteren is de ontucht van de oren; spreken is de 
ontucht van de tong en het vasthouden is de ontucht van de 
handen.’ (Sahih Moeslim, p. 1428, Overlevering 2657) 

Onthoud! Voor een man om een niet-Mahram vrouw met lust 
te zien en voor een vrouw om een niet-Mahram man met lust 
te zien, is Haram en leidt tot de Hel.  

De slechte Effecten van Zondes 

Wellicht wordt er tegenwoordig geen enkel trouwfeest gehouden 
zonder onwettige video-opnames. Helaas, mensen zijn zo 
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gefascineerd door het zingen, dansen en video-opnames dat 
men niet eens bereid is om te luisteren naar adviezen over deze 
slechte handelingen. Als men goed advies probeert te geven, 
wordt er soms het volgende gezegd: Allah  ���� �! ��"�# heeft ons het 
geluk van onze dochter laten meemaken, zouden wij dan niet 
zingen en muziek mogen maken? Het is een moment van 
tevredenheid, het kan er wel mee door. ( ���� �!��"�#  ��� ���
  �6�������) Oh onwijze 
mensen! Men zou Allah  ���� �! ��"�# moeten bedanken tijdens deze 
gelegenheid van blijdschap, in plaats van het begaan van 
zondes, zodat deze blijheid zal voortduren.  

De zondes kunnen de Toorn van Allah  ���� �! ��"�#  afroepen, waardoor 
de Rahmah verdwijnt en blijheid verandert in benarde situaties. 
Probeer te realiseren wat er zal gebeuren als straf voor het 
plegen van deze zondes. De bruid kan na een week naar haar 
ouders’ huis terugkeren als gevolg van een ruzie met haar man, 
of haar man kan een scheiding aanvragen of ze kan om het 
leven komen tijdens de eerste bevalling.  

Oh zij die liedjes zingen met muziek tijdens een huwelijk! 
Luister heel aandachtig! Er staat in een Overlevering: twee 
stemmen zijn vervloekt in deze wereld en in het Hiernamaals: 
(1) Muziek tijdens een zegen; (2) Schreeuwen tijdens problemen.  

(Kanz-ul-Ummal, Overlevering 40654, vol. 15, p. 95) 
َبِۡيب

ۡ
 ال

َ
ۡوا َ;

=
د            َصل  ُمَم�

ٰ
;َ 

ٰ
ُ َتَعا1  َصل� ا�4
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Een Huwelijk vrij van Ongeoorloofde Tradities 

Beste Islamitische broeders! U moet zich hebben gerealiseerd 
dat Amir-e-Ahl-e-Sunnat  	��� ��� ������	 �
  ��������% �����  	���
�� niet alleen een hekel 
heeft aan belachelijke tradities tijdens een trouwfeest, maar ook 
met liefde andere Moeslims adviseert om deze te vermijden. 
Daarom is het meer dan waarschijnlijk dat zijn trouwfeest ook 
is gehouden zonder enige zondevolle ceremonie en ontoelaatbare 
traditie. In feite, ons positief denken is dat het een ceremonie 
geweest moet zijn van grote eenvoud, vrij van onnodige en 

ontoelaatbare tradities, ��� � ���  �+� 	& �,�	 �� 
  ��� � �! ��"�#  . 

Het Gezegende Huwelijk 

Umm-ul-Mu`minin Sayyidatuna ‘Aishah Siddiqah ���	2�#  )*�����  �/
  � �3�( 
heeft overgeleverd dat de Gerespecteerde en Gerenommeerde 
Profeet ��� �-�!  �ٖ� �) 
 �!  ��	 �� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1 zei, ‘Een zeer gezegend huwelijk is er 
één waarbij er weinig last is.’  

(Musnad Imam Ahmad, vol. 9, p. 365, Overlevering 24583) 

Commentaar gevende op de voorgaande Overlevering heeft 
Hakim-ul-Ummat, Mufti Ahmad Yaar Khan �	�� ��.  )*�����  �/
  �4� 	' �( in 
Mirat-ul-Manajih geschreven: ‘Dit betekent dat een huwelijk 
niet buitensporig is voor beide kanten, de Mahr (i.e. het geld 
dat door de man aan de vrouw wordt betaald) en de 
bruidsschat niet te veel is, zodat beide kanten van de families 
geen schulden krijgen. Er worden verder geen hoge eisen 
vastgesteld en de bruid wordt in vertrouwen van Allah  ���� �! ��"�# 
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weggegeven. Zo een huwelijk zal gezegend en succesvol zijn. 
Tegenwoordig mislukken veel huwelijken als een resultaat van 
het toegeven aan Haram en belachelijke tradities. Moge Allah 
 ���� �! ��"�# ons in staat stellen om te handelen op de voorgenoemde 
Overlevering. (Mirat-ul-Manajih, vol. 5, p. 11) 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ;

=
د            َصل  ُمَم�

ٰ
;َ 

ٰ
ُ َتَعا1  َصل� ا�4

Beste Islamitische broeders! Hier is een korte beschrijving 
van hoe het gezegende huwelijk van Amir-e-Ahl-e-Sunnat 

 ��  	���
�� 	��� ��� ������	 �
  ��������% ���  is gehouden. Lees het, en zie de zegeningen van 
de Overlevering. 

Nikah vond plaats in de Masjid (Moskee) 

Zelfs in de huidige moderne tijd werd de Nikah van Amir-e-
Ahl-e-Sunnat  	��� ��� ������	 �
  �������� % �����  	���
�� gehouden op een Mustahab (gewenst) 
manier in de Memon Masjid (Boultan Market Karachi) in plaats 
van in een goed versierde trouwhal. Op vrijdag rond 11:00 uur, 
voltrok Mufti-e-A’zam Pakistan, Maulana Mufti Waqaruddin 
Qadiri �	�� ��.  )*�����  �/
  �4� 	'�( de Nikah die werd bijgewoond door een 
groot aantal mensen.  

Madani Parels 

1. Het is Mustahab dat de persoon die de Nikah voltrekt een 
praktiserende geleerde is. 
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2. Het is ook Mustahab dat de Nikah openbaar wordt gehouden 
in een Masjid op een vrijdag. (Echter, het kan geen kwaad 
als de Nikah in het huis van de bruid of ergens anders wordt 
gehouden.) (Ad-Durr-ul-Mukhtar, Kitab-un-Nikah, vol. 4, p. 75) 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ;

=
د            َصل  ُمَم�

ٰ
;َ 

ٰ
ُ َتَعا1  َصل� ا�4

Bezoek aan de Begraafplaats en Heilige Graftombe 

Beste Islamitische broeders! Anders dan andere hooghartige en 
opgewonden bruidegoms, die niet denken aan hun graf en het 
Hiernamaals en meerdere zondes plegen in naam van het 
vieren van de zogenaamde niet-islamitische en belachelijke 
tradities tijdens een trouwfeest, ging Amir-e-Ahl-e-Sunnat 
 	��� ��� ������	 �
  ��������% �����  	���
�� naar de begraafplaats om te denken over het 
Hiernamaals op de dag van zijn huwelijk. 
 

(Amir-e-Ahl-e-Sunnat  	��� ��� ������	 �
  ��������% �����  	���
�� zei): ��� � ���  �+� 	& �,�	 �� 
  ��� � �! ��"�# ! Op de 
dag van mijn huwelijk heb ik Salat-ul-Jumu’ah verricht, geleid 
door Mufti Waqaruddin Qadiri  )*�����  �/
  �4� 	'�(�	 �� ��.   in Nur Masjid 
(Paper Market Karachi). Ik ging toen naar de begraafplaats en 
ben begunstigd om de tombe van Sayyid Muhammad Shah 
Dulha (gelegen in Kharadar Karachi) te bezoeken. Ik ging ook 
naar het ziekenhuis om een van mijn geliefde vrienden 
Ghulam Yasin Qadiri Razavi1 �	�� ��.  )*�����  �/
  �4� 	' �( te bezoeken, hij was 
                                                           
1Ghulam Yasin Qadiri overleed na een paar dagen. Amir-e-Ahl-e-Sunnat  	��� ��� ������	 �
  ���� ���� % �����  	���
�� 
bood de plaats naast zijn moeder aan voor zijn graf. Het graf is nog steeds daar. 
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een bloedkanker patiënt. Hij gaf me 25 roepies als trouwcadeau. 
Tijdens blije gelegenheden zou men de blijdschap moeten 
mengen met verdriet, zodat hij niet hoogmoedig wordt. Ik heb 
diepgewortelde verdriet, omdat ik vaak de zieken en veron 
trustenden ontmoet. Men kan veel leren van de hulpeloosheid 
van de verontrustenden. Ik heb het voorrecht gehad dat ik de 
dag van mijn huwelijk op deze manier doorbracht.  
 

Moge Allah  ���� �! ��"�# Genade hebben op Amir-e-Ahl-e-Sunnat 
 	��� ��� ������	 �
  ��������% �����  	���
�� en ons zonder verantwoording vergeven door 
middel van hem! 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ;

=
د            َصل  ُمَم�

ٰ
;َ 

ٰ
ُ َتَعا1  َصل� ا�4

Madani Parel 

Het is Mustahab om graven te bezoeken. Men zou dit elke week 
moeten doen, het liefst op de donderdag, vrijdag, zaterdag of 
maandag. De ochtend van de vrijdag is het meest zegenrijke. 
Het gaan naar de heilige tombes van vrome voorgangers 
 )*������  ���� ���
  ����

�' �( is toegestaan. Zij geven voordeel aan hun bezoekers. 
Men zou het bezoeken van de tombes van vrome voorgangers niet 
moeten opgeven, zelfs als er op die plaats iets tegen de Shari’ah 
gebeurt, zoals het mengen van mannen en vrouwen. Een goede 
daad wordt hierdoor niet uitgesloten. Het is echter wel 
noodzakelijk om dit soort zaken slecht te achten en men zou 
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moeite moeten doen om deze zaken te voorkomen, indien dit 
mogelijk is. (Bahar-e-Shari’at, deel 4, p. 197) 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ;

=
د            َصل  ُمَم�

ٰ
;َ 

ٰ
ُ َتَعا1  َصل� ا�4

Het verrichten van Salah met Jama’at (gezamenlijk 

gebed) 

Beste Islamitische broeders! De meeste mensen missen het 
gebed doordat ze te druk bezig zijn met de bruiloft, maar 
Amir-e-Ahl-e-Sunnat  	��� ��� ������	 �
  ��������% �����  	���
�� verrichtte zoals hij gewend 
was de Salah van Jumu’ah, ‘Asr, Maghrib en ‘Isha allemaal met 

Jama’at, zelfs ook na zijn huwelijk ���� ���  �+� 	& �,�	 �� 
  ��� � �! ��"�# .  
 

Amir-e-Ahl-e-Sunnat �����% �����  	���
�� 	��� ��� ������	 �
  ���  zei: ��� � ���  �+� 	& �,�	 �� 
  ��� � �! ��"�#  Ik had een 
manier van denken ontwikkeld op een jonge leeftijd om altijd 
Salah met Jama’at te verrichten. Jama’at missen zit niet in mijn 
natuur. Zelfs toen mijn moeder overleed en er geen man, behalve 

ikzelf in huis was, ging ik naar de Masjid en ��� � ���  �+� 	& �,�	 �� 
  ��� � �! ��"�#   
leidde ik de Salah. Het lichaam van mijn moeder was thuis 
achtergelaten. Hoewel ik tranen aan het vergieten was tijdens 
de Salah vanwege het overlijden van mijn moeder, mistte ik 
geen enkele Jama’at, zelfs in zo een problematische situatie 

��� � ���  �+� 	& �,�	 �� 
  ��� � �! ��"�# . Zo kreeg ik ook het voorrecht om elk gebed met 
Jama’at te verrichten op mijn huwelijksdag.  
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Moge Allah  ���� �! ��"�# Genade hebben op Amir-e-Ahl-e-Sunnat 
 	��� ��� ������	 �
  ��������% �����  	���
�� en ons zonder verantwoording vergeven door 
middel van hem!  

 
ٰ
   ِبَاهِ ال�ِبِّ ۡي مِ ا

َ ۡ
ُ  ۡي مِ ا#  َعلَ  َصل� ا�4

ٰ
ِل  ۡيهِ َتَعا1

ٰ
م َوا

�
 وََسل

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ;

=
             َصل

ٰ
ُ َتَعا1 د َصل� ا�4  ُمَم�

ٰ
;َ 

Bericht van Amir-e-Ahl-e-Sunnat  	��� ��� ������	 �
  ��������% �����  	���
�� 

Amir-e-Ahl-e-Sunnat  	��� ��� ������	 �
  ��������% �����  	���
�� heeft geschreven op pagina 
19 van zijn boek, ‘De methode van Fatihah’ gepubliceerd door 
Maktaba-tul-Madinah: Pas op! Wanneer het huwelijk, Niyaz1 
of elk ander soort van ceremonie wordt gehouden en de tijd 
van Salah is aangebroken, ga dan naar de Masjid met al uw 
gasten om Salah met Jama’at te verrichten. Doe hiertoe 
individuele of collectieve inspanningen; aannemend dat er geen 
Shar’i verbod is. Ceremonies zouden zo moeten worden ingepland 
dat de tijd van Salah er niet in voorkomt uit vrees dat 
deelnemers Jama’at missen door de drukte van de ceremonie 
of door luiheid,  ���� �! ��"�# ��� ���
 �6�������. 

Er zal waarschijnlijk geen probleem zijn om Salah te verrichten 
met de Jama’at als de gasten zijn uitgenodigd direct na Salat-
ul-Zuhr voor de lunch en na Salat-ul-‘Isha voor het avondeten. 

                                                           
1 Een beloning-schenkende ceremonie. 
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Zelfs als het tijdstip van Salah dan aanbreekt, zouden de 
gastheer, de kok, de gasten en de obers hun werk achterwege 
moeten laten en allemaal Salah met Jama’at moeten verrichten. 
Het tonen van luiheid in het verrichten van de door Allah  ���� �! ��"�# 
verplicht gestelde gebeden met Jama’at, alleen door de drukte 
van het huwelijk, Niyaz van vrome voorgangers of andere 
ceremonies, is een hele grote fout.  

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ;

=
د            َصل  ُمَم�

ٰ
;َ 

ٰ
ُ َتَعا1  َصل� ا�4

Madani Uitnodiging 

Tijdens een Madani Muzakarah, werd aan Amir-e-Ahl-e-
Sunnat  	��� ��� ������	 �
  ��������% �����  	���
�� nederig gevraagd aan wie hij zijn  
eerste huwelijksuitnodiging had geschreven. Hij antwoordde, 

‘ ��� � ���  �+� 	& �,�	 �� 
  ��� � �! ��"�# ! Sinds ik me kan herinneren heb ik door de kracht 
van Imam Ahmad Raza Khan �	�� ��.  )*�����  �/
  �4� 	' �(, Liefde voor de 
Geliefde Profeet ��� �-�!  �ٖ� �) 
 �!  ��	 �� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1. Zeer zeker, elke Moeslim 
houdt van de Profeet ��� �-�!  �ٖ� �) 
�!  ��	 �� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1 en zou ook van hem 
moeten houden. Want: Het geloof van degene die geen liefde 

heeft voor de Heilige Profeet ��� �-�!  �ٖ� �) 
 �!  ��	 �� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1 is niet volledig. 
Een ieder heeft een eigen manier van liefhebben. Ik had ook op 
mijn manier liefde voor de Profeet  �.  )*����� �/
  ��0 �1��� �-�! �ٖ� �) 
 �!  ��	 �� � . Ik wilde de 
meest Nobele Profeet ��� �-�!  �ٖ� �) 
 �!  ��	 �� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1 uitnodigen, maar wist 
niet hoe ik dit moest doen? Ik heb hier vaak over nagedacht. 
Uiteindelijk schreef ik vele titels van respect op een uitno 
diging en stuurde het naar Madinah met een pelgrim. 
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��� � ���  �+� 	& �,�	 �� 
  ��� � �! ��"�#  Een islamitische broeder heeft de kaart voorgelezen 
terwijl hij voor de Gouden Gril stond. Ik had een bijzonder 
gevoel op de dag van de bruiloft. Ik wachtte onrustig in 
spanning op de Beste en Meest Heilige Profeet.  �ٖ� �) 
 �!  ��	 �� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1

��� �-�!. Dit was slechts een manier van het uiten van mijn liefde.  
 

Moge Allah  ���� �! ��"�# Genade hebben op Amir-e-Ahl-e-Sunnat 
 	��� ��� ������	 �
  ��������% �����  	���
�� en ons zonder verantwoording vergeven door 
middel van hem!  

 
ٰ
   ِبَاهِ ال�ِبِّ ۡي مِ ا

َ ۡ
ُ  ۡي مِ ا#  َعلَ  َصل� ا�4

ٰ
ِل  ۡيهِ َتَعا1

ٰ
م َوا

�
 وََسل

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ;

=
د            َصل  ُمَم�

ٰ
;َ 

ٰ
ُ َتَعا1  َصل� ا�4

Individuele inspanning op de eerste Nacht van het Huwelijk 

Amir-e-Ahl-e-Sunnat  	��� ��� ������	 �
  ��������% �����  	���
�� zei: Na een erg drukke 
dag, toen de eerste nacht van mijn huwelijk naderde adviseerde 
mijn bruidsjongen (i.e. de persoon die de bruidegom begeleidt) 
me om mijn echtgenote niet te corrigeren als ze me iets 
aanbood met de linkerhand. (Het is een erg oude gezegende 
gewoonte van Amir-e-Ahl-e-Sunnat   	���
����� ��� ������	 �
  ��������% �����  dat als 
iemand hem iets probeert te geven met de linkerhand, hij die 
persoon op een nette manier adviseert om het met de rechterhand 
te geven, omdat dit een Sunnah is. Terwijl daarentegen het 
geven met de linkerhand een satanische handeling is). 
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Terwijl hij (i.e. de bruidsjongen) zich bewust was van mijn 
gedachtegang, adviseerde hij mij ook om niet over de dood te 
praten op de eerste nacht. Ik luisterde naar wat hij zei en bleef 
stil. Toevallig toen mijn echtgenote me iets probeerde te geven 
met de linkerhand op de eerste nacht adviseerde ik haar, zoals 

gewend, om het met haar rechterhand te geven, ��� � ���  �+� 	& �,�	 �� 
  ��� � �! ��"�# . 
Daarentegen kon ik het niet helpen om te praten over de dood, 
i.e. de blijdschap van het huwelijk is kortstondig; zelfs de 
bruidegom en bruid kunnen op de eerste nacht van hun 
huwelijk komen te overlijden etc. Op deze manier probeerde ik 
haar aandacht te trekken naar het Hiernamaals. 

Waarom heeft u geen Nagellak gebruikt? 

Amir-e-Ahl-e-Sunnat   	���
����� ��� ������	 �
  ��������% �����  zei: Terwijl ik naar haar 
nagels keek vroeg ik haar: ‚Waar is uw nagellak?' Ze zei: ‘Ik heb 
het niet aangedaan. Ik vroeg: ‘Waarom?‘ Daarop zei ze: ‘De 
Wudu zal dan niet geldig zijn.‘ Terwijl ik luisterde naar haar 
antwoord werd ik erg blij, omdat ze al religieuze kennis had. Ik 
had al nagellak remover gekocht voor het geval dat ze nagellak 
op zou hebben, om het voor haar weg te halen, maar ik heb het 

nooit in mijn leven hoeven te gebruiken, ��� � ���  �+� 	& �,�	 �� 
  ��� � �! ��"�# . 

Madani Parel 

Hakim-ul-Ummat, Mufti Ahmad Yar Khan Na’imi �	 �� ��.  )*�����  �/
  �4� 	' �( 
heeft geschreven: het is tegenwoordig mode om nagellak aan te 
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brengen op de nagels. Nagellak vormt een laag op de nagels, 
waardoor wordt voorkomen dat water het deel van de nagels 
onder de lak bereikt. Hierdoor blijven de Wudu en Ghusl 
incompleet. (Mirat-ul-Manajih, vol. 6, p. 175) 

Daarom is het Fard om nagellak te verwijderen als deze is 
aangebracht. Anders zijn Wudu en Ghusl incompleet.  

(Islami Behno ki Namaz, p. 54) 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ;

=
ُ             بيۡ بِ َصل د َصل� ا�4  ُمَم�

ٰ
;َ 

ٰ
 َتَعا1

Toespraak gehoord op de Eerste Nacht 

Beste Islamitische broeders! De individuele inspanning die 
werd gemaakt door Amir-e-Ahl-e-Sunnat   	���
����� ��� ������	 �
  ��������% �����  op de 
eerste nacht van zijn huwelijk is een mooi voorbeeld voor vele 
andere islamitische broeders. Een student van Jami’a-tul-Madinah 
(Kanz-ul-Iman Masjid Babri Chowk Karachi) vertelde het 
volgende: Op de 15de Zul-Qa’dah 1425 AH (toen ik student was 
van het 5de niveau) vroeg ik ter gelegenheid van mijn huwelijk 
een aantal vragen aan de Mufti van Dawat-e-Islami, Maulana 
Muhammad Faruq ‘Attari Al-Madani �	�� ��.  )*�����  �/
  �4� 	' �(, die ook mijn 
leraar was. Ik stelde een aantal vragen met betrekking tot de 
Sharia’h, hij beantwoordde mijn vragen en overtuigde mij met 
zijn individuele inspanning om naar een preek te luisteren van 
Amir-e-Ahl-e-Sunnat  ��
�� 	��� ��� ������	 �
  ��������% �����  	�  op de eerste nacht voor 
verdere gedetailleerde begeleiding en Madani Parels. In het begin 

www.dawateislami.net



SUNNAH VAN HET HUWELIJK  

 

22 

van onze eerste nacht heb ik samen met mijn bruid gezeten om 
naar de preek van Amir-e-Ahl-e-Sunnat  ���	 �
  ��������% �����  	���
����� ��� ���  ‘De 

rechten van de man en vrouw’ te luisteren. Waardoor wij 

aanzienlijke kennis verworven,  	 �� 
� 	& �,��  �+ �� � ���  ��� � �! ��"�#  

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ;

=
ُ             بيۡ بِ َصل د َصل� ا�4  ُمَم�

ٰ
;َ 

ٰ
 َتَعا1

Salaam aan de Heilige Profeet $ 

Toen een islamitische broeder van Al-Madina-tul-‘Ilmiyyah – 
een onderzoek en publicatie afdeling van Dawat-e-Islami – 
luisterde naar het voorgaande verhaal van Amir-e-Ahl-e-Sunnat 
 	��� ��� ������	 �
  ��������% �����  	���
�� tijdens een Madani Muzakarah was hij erg onder 
de indruk. Op de eerste nacht van hun huwelijk hebben hij en 
zijn bruid samen eerst hun Salaam gegeven aan de Geliefde 
Rasul ��� �-�! �ٖ� �) 
 �!  ��	 �� ��.  )*����� �/
  ��0 �1 en hebben ook Du’aa gevraagd.  

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ;

=
ُ             بيۡ بِ َصل د َصل� ا�4  ُمَم�

ٰ
;َ 

ٰ
 َتَعا1

Salat-ul-Fajr verrichten met Jama’at 

Amir-e-Ahl-e-Sunnat   	���
����� ��� ������	 �
  ��������% �����  zei verder nog: Mijn 
bruidsjongen had mij verder aangeraden om Salat-ul-Fajr thuis 
te verrichten na onze eerste nacht, maar ik werd gezegend met 
het leiden van Salat-ul-Fajr in Nur Masjid (waar ik de verant 

woordelijkheid van Imam had)  	 �� 
� 	& �,��  �+ �� � ���  ��� � �! ��"�# . Toen ik mijn 
bruidsjongen ontmoette vroeg hij mij verbaasd, ‘U heeft Salat-
ul-Fajr geleid na de eerste nacht van uw huwelijk! Hoe heeft u 
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dat gedaan?’ Amir-e-Ahl-e-Sunnat  	��� ��� ������	 �
  �������� % �����  	���
�� antwoordde, 
 	 �� 
� 	& �,��  �+ �� � ���  ��� � �! ��"�#  Ik leidde het gebed en heb geen enkele fout 

gemaakt. Dit is de gunst van Allah  ���� �! ��"�#. 

Moge Allah  ���� �! ��"�# Genade hebben op Amir-e-Ahl-e-Sunnat 
 	��� ��� ������	 �
  ��������% �����  	���
�� en ons zonder verantwoording vergeven door 
middel van hem!  

 
ٰ
   ِبَاهِ ال�ِبِّ ۡي مِ ا

َ ۡ
ُ  ۡي مِ ا#  َعلَ  َصل� ا�4

ٰ
ِل  ۡيهِ َتَعا1

ٰ
م َوا

�
 وََسل

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ;

=
ُ             بيۡ بِ َصل د َصل� ا�4  ُمَم�

ٰ
;َ 

ٰ
 َتَعا1

Beste Islamitische broeders! Dit is een les voor de bruidegoms 
die geen Ghusl verrichten op de eerste nacht van het huwelijk 
door luiheid of door verlegenheid, waardoor zij Salat-ul-Fajr 
missen ondanks dat zij regelmatig hun gebed verrichten. 

  ��� ���
  �6������� ���� �! ��"�# . Op deze manier handelen is geen verlegenheid 
maar een erg domme fout, Haram en een daad die zelfs 
mogelijk leidt tot de Hel. 

Walimah van Amir-e-Ahl-e-Sunnat  ���	 �
  �������� % �����  	���
����� ��� ���  

Toendertijd versierden mensen ook hun stoelen en tafels en 
werd de Walimah ook met veel pracht en praal gehouden, 
maar de Walimah van Amir-e-Ahl-e-Sunnat   	���
����� ��� ������	 �
  ��������% �����  
werd de volgende dag van zijn huwelijk gehouden volgens de 
Sunnah. Er werd een maaltijd geserveerd dat zo simpel was 
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zoals bij een Niyaz wordt geserveerd. Op dezelfde manier zaten 
de gasten op simpele lakens op de grond en de maaltijd werd 
geserveerd in grote schalen. De maaltijd bestond enkel uit rijst 
(Plauw) en zoete rijst (Zarda). Het huis was helemaal niet 
versierd. Alleen Na’ats werden afgespeeld via een cassette. 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ;

=
ُ             بيۡ بِ َصل د َصل� ا�4  ُمَم�

ٰ
;َ 

ٰ
 َتَعا1

10 Madani parels voor de Walimah 

Van: Shaykh-e-Tariqat, Amir-e-Ahl-e-Sunnat, ‘Allamah Maulana 
Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri    	���
����� ��� ������	 �
  ��������% �����  

1. De feestmaaltijd van de Walimah is een Sunnah. Walimah 
betekent het serveren van een betaalbare maaltijd aan 
vrienden, familie en buren op de ochtend van de eerste nacht 
van het huwelijk (naar Nederlandse tijd: de ochtend na de 
huwelijksnacht).  

2. Het uitnodigen van (te) veel mensen is niet een voorwaarde 
voor de Walimah. Het is geldig als er maar 2 of 3 vrienden 
of familieleden uitgenodigd zijn. 

3. Het is niet nodig om veel verschillende maaltijden klaar te 
maken. De Walimah zal geldig zijn indien een betaalbare 
maaltijd zoals rijst met linzensoep of vlees etc. wordt 
geserveerd.  
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4. De mensen die worden uitgenodigd voor de Walimah 
zouden deze moeten bijwonen, omdat hun aanwezigheid 
de bruidegom en zijn familie blij zal maken. 

5. De voorgaande regel met betrekking tot het deelnemen 
aan de Walimah ceremonie is alleen geldig wanneer de 
Walimah wordt gehouden met de intentie om de Sunnah 
te volgen. Integendeel, als het buitensporig is met de 
bedoeling om te pronken en uit hoogmoed, zoals dat normaal 
is tegenwoordig, zou men in dit soort gevallen niet moeten 
deelnemen. De geleerden in het bijzonder, zouden niet 
moeten deelnemen hieraan. 

6. Het deelnemen aan een Walimah ceremonie is een Sunnah 
wanneer u er zeker van bent dat er geen gezang en dans zal 
zijn. Neem er geen deel aan als u er van bewust bent dat 
zulke activiteiten plaats zullen vinden. 

7. Als men na aankomst erachter komt dat deze non-
islamitische activiteiten plaatsvinden, dan moet men 
meteen vertrekken. Als deze activiteiten plaatsvinden op 
een andere plek dan waar de feestmaaltijd wordt 
gereserveerd, dan kan hij daar zitten [i.e. het gedeelte 
waar deze non-islamitische activiteiten niet worden 
gehouden] en eten. Als deze persoon in staat is om hen 
tegen te houden, dan moet hij dit doen. Als hij dit niet 
kan voorkomen, dan moet hij geduldig zijn. 
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8. Bovenstaande regel geldt voor iemand die geen geleerde 
is. Indien hij een geleerde is en niet in staat is de 
zondevolle activiteiten tegen te houden dan zou hij niet 
moeten blijven noch eten, maar onmiddellijk moeten 
vertrekken. Als het bekend is dat zulke zondevolle 
activiteiten worden gehouden, dan is het voor niemand 
toegestaan om te gaan, zelfs als de zondevolle activiteiten 
in een ander gedeelte worden gehouden.  

9. Als iemand zich er bewust van is dat zulke zondevolle 
activiteiten worden gehouden en zijn aanwezigheid dit 
soort activiteiten kan voorkomen, dan zou hij de ceremonie 
moeten bijwonen met de intentie om deze activiteiten te 
voorkomen. Als men er bewust van is dat mensen een les 
zullen leren en de zondes niet zullen begaan door zijn 
afwezigheid- waarbij ze zijn aanwezigheid noodzakelijk 
vinden en waarbij ze weten dat hij niet aanwezig zal zijn 
vanwege deze zondevolle activiteiten- dan is het verplicht 
voor hem om niet te gaan zodat deze mensen een les leren 
en het verrichten van zondes zo wordt voorkomen. 

10. De feestmaaltijd van de Walimah kan plaatsvinden 
binnen twee dagen na het huwelijk. Na twee dagen komen 
de Walimah en het huwelijksfeest tot een einde. In India 
en Pakistan gaan de festiviteiten meerdere dagen door, 
wat het tegenovergestelde is van de Sunnah. Dit is Riya 
(pronkerij) en het zou verkomen moeten worden. (Afgeleid 
van: Bahar-e-Shari’at, deel 16, p. 34-36) 
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Sunnah van de Mat 

Amir-e-Ahl-e-Sunnat   	���
����� ��� ������	 �
  ��������% �����  zei: Ik had gelezen en 
gehoord dat de Gerespecteerde en Gerenommeerde Profeet 
��� �-�!  �ٖ� �) 
 �!  ��	 �� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1 sliep op een mat.  	 �� 
� 	& �,��  �+ �� � ���  ��� � �! ��"�#  ik was al lang 
gewend om te slapen op een mat. Na de eerste nacht van mijn 
huwelijk, begon ik weer met het slapen op een mat. Het bed 
werd na een tijdje in de opslagruimte gezet en overbodige 
dingen werden daarop gezet. Zelfs nu is er geen bank of een 
ander ledikant in mijn huis. Echter, in de hal van de bovenste 
verdieping waar een bibliotheek is, is er wel een bank aanwezig 
waar ik soms op zit. Een Islamitische broeder heeft deze 
meegenomen en daar geplaatst. Ik weet nog steeds niet de 
naam van de schenker. 

Moge Allah  ���� �! ��"�# Genade hebben op Amir-e-Ahl-e-Sunnat 
  	���
����� ��� ������	 �
  ��������% �����  en ons zonder verantwoording vergeven door 

middel van hem!  

 
ٰ
   ِبَاهِ ال�ِبِّ ۡي مِ ا

َ ۡ
ُ  ۡي مِ ا#  َعلَ  َصل� ا�4

ٰ
ِل  ۡيهِ َتَعا1

ٰ
م َوا

�
 وََسل

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ;

=
ُ             بيۡ بِ َصل د َصل� ا�4  ُمَم�

ٰ
;َ 

ٰ
 َتَعا1

De Rechten van Bruidsschat 

Op een keer zei Amir-e-Ahl-e-Sunnat   	���
����� ��� ������	 �
  �������� % ����� : omdat de 
vrouw de eigenaar is van de bruidsschat volgens de Shari’ah, 
heb ik niet één keer maar meerdere keren gevraagd om 
vergiffenis aan de moeder van mijn kinderen over de rechten 
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van de bruidsschat. Op een dag gebeurde het volgende: Toen ik 
haar verzocht om mij te vergeven voor de rechten van de 
bruidsschat zei ze, ‘Ik heb u toch al vergeven; hoe lang gaat u 
zich nog verontschuldigen?’ 

Moge Allah  ���� �! ��"�# Genade hebben op Amir-e-Ahl-e-Sunnat 
  	���
����� ��� ������	 �
  ��������% �����  en ons zonder verantwoording vergeven door 

middel van hem! 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ;

=
ُ             بيۡ بِ َصل د َصل� ا�4  ُمَم�

ٰ
;َ 

ٰ
 َتَعا1

 	 �� 
� 	& �,��  �+ �� � ���  � �! ��"�# ��� ! Allah  ���� �! ��"�# heeft Amir-e-Ahl-e-Sunnat �  ��������% �����  	���
�◌
 	��� ��� ������	 �
 gezegend met een dochter en twee zonen. De namen van 
de zonen zijn (1) Al-Haj Maulana Abu Usayd Ahmad ‘Ubayd 
Raza Qadiri Razavi Attari Al-Madani en (2) Haji Muhammad 
Bilal Raza Attari. Moge Allah  ���� �! ��"�# hun zegenen met een lang 
leven, veilig houden en hun in staat te stellen om standvastig 
de Madani werkzaamheden van Dawat-e-Islami uit te voeren 
en te promoten. 

 
ٰ
   ِبَاهِ ال�ِبِّ ۡي مِ ا

َ ۡ
ُ  ۡي مِ ا#   َصل� ا�4

َ
 َعل

ٰ
ِل  ۡيهَِتَعا1

ٰ
م َوا

�
 وََسل

Huwelijk van de zoon van  

Amir-e-Ahl-e-Sunnat ��� ��� ������	 �
  ��������% �����  	���
�� 

Beste Islamitische broeders! Niet alleen nam Amir-e-Ahl-e-
Sunnat   	���
����� ��� ������	 �
  ��������% �����  de Shari’ah in acht tijdens zijn eigen 
huwelijk, maar hij lette ook op de strikte inachtneming van de 
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Shar’i regels tijdens de gelegenheid van de bruiloft van zijn 

eigen zoon – Al-Haj ‘Ubayd Raza ‘Attari.  	 �� 
� 	& �,��  �+ �� � ���  ��� � �! ��"�# , het 
huwelijk van zijn zoon werd op een hele simpele manier 
gehouden en werd beschouwd als het ideale huwelijk toen. 

Marhaba! ‘Atar ka lakht-e-jigar dulha bana 

Khushnuma sahra ‘Ubayd-e-Qadiri kay sar saja 

Welkom! Attar ’s geliefde zoon is een bruidegom geworden 
Het hoofd van ‘Ubayd Qādirī is versierd met bloemen 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ;

=
ُ             بيۡ بِ َصل د َصل� ا�4  ُمَم�

ٰ
;َ 

ٰ
 َتَعا1

De Ceremonie van Nikah 

In plaats van een gedecoreerde trouwhal, werd de Nikah-
ceremonie van de zoon van Amir-e-Ahl-e-Sunnat   	���
����� ��� ������	 �
  ��������% �����  
gehouden op het grote gebied van Multan tijdens de 
internationale Ijtima’ van Dawat-e-Islami op zaterdagavond 18 
oktober 2003 op een hele simpele manier. 

Barati hayn tamami Ahl-e-Sunnat 

‘Ubayd-e-Qadiri dulha bana hay 

Al de gasten zijn de Aĥl-e-Sunnaĥ 
‘Ubayd Qādirī is een ‘dulĥā’ geworden 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ;

=
ُ             بيۡ بِ َصل د َصل� ا�4  ُمَم�

ٰ
;َ 

ٰ
 َتَعا1
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Na de recitatie van de Quran, werden er ook Na’ats 
gereciteerd. Nadat hij de preek over de Nikah had gereciteerd, 
voltrok Amir-e-Ahl-e-Sunnat  	���
��  � ��� ������	 �
  �������� % �������  zelf ook de Nikah. 
Toen werden er dadels uitgedeeld door deze te werpen naar de 
Islamitische broeders die dichtbij het podium waren. Met 
betrekking tot het verdelen van de dadels na de Nikah door 
deze te gooien, heeft Imam Ahmad Raza Khan �	�� ��.  )*�����  �/
  �4� 	' �( 
verklaard: een Overlevering zegt dat men de dingen die 
worden geworpen om uit te delen moet vangen en dat het ook 
geen kwaad kan dat men iets toewerpt om wat uit te delen.’  

(Ahkam-e-Shari’at, p. 232) 

وۡ 
=
َ َصل

ۡ
 ال

َ
ُ             بيۡ بِ ا َ; د َصل� ا�4  ُمَم�

ٰ
;َ 

ٰ
 َتَعا1

De Datum om de Bruid weg te geven 

Om zegeningen te krijgen van de 10de Shawwal-ul-Mukarram, 
wat de geboortedatum is van Imam Ahmad Raza Khan  
�	�� ��.  )*�����  �/
  �4� 	' �(, was op 10 Shawwal 1426 AH (2005) de ceremonie 
gepland om de bruid weg te geven. 

Main Imam Ahmad Raza ka hun ghulam 

Kitni a’la mujh ko nisbat mil gayi 

Ik ben een nederige slaaf van Imām Ahmad Razā 

Ik heb een prestigieuze relatie gekregen 

(Mughilan-e-Madinah) 
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Decoratie van het Huis 

Mensen waren verwonderd om te zien dat het huis van Amir-
e-Ahl-e-Sunnat   	���
����� ��� ������	 �
  ��������% �����  helemaal niet was gedecoreerd 
tijdens de gelegenheid van het huwelijk van zijn geliefde zoon. 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ;

=
ُ             بيۡ بِ َصل د َصل� ا�4  ُمَم�

ٰ
;َ 

ٰ
 َتَعا1

Weigering om luxueuze Bruidsschat te Accepteren 

Toen de familie van de bruid een luxueuze bruidsschat wilde 
geven, adviseerde Amir-e-Ahl-e-Sunnat   	���
����� ��� ������	 �
  ��������% �����  hen om 
het simpel te houden. Daarnaast prefereerde de zoon van Attar 
ook een mat in plaats van een ledikant. 

Bijeenkomst van Dhikr en Na’at 

Tijdens de gelegenheid van het huwelijk van de zoon van 
Amir-e-Ahl-e-Sunnat 
  ��������% �����  	���
����� ��� ������	 � , hielden de Majlis Mushawarat 
van Bab-ul-Madinah Karachi een Ijtima’, in de internationale 
Madani Markaz Faizan-e-Madinah Karachi, waar duizenden 
Islamitische broeders aan deelnamen. De Ijtima’ begon met de 
recitatie van de Heilige Quran, toen werden er Na’ats gereciteerd in 
lof van de Grootste en Heiligste Profeet �� � �-�! �ٖ� �) 
�!  ��	 �� ��.  )*����� �/
  ��0 �1. Amir-
e-Ahl-e-Sunnat   	���
����� ��� ������	 �
  �������� % �����  beantwoordde ook de vragen die 
werden gesteld door de Islamitische broeders tijdens de 
Madani Muzakarah. Toen werden de smeekbede coupletten 
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die geschreven zijn door Amir-e-Ahl-e-Sunnat   	���
����� ��� ������	 �
  ��������% �����  
gereciteerd. De Ijtima’ Zikr en Na’at eindigde met Salat-o-
Salam. 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ;

=
ُ             بيۡ بِ َصل د َصل� ا�4  ُمَم�

ٰ
;َ 

ٰ
 َتَعا1

Waarom werden er geen Dadels uitgedeeld? 

Amir-e-Ahl-e-Sunnat  	��� ��� ������	 �
  ��������% �����  	���
��  zei: Er werd aangedrongen 
om iets uit te delen onder de deelnemers van de Ijtima’ Zikr en 
Na’at. Iemand suggereerde dat er pakken van 7 gedroogde 
dadels uitgedeeld kon worden. Zelfs de proefstukken van de 
pakketten waren al gearriveerd, maar ik weigerde om dit te 
doen, niet omdat er veel geld aan uitgegeven zou worden, maar 
met de gedachte waar deze uitgedeeld moesten worden. Indien 
het in de Masjid zou worden uitgedeeld dan zou er door de 
drukte veel lawaai ontstaan, wat tegen het respect van de 
Masjid is. Indien het buiten de Masjid uitgedeeld zou worden, 
zou het de wegen blokkeren wat voor overlast zorgt voor 
voorbijgangers. In zo een situtie zou het heel moeilijk worden 
om een grote groep mensen onder controle te houden. Door 
de drukte zouden de sterkere mannen meerdere pakketten 
kunnen meenemen, en de zwakkere zouden in de menigte 
bekneld kunnen raken en niks kunnen krijgen. Ik kon maar 
geen plek vinden om de dadels uit te delen. Uiteindelijk heb ik 
besloten om geen dadels uit te delen. 
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Aankomst van Ghauš-e-A’zam en A’la Hazrat  )*������  ���� ���
 � �&��� �'�( 

Een Islamitische broeder vertelde: Toen Amir-e-Ahl-e-Sunnat 
 	��� ��� ������	 �
  �������� % �����  	���
�� en de zoon van Attar op het podium zaten en de 
coupletten1 (van de smeekbeden voor de bruid en bruidegom) 
werden gereciteerd tijdens de laatste momenten van de Ijtima’, 
viel ik in slaap en had een droom waarbij ik twee vrome 
voorgangers zag. Er werd mij verteld dat een van hen Sayyiduna 
Ghauš-e-A’zam �	�� ��.  )*�����  �/
  �4� 	'�( was, terwijl de andere Imam 
Ahmad Raza Khan  �(�	 �� ��.  )*����� �/
 �4� 	'  was. Toen deden beide een bloemen 
krans om de nek van Amir-e-Ahl-e-Sunnat   	���
����� ��� ������	 �
  �������� % �����  en de 
zoon van Attar. 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ;

=
ُ             بيۡ بِ َصل د َصل� ا�4  ُمَم�

ٰ
;َ 

ٰ
 َتَعا1

In ki shadi khanah abadi ho Rab-e-Mustafa 

Az-paye Ghauš-ul-Wara bahr-e-Imam Ahmad Raza 

O Rab of Mustafa! Moge hun huwelijk succesvol zijn 
Omwille van Ghauš-e-A’zam en Imām Ahmad Razā 

(Armughan-e-Madinah) 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ;

=
ُ             بيۡ بِ َصل   َصل� ا�4

ٰ
;َ 

ٰ
دَتَعا1   ُمَم�

Ceremonie om de Bruid weg te geven 

Omdat Amir-e-Ahl-e-Sunnat  	��� ��� ������	 �
  ��������% �����  	���
�� al had besloten om 

                                                           
1 De smeekbede coupletten zijn aan het eind van dit boekje te vinden. 
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elk ritueel in overeenstemming met de Shari’ah uit te voeren, 
vond de ceremonie van het weggeven van de bruid ook volgens 

de Shari’ah plaats.  	 �� 
� 	& �,��  �+ �� � ���  ��� � �! ��"�#  is zijn wens ook uitgevoerd en is 
het huwelijk tot het einde volgens de Shari’ah geweest. Zelfs de 
traditie van de vrouwen die naar het huis van de bruidegom 
komen om de bruid weg te geven was vooraf verboden. Alleen 
de broer van de bruid had toestemming gekregen om haar te 
brengen met de Shar’i sluier. De familieleden van Amir-e-Ahl-
e-Sunnat   	���
����� ��� ������	 �
  ��������% �����  hielden ook helemaal geen ceremonie 
voor de vrouwen. 
 

Meri jis qadar hayn behnayn sabhi kash Burqa’ pehnayn 

Ho karam Shah-e-Zamanah Madani Madinay walay 

 

Moge al mijn zusters de Madani Burqa’ dragen 
Begunstig hen, Oh de Koning van de levende wereld in Madinah 

Salat-ul-Fajr met Jama’at 

Na de eerste nacht van de huwelijk heeft de zoon van Attar Al-
Haj Ahmad ‘Ubayd Raza, zoals gewoonlijk, Salat-ul-Fajr geleid 
in Faizan-e-Madinah (de internationale Madani Markaz). Hiermee 
heeft hij de voetstappen van zijn vader, Amir-e-Ahl-e-Sunnat, 
gevolgd omdat hij na de eerste nacht van zijn huwelijk, zoals 
hij gewend was, Salat-ul-Fajr had geleid in Masjid Nur 
(Kaghazi Bazaar Babul Madina Karachi) 
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Namazaun main mujhay susti na ho kabhi Aqa 

Parhun panchon Namazayn ba-Jama’at Ya Rasulallah 

Moge ik nooit lui zijn in het verrichten van mijn Salāĥ 
Moge ik alle vijf Salāĥs verrichten met Jamā’at 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ;

=
ُ             بيۡ بِ َصل د َصل� ا�4  ُمَم�

ٰ
;َ 

ٰ
 َتَعا1

Aandrang om Walimah Glorieus te houden 

Tijdens een Madani Muzakarah, zei Amir-e-Ahl-e-Sunnat 
 	��� ��� ������	 �
  ��������% �����  	���
�� het volgende: Er werd ook aangedrongen om de 
Walimah glorieus te houden. Iemand bood zelfs aan om de 
feestmaaltijd te koken zonder enige kosten, hij zei er moeten 
slechts materialen komen voor 200,000 rupees. Ik zei: Ik heb 
geen 200,000 rupees maar het zou niet moeilijk zijn voor mij 
om dit bij elkaar te krijgen. Ik zou een aantal rijke mensen 
moeten contacteren en zou ze een beetje moeten vleien, maar 
dit is niet zoals ik handel. Hierdoor zouden de mensen die ik 
dit zou vertellen het respect die ze voor mij hebben verliezen. 
Als er veel meer maaltijden zouden zijn dan zou mijn zoons 
Walimah weliswaar glorieus zijn en zullen jullie blij zijn maar 
mijn geweten laat dit niet toe. Daarna vertelde Amir-e-Ahl-e-
Sunnat  	��� ��� ������	 �
  ��������% �����  	���
�� het verhaal van een geleerde bij wie er 
eten werd geserveerd. Een leerling van hem bood aan om dit te 
bekostigen. Degene die de maaltijd klaar zou maken zei: O 
Geleerde! De prijzen zijn gestegen waardoor wij moeilijkheden 
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ondervinden, indien u uw leerling vraagt om het bedrag te 
verdubbelen dan zou dat makkelijker zijn voor ons. De geleerde 
ging hiermee akkoord en zei tegen zijn leerling: Allah  ���� �! ��"�# 
heeft je veelvuldig gezegend, verdubbel het bedrag. Zijn leerling 
antwoordde gehoorzaam: zoals u zegt. Degene die het maaltijd 
zou klaarmaken vroeg aan de geleerde: Heeft u gevraagd om een 
verdubbeling van het bedrag, of niet? De geleerde zei: Ik had 
het tegen hem gezegd en hij heeft het bedrag ook verdubbeld 
maar het verschil is dat hij het vroeger vol respect zelf kwam 
brengen maar nu komt hij zelf niet meer, maar laat hij het 
brengen naar mij.  

(Toen zei Amir-e-Ahl-e-Sunnat  ����% �����  	���
�� 	��� ��� ������	 �
  ���� )  ��  	��
�
������� ��  ��� � �! ��"�#  
mijn zoon (Al-Haj Ahmad ‘Ubayd Raza Attari) zal zelf volgens 
de Sunnah handelen, al is het niet op een glorieuze manier, 
maar er zal een Walimah zijn. 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ;

=
ُ َصل� ا            بيۡ بِ َصل د �4  ُمَم�

ٰ
;َ 

ٰ
 َتَعا1

Walimah Receptie 

De zoon van Amir-e-Ahl-e-Sunnat   	���
����� ��� ������	 �
  ��������% �����  hield, zoals 
zijn vader wenste, de Walimah receptie op een erg simpele 
manier. Alleen de leden van Markazi Majlis-e-Shura en drie of 
vier andere islamitische broeders waren uitgenodigd. Echter 
waren er een aantal andere islamitische broeders die zich hadden 
verzameld buiten het huis. Tijdens het moment van het 
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feestmaal werden zij ook ook naar binnen geroepen. 
 	 �� 
� 	& �,��  �+ �� � ���  �! ��"�# ��� � ! Amir-e-Ahl-e-Sunnat  ��� ��� ������	 �
  �������� % �����  	���
�� woonde ook 

de ceremonie bij. Er werd rijst en linzen geserveerd. Amir-e-
Ahl-e-Sunnat   	���
����� ��� ������	 �
  �������� % �����  vertelde: de maaltijd is thuis bereid 
en de linzen zijn gekookt in water, zonder een druppel olie. De 
islamitische broeders die het hadden gegeten, merkten op dat 
het erg lekker was.  

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ;

=
ُ             بيۡ بِ َصل د َصل� ا�4  ُمَم�

ٰ
;َ 

ٰ
 َتَعا1

De Geschenken die de Zoon van Attar ontving 

Door de Madani gedachte die Amir-e-Ahl-e-Sunnat  	��� ��� ������	 �
  ��������% �����  	���
�� 
stimuleert hebben vele islamitische broeders en zusters in plaats 
van wereldse geschenken veel vrome handelingen cadeau gegeven, 
zoals het reciteren van de Heilige Quran, Salat-‘Alan-Nabi, 
verschillende Zikr, handelen op de Madani In’amat en broeders 
die reizen met de Madani Qafilah en vele andere goede intenties.  

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ;

=
ُ             بيۡ بِ َصل د َصل� ا�4  ُمَم�

ٰ
;َ 

ٰ
 َتَعا1

Cheque van 100,000 rupees Teruggegeven 

 	 �� 
� �, 	&��  �+ �� � ���  ��� � �! ��"�# ! Hoe beschermt de gezegende familie van Amir-e-
Ahl-e-Sunnat   	���
����� ��� ������	 �
  ��������% �����  zich van de wereldse rijkdom? Dit 
blijkt uit het feit dat Amir-e-Ahl-e-Sunnat  ���	 �
  ��������% �����  	���
����� ��� ���  
wereldse geschenken weigert. Desondanks was er een islamitische 
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broeder die een cheque van 100,000 rupees als geschenk stuurde 
naar Amir-e-Ahl-e-Sunnat   	���
����� ��� ������	 �
  ��������% �����  voor zijn zoon. 
Amir-e-Ahl-e-Sunnat  � % �����  	���
���� ��� ������	 �
  ��������  bedankte en gaf het terug 
met het bericht dat hij niet moest aandringen.  
 

Later probeerde de familie van deze islamitische broeder 
100,000 rupees naar de oudste zus van Amir-e-Ahl-e-Sunnat te 
sturen, die weigerde om dit te accepteren en stuurde het met 
dank terug. De oudste zus van Amir-e-Ahl-e-Sunnat zei: toen 
ik Haji Ahmad ‘Ubayd Raza informeerde over het geschenk 
van 100,000 rupees, maakte hij bekend dat de cheque eerst 
naar hem was gestuurd, maar hij had geweigerd, toen naar zijn 
vader en daarna naar mij. 

Na mujh ko azma dunya ka mal-o-zar ‘ata ker kay 

‘Aa ker apna gham aur chasm-e-giryan Ya Rasulallah 

Yā Rasūlallāĥ! Alstublieft, test mij niet door wereldse 
rijkdom aan mij te schenken, 

Schenk mij de eer van uw rouw en huilende ogen 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ;

=
ُ             بيۡ بِ َصل د َصل� ا�4  ُمَم�

ٰ
;َ 

ٰ
 َتَعا1

Gewild Geschenk 

De Nigran van Markazi Majlis-e-Shura vertelde: Vele rijke 
zakenmannen die een bedrijf van miljoenen rupees hadden, 
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hadden hem gebeld omdat ze de zoon van Amir-e-Ahl-e-
Sunnat   	���
����� ��� ������	 �
  ��������% �����  een geschenk wilden sturen. Zij vroegen 
mij om aan de zoon van Amir-e-Ahl-e-Sunnat   	���
����� ��� ������	 �
  ��������% �����  te 
vragen wat hij wilde en het aan hen te vertellen. Toen ik de 
zoon van Amir-e-Ahl-e-Sunnat   	���
����� ��� ������	 �
  �������� % �����  hierover vertelde, 
weigerde hij en zei: Als ze mij echt een geschenk willen geven 
dan kunnen ze dit doen door te handelen volgens de Madani 
In’amat en te reizen met de Madani Qafilah. De zegeningen 
hiervan kunnen ze mij cadeau geven.  

Dunya parast zar pay maray gul pay ‘andalib 

Apna to intikhab Madinay ka hay babul 

Zoekers van de wereld verlangen naar rijkdom en de 
nachtegaal voor bloem 

Maar wij hebben de doorn van Madinah gekozen 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ;

=
ُ             بيۡ بِ َصل د َصل� ا�4  ُمَم�

ٰ
;َ 

ٰ
 َتَعا1

Bruidsschat van de Dochter van Attar ��� ��� ������	 �
  �������� % �����  	���
�� 

Amir-e-Ahl-e-Sunnat  � ��� ������	 �
  ��������% �����  	���
����  heeft zijn best gedaan om 
zijn enige dochter’s huwelijk op een zo simpele manier te 
houden, volgens de regels van de Shari’ah. Tijdens een Madani 
Muzakarah zei Amir-e-Ahl-e-Sunnat   	���
����� ��� ������	 �
  ��������% ����� : Ik heb 
mijn uiterste best gedaan om mijn dochter precies dezelfde 
bruidsschat te geven zoals de Profeet van Rahmah, de Bemid 
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delaar van de Ummah, de Eigenaar van Jannah �� � �-�! �ٖ� �) 
 �!  ��	 �� ��.  )*����� �/
  ��0 �1 
had gegeven aan Sayyidatuna Fatimah ���	2�#  )*����� �/
  � �3�( .  

Waaste jin ke bane dono jahaan 

Un ke ghar thi seedhi seedhi shadiyaan 

Voor wie de twee werelden zijn gemaakt 
In zijn huis waren simpele simpele bruiloften 

Us jaheeze paak pe laakhon salaam 

Saahibe lolaak par laakhon salaam 

Duizenden vrede schenkingen op die gezegende 
bruidschat 

Duizenden vrede schenkingen op de Gezegende Profeet 
 ��� �-�! �ٖ� �) 
�!  ��	 �� ��.  )*����� �/
  ��0 �1  

 

Zoals een leren tas voor water, een handmolen voor het malen 
van meel, zilveren armbanden en op deze manier werden 
andere dingen opgezocht in de boeken die toepasselijk waren 
om te geven zoals: een mat, kleien potten, een leren kussen 
gevuld met de schors van een dadelboom etc.1 En tijdens het 
weggeven van de bruid zoals de Grootste en Heiligste Profeet 
��� �-�! �ٖ� �) 
 �!  ��	 �� ��.  )*����� �/
  ��0 �1 Sayyidatuna Fatimah ���	2�#  )*����� �/
  � �3�( met veel liefde 

weggegeven had. Zo ook heb ik  	 �� 
� 	& �,��  �+ �� � ���  ��� � �! ��"�#  geprobeerd te 

                                                           
1 De foto van de dingen die werden weggeven in de bruidsschat staan aan het eind van 

het boekje. 
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handelen op die Sunnah’s1. 

                                                           
1 Imam Jazari Shafi’i �	�� ��.  )*�����  �/
  �4� 	' �(   citeert in Hasan-e-Hussain: Toen de Nobele Profeet 

  �/
  ��0 �1 ٖ���) 
 �!  ��	�� ��.  )*����� ��� �- �!  de Nikah van de gezegende vrouw van Jannah Sayyidatuna Fatima-tuz-
Zahra � ��	2�#  )*� ����  �/
  � �3 �( met Sayyiduna ‘Ali-al-Murtada �� ���
  �8 �����9 �� ��� ۡ �!  )*������ �� ۡ; �� �<�ۡ �
  voltrok, kwam hij  )*�����  �/
  ��0 �1 

 ٖ�� �) 
 �!  ��	�� ��. ��� �- �!  naar het huis en vroeg de gezegende Sayyidatuna Fatimah ���	2�#  )*�����  �/
  � �3 �( om water 
te brengen in een kom. Toen zij het water in een kom bracht, vulde hij 
  ٖ�� �) 
 �!  ��	�� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1 ��� �- �!  zijn mond met water en deed het weer terug in de kom. Toen zei hij 

 ٖ�� �) 
 �!  ��	�� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1 ��� �- �! , ‘Kom dichterbij.’ Toen zij dichterbij kwam, sprenkelde hij  ٖ�� �) 
�!  ��	 �� �� .  )*�����  �/
  ��0 �1 �� � �-�!  
water op haar hoofd en het midden van de borst en maakte de volgende Du’a. 

ِجْيِم  ْيٰطِن  الّرَ ّيََتَها  ِمَن  الّشَ ْ   اُِعْيُذ َها  بَِك  َو ذُ ِرّ َللُّٰهّمَ   اِّىنِ  ا

Vertaling: O Allah  ��� � �! ��"�#! Ik geef haar en haar nakomelingen in Uw bescherming tegen 

satan. 
Vervolgens vroeg de Geliefde Profeet  ٖ�� �) 
 �!  ��	�� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1 ��� �- �!  aan haar om te draaien. Toen ze 
omdraaide, sprenkelde hij  ٖ�� �) 
 �!  ��	�� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1 ��� �- �!  water tussen haar schouders en deed de 
bovenstaande Du´a. Vervolgens zei de Geliefde Profeet  ٖ�� �) 
 �!  ��	�� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1 ��� �- �! : Breng water. 
(Sayyiduna Ali �����
  �8 �����9 �� ��� ۡ �!  )*������ �� ۡ; �� �<�ۡ �
  heeft overgeleverd dat Geliefde Profeet  ٖ�� �) 
 �!  ��	�� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1 ��� �- �!  
vroeg dit keer aan hem om water te brengen).  
 

(De rest van de voetnoot bevindt aan de onderkant van de volgende bladzijde) 

 Ik (Sayyiduna Ali �� ���
  �8 �����9 �� ��� ۡ �!  )*������ �� ۡ; �� �<�ۡ �
 ) stond op en bracht water in een kom. Geliefde 
Profeet  ٖ�� �) 
 �!  ��	�� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1  ��� �- �!  vulde zijn mond met water en deed het weer terug in de kom. 
Toen vroeg hij aan mij om dichterbij te komen. (Toen ik dichterbij kwam) sprenkelde 
hij  ٖ�� �) 
 �!  ��	�� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1 ��� �- �!  water op mijn hoofd en voorkant van het lichaam en deed de 
volgende Du´a:  

ِجْيِم  ْيٰطِن  الّرَ ّيََتٗ"  ِمَن  الّشَ ْ  اُِعْيُذٗہ  بَِك  َو ذُ ِرّ َللُّٰهّمَ  اِّىنِ  ا
Vertaling: O Allah  ��� � �! ��" �#! Ik geef hem en zijn nakomelingen in Uw bescherming tegen 
Satan.  
 

Vervolgens vroeg hij aan mij om te draaien, Ik deed dat. Hij  ٖ�� �) 
 �!  ��	�� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1 ��� �- �!  sprrenkelde 
water tussen mijn schouders en deed Du´a (bovenstaande smeekbede). Toen vroeg de 
Geliefde en Gezegende Profeet  ٖ�� �) 
 �!  ��	�� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1 ��� �- �!  aan Sayyiduna Ali  �����9�� ���
  �8 �� ��� ۡ �!  )*������ �� ۡ; �� �<�ۡ �
  om 
naar zijn echtgenote te gaan met de naam en zegeningen van Allah  ��� � �! ��" �#. (Al-Mu’jam-ul-

Kabeer lit-Tabarani, vol. 22, pp. 409, Hadees 1021; derived from: Wal-Hasn Al-Hasin, pp. 

76)  
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Madani instructies namens Amir-e-Ahl-e-Sunnat voor de 
“dochter en schoonzoon van Attar”  

Madani Parels voor de “Schoonzoon van Attar” om 

zijn Gezin te Onderhouden 

1. Lees de hoofdstukken ‘Rechten van de man en vrouw’, 
‘Hurmat-e-Musaharat, ‘Verantwoordelijkheid om de vrouw 
te voorzien van basis benodigdheden’, ‘Zihar’ etc. vanuit 
Bahar-e-Shari’at, deel 7. 

2. Geef uzelf niet over aan roddelen en vernederen door de 
zwakheden en tekortkomingen van uw ouders en andere 
familieleden aan uw partner te vertellen. 

3. Als uw partner de zwakheden en tekortkomingen van 
haar ouders of andere familieleden aan uw probeert te 

vertellen, zeg dan ح�ب�ۡيب
�� �ل	 �ۡو� ع� ل�  en verbied haar om zulke ص�

dingen te vertellen. Opdat het luisteren naar de roddels 
van anderen ook een zonde is. 

4. ‘‘Wij zullen niet het slechte van een Moeslim zien, horen 
en vertellen’’. Als u deze principe volgt, zal u gelukkig 

blijven,  ��  	��
�
������� ��  ��� � �! ��"�# . 

5. Geef geen geheimen weg aan uw vrouw. 
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Bashar raaz-e-dilli keh kar zaleel wa khwaar hota hai 

Nikal jaati hai jab khushboo to ghul bekaar hota hai 

De mens wordt vernederd door het vertellen van 
geheimen 

Wanneer de geur van een bloem weggaat is het nutteloos 

 

6. Eer uw ouders in alle omstandigheden. U kunt nooit 
worden ontheven van hun rechten. 

7. Vrouwen zijn gecreëerd van een gebogen rib. Behandel 
haar op de juiste manier. Door telkens boos te worden en 
haar te verbeteren zou het kunnen dat u haar verliest. 

8. Maak haar verantwoordelijk voor huiselijke klusjes, zoals 
koken, wassen etc. Help haar niet onnodig in dit soort 
werk, want dit kan haar lui maken. 

9. Gluren door het raam, veranda etc. (zonder een geldige 
reden) is niet iets wat fatsoenlijke mensen doen. Wees er 
zeker van dat u en uw partner dit niet doen. Als het echter 
noodzakelijk is om door het raam te gluren etc., dan kan 
men dit doen maar houd er rekening mee dat er niet 
wordt gekeken naar niet-Mahrams en in de huizen van 
buren.  

10. Handel volgens de Madani In’amat en zorg ervoor dat de 
dochter van Attar dit ook doet.  
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11. De dochter van Attar is een mens, het is mogelijk dat zij 
fouten maakt. Als u haar fouten en tekortkomingen aan 
uw ouders en andere familieleden vertelt dan kan dit 
naast de zonde van het roddelen ook schadelijk zijn voor 
Dawat-e-Islami. Probeer haar op een correcte manier te 
verbeteren. Als dit niet lukt, neem contact met mij op, 
alleen met de intentie om haar te verbeteren.  

Muharram-ul-Haram, 1418 AH 

وۡ 
=
َ َصل

ۡ
 ال

َ
ُ             بيۡ بِ ا َ; د َصل� ا�4  ُمَم�

ٰ
;َ 

ٰ
 َتَعا1

12 Madani parels namens “Attar”  	��� ��� ������	 �
  �������� % �����  	���
�� voor de 

“Dochter van Attar” voor Blijdschap in het Huis en 

het Versieren van het Hiernamaals 

1. Het is essentieel om de man te gehoorzamen, mits het niet 
tegen de Shari’ah is. 

2. Sta op om uw schoonmoeder en man te verwelkomen en 
ook wanneer ze weggaan.  

3. Kus de hand van uw schoonmoeder minimaal één keer 
per dag (als dit mogelijk is). 

4. Eer uw schoonvader en schoonmoeder zoals uw eigen 
ouders. Praat altijd zacht als u tegen hen praat. Praat met 
respect met uw man en schoonouders. 
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5. Indien u naar uw ouderlijke huis komt door ruzie nadat u 
boos bent geweest of terug hebt gepraat dan zijn de 
deuren gesloten voor u.  

6. U kunt naar uw ouderlijke huis komen wanneer u maar 
wilt, met de toestemming van uw man zonder ruzie te 
hebben gemaakt.  

7. Verricht niet de grote zonde van roddelen door u man te 
vertellen over de tekortkomingen van uw ouders en 
familieleden; laat uw man noch toegeven in de zonde van 
het luisteren naar roddels.  

8. Om uw luiheid of gebrek aan kennis te verbergen door te 
zeggen ‘mijn ouders hebben mij dit niet geleerd’ is zeer 
ongepast. 

9. Lees de hoofdstukken ‘Rechten van de man en vrouw’, 

‘Voorzien van de vrouw in haar basisbehoeften’ etc. van 
deel 7 van Bahar-e-Shari’at. 

10. Wordt geen last voor uw man door hem onnodige dingen 
te vragen. U mag dit echter wel doen als hij de rechten 
niet vervult volgens de Shari’ah.  

11. Serveer uw gasten nu dit een voorrecht is, maar 
vermeerder niet de lasten voor uw man. Vraag uw vader 

(Amir-e-Ahl-e-Sunnat) als het nodig is,  ��  	��
�
���������  ��� � �! ��"�#    zal 
er geen teleurstelling zijn. Als uw man gewillig akkoord 
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gaat om de gasten te serveren, dan zal het een voorrecht 
voor hem zijn. 

12. Ga nooit het huis uit zonder de toestemming van uw man. 
(Als u wilt kunt u de kopieën van dit advies schenken aan 
andere Islamitische zusters.) 

3 Safar-ul-Muzaffar, 1418 AH 

De Brief 1  die gegeven wordt door Amir-e-Ahl-e-

Sunnat  	��� ��� ������	 �
  �������� % �����  	���
�� aan de Bruidegom bij het Huwelijk 

﷽ 
 

Sag-e-Madinah, Muhammad Ilyas ‘Attar Qadiri Razavi �ۡ2��#  � �=��# ��  
zegt vol vreugde met de zegeningen van de kleurrijke seizoenen 
van Gezegende Madinah en de geurrijke wind van Makkah-
tul-Mukarramah zijn Salaam uit de grond van zijn hart aan de 
slaaf van de Heilige Profeet, geliefde van Ghauš-e-A’zam en 
van A’la Hazrat.  

 
َ
ُم َعل

َ
% ِ  ةُ رَۡحَ  وَ  ۡيُكمۡ اَلس�   ◌ٗ هتُ َك َوَبرَ  ا�4

 َ
ۡ
ِ  دُ مۡ اَل �4ِ  

ۡ
مِ َرّبِ ال

َ
 ۡيَ ٰعل

ٰ
  َحالٍ ُكِّ   َ;

                                                           
1 Deze brief is noodzakelijk gewijzigd en de vertellingen die het bevat zijn gerefereerd. 
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Moge Allah  ���� �! ��"�# u altijd laten glimlachen, stralen en bloeien 
zoals de mooie bloemen en doornstruiken van Madinah! Moge 
Allah  ���� �! ��"�# zulke Madani lentes op u schenken dat de herfst 
niet eens naar u durft te kijken! Moge Allah  ���� �! ��"�# u herhaaldelijk 
zegenen met het verrichten van Hajj en keer op keer de Gezegende 
Madinah laten aanschouwen! Moge Allah  ���� �! ��"�# voor altijd 
tevreden met u zijn! Moge Allah  ���� �! ��"�# u zegenen met een 
begraafplaats in Jannat-ul-Baqi’ en u de buur maken van Zijn 
Geliefde Profeet ��� �-�!  �ٖ� �) 
 �!  ��	 �� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1 in Jannat-ul-Firdaus! Moge 
uw hart gevuld zijn met liefde voor Madinah. En moge door 
middel van de zegeningen van Madinah deze smeekbeden ook 
voor deze zondaar geaccepteerd worden.  

 
ٰ
   ِبَاهِ ال�ِبِّ ۡي مِ ا

َ ۡ
ُ  ۡي مِ ا#   َصل� ا�4

َ
 َعل

ٰ
ِل  ۡيهَِتَعا1

ٰ
م َوا

�
 وََسل

Laat mij het voorrecht hebben om 6 gezegdes van de Geliefde 
en Gezegende Profeet ��� �-�!  �ٖ� �) 
 �!  ��	 �� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1 te presenteren voor 
zowel de verbetering van uw wereldse leven als het Hiernamaals.  

Madinah 1: Je zal de beloning krijgen voor wat je maar uitgeeft 
omwille van Allah  ���� �! ��"�#. Je zal zelfs zegeningen krijgen voor 
wat je in de mond van je vrouw doet.  

(Sahih Bukhari, vol. 4, p. 12, Overlevering 5668) 

Madinah 2: Degene die iets spendeert op zichzelf om hiermee 
kuisheid te verkrijgen, dan zal dit liefdadigheid (Sadaqa) voor 
hem zijn. En wat hij spendeert op zijn vrouw, kinderen en 
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familieleden, is ook liefdadigheid voor hem. (Majma’-uz-Zawaid, 

vol. 3, p. 302, Overlevering 4666) 

Madinah 3: Als een man zelfs water aan zijn vrouw geeft wordt 
hij hiervoor beloond. (Musnad Imam Ahmad; Musnad-ush-Shamiyin, 

vol. 6, p. 85, Overlevering 17155) 

Helaas willen mensen tegenwoordig graag een zoon en worden 
zij ongelukkig als er een dochter wordt geboren. Lees de 
uitmuntendheid van een dochter en geniet ervan.  

Madinah 4: Degene die een dochter heeft en haar niet levend 
begraaft en haar niet beledigd en de zonen niet meer aandacht 
geeft dan haar, dan zal Allah  ���� �! ��"�# hem het Paradijs laten 
betreden. (Sunan Abi Dawud, vol. 4, p. 435, Overlevering 5146) 
Madinah 5: Degene aan wie Allah  ���� �! ��"�# dochters heeft gegeven 
en als hij ze welwillend behandelt, dan zullen zij een schild 
voor hem zijn ter bescherming van het Hellevuur. (Mishkat-ul-

MaSabi_, vol. 2, p. 210, Overlevering 4949) 

Madinah 6: Degene die drie dochters of zussen heeft, en ze 
goed behandelt, zal het Paradijs betreden. (Sunan-ut-Tirmizi, vol. 3, 
p. 366, Overlevering 1919) 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ;

=
ُ             بيۡ بِ َصل د َصل� ا�4  ُمَم�

ٰ
;َ 

ٰ
 َتَعا1
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Krijg Zegeningen door Geduld te hebben met het 

Wangedrag van de Vrouw 

Nadat een bewonderaar bewust werd van de roem van Sayyiduna 
Abul Hasan Khirqani �	�� ��.  )*�����  �/
 �4� 	' �(, bereikte hij zijn huis om hem 
te ontmoeten na een lange reis. Terwijl hij klopte op de deur 
vertelde hij de reden van zijn komst. De vrouw van Sayyiduna 
Abul Hasan Khirqani �	�� ��.  )*�����  �/
  �4� 	'�( antwoordde dat hij naar de 
jungle was gegaan om stukken hout te halen. Toen begon ze 
opeens slecht te praten over haar man. Verward ging de man 
richting de jungle. Ver weg zag hij dat er een man aankwam en 
achter hem liep een leeuw met stukken hout op zijn rug. Van 
een verre afstand zei hij �	�� ��.  )*�����  �/
  �4� 	' �(, ‘Ik ben Abul Hasan 
Khirqani. Als ik niet de lasten van mijn brutale vrouw had 
verdragen, zou deze leeuw dan mijn lasten dragen?’  

(Tazkira-tul-Awliya, p. 174) 
Wees op uw hoede! Het is noodzakelijk om de regels van de 
Shari’ah te leren aan uw familie in hoeverre ze dit nodig hebben. U 
kunt dit ook doen met behulp van Madani Channel van Dawat-e-
Islami. Koop een tv met als enige intentie om Madani Channel 
te bekijken en blokkeer alle andere kanalen. 

Moge Allah  ���� �! ��"�# ons behoeden! Indien de tv in huis wordt 
gehaald en alleen wordt gebruikt voor wereldse kennis. Dan 
zult u in plaats van beschermen tegen het begaan van zondes 
zelf in ook zondes verkeren door het kijken van films en series 
etc. Zodoende bent u misleid door de vervloekte satan met de 
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gedachte dat u de tv in huis heeft gehaald omdat anders de 
kinderen bij anderen films en drama’s gaan kijken. Verder is 
het mogelijk dat als u uw familie voedt door middel van rente, 
omkoperij en Haram inkomsten dan is de kans groot op 
moeilijkheden in het Hiernamaals. Lees het volgende 
beangstigende verhaal en beef uit Godvrezendheid. 

Een man zal naar voren worden gebracht op de Dag des 
Oordeels in het Hof van Allah  ���� �! ��"�#. Zijn vrouw en kinderen 
zullen smeken, Oh Allah  ���� �! ��"�# het kon hem niet schelen om 
ons over het geloof te leren en hij zorgde voor ons met Haram 
levensonderhoud en wij wisten van niets.’ Hij zal zo erg 
worden geslagen door de Haram levensonderhoud dat zijn 
huid en vlees van zijn botten af zullen komen. Dan zal hij naar 
de Weegschaal worden gebracht waar de Engelen zijn goede 
daden, die zo zwaar zijn als bergen, zullen brengen. Dan zullen 
een van zijn familieleden naar voren komen en zijn goede 
daden meenemen, dan zal een tweede naar voren komen en die 
zal ook van zijn goede daden nemen om zijn eigen 
tekortkoming aan te vullen. Dit zal gedaan worden totdat al 
zijn goede daden op zijn. Dan zal hij zijn gezicht keren en 
vragen aan zijn vrouw en kinderen. Helaas! Nu heb ik nog de 
last van die zondes die ik heb begaan voor jullie.’ De Engelen 
zullen aankondigen, ‘hij is de ongelukkige persoon wiens 
familie al zijn goede daden hebben meegenomen en hij zal de 
Hel betreden vanwege hen.’ (Qurra-tul-‘Uyun, p. 401) 
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Zonder twijfel, de persoon die zijn vrouw en kinderen niet in 
overeenstemming met de Sunnah begeleidt en zijn vrouw niet 
de regels van Islamitische sluiers leert tot het beste van zijn 
vermogen etc. is erg ongelukkig. In plaats daarvan stelt hij zelf 
de middelen beschikbaar om mee te doen met de mode. Hij 
laat haar met make-up, ongesluierd op de scooter zitten, neemt 
haar mee naar winkelcentra en gemengde evenementen. 

Onthoud! Degene die hun vrouwen en Mahram niet verbieden 
om ongesluierd te zijn ondanks dat zij hiertoe in staat zijn, 
worden Dayyuš genoemd. Er is een gezegde van de Heilige 
Profeet ��� �-�! �ٖ� �) 
 �!  ��	 �� ��.  )*����� �/
  ��0 �1: 

 
َ
ثٌَة #

َ
َ ُخلُوۡ  يَدۡ ثَ%

ۡ
  ن�ةَ َن ال

ةُ ر� الُث وَ ي=وۡ ل� بًَدا اَ اَ  
َ
َ النَِّساءِ َوُمدۡ  ِمنَ  ُجل

ۡ
رِ مۡ ِمُن ال  

Drie personen zullen nooit het Paradijs betreden: Dayyuš, de 
vrouw die mannelijke stijl overneemt en een wijnverslaafde.  

(Attarghib Wattarhib, vol. 3, p. 76, Overlevering 8) 
‘Allamah ‘Alauddin Haskafi �	�� ��.  )*�����  �/
 �4� 	' �( heeft gezegd: 

تِه
َ
 اِۡمَرأ

ٰ
 َيَغاُر َ;

�
اَۡو َمَۡرِمه َدي=وٌۡث ُهَو َمن #  

Dayyus is de persoon die het niet kan schelen wat 
(onfatsoenlijks) zijn vrouw of andere Mahram vrouwen doen.  

(Ad-Durr-ul-Mukhtar, vol. 6, p. 113) 
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We hebben geleerd dat de mensen die, ondanks dat ze er 

controle over hebben, het niet verbieden dat hun vrouw, 

moeder, zussen en jonge dochters etc., zonder sluier, op de 

straten, markten, winkelcentra en gemengde evenementen 

wandelen. Ze verbieden niet dat ze ongesluierd en praatjes 

maken met onbekende buren, niet-Mahram familieleden, niet-

Mahram werkers, beveiligers, chauffeurs etc. Zij zijn extreem 

dwaas, schaamteloos. De Dayyuš verdienen het Paradijs niet en 

zijn aansprakelijk voor bestraffingen in het Hellevuur. Als een 

man echter probeert om hen dit te verbieden, maar zij luisteren 

niet, dan is hij noch verantwoordelijk voor hen noch wordt hij 

een Dayyuš genoemd in dat geval. 
 

Wees rechtvaardig in het geval van een dispuut tussen uw 

moeder en vrouw. Wijs uw moeder nooit en te nimmer 

terecht. Sla uw vrouw soortgelijk ook niet vanwege de klacht 

van uw moeder. Behandel hen beide vriendelijk zodat de 

situatie niet uit de hand loopt en u eindigt met diepe spijt. Geef 

mijn Salaam aan alle familieleden. 

 

َرامِ 
ۡ
ِك

ۡ
ُم َمَع ا#

َ
%  َوالس�

Muhammad Ilyas ‘Attar Qadiri 
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De Brief die gegeven wordt door Amir-e-Ahl-e-

Sunnat  	��� ��� ������	 �
  ��������% �����  	���
�� aan Islamitische zusters tijdens 

de Gelegenheid van het Huwelijk 

﷽ 

Sag-e-Madinah, Muhammad Ilyas ‘Attar Qadiri Razavi �ۡ2��#  � �=��# ��  
zegt vol vreugde met de zegeningen van de glimlachende 
seizoenen van Gezegende Madina en de rijen mooie bergen 
van Makkah-tul-Mukrramah zijn Salaam uit de grond van zijn 
hart aan de bedelaar van het koninklijke hof Madinah, 
volgeling van Ghauš-e-Paak �	�� ��.  )*�����  �/
  �4� 	'�( en geliefde van de 
Grootste en Heiligste Profeet ��� �-�! �ٖ� �) 
 �!  ��	 �� ��.  )*����� �/
  ��0 �1.  
 

 
َ
ُم َعل

َ
% ِ  ةُ رَۡحَ  وَ  ۡيُكمۡ اَلس�   ◌ٗ هتُ َك َوَبرَ  ا�4

 َ
ۡ
ِ  دُ مۡ اَل �4ِ  

ۡ
 َرّبِ ال

َ
 ۡيَ مِ ٰعل

ٰ
  َحالٍ ُكِّ   َ;

Moge Allah  ���� �! ��"�# u geurig houden in deze wereld en in het 
Hiernamaals! Moge Allah  ���� �! ��"�# u zegenen met aanhoudend 
geluk! Moge Allah  ���� �! ��"�# u altijd laten glimlachen zoals de 
bloeiende bloemen van Madinah! Moge u vrij zijn van ziektes, 
lasten en problemen in huis, schulden en afzettingen! Moge u 
een aangename echtelijke leven en vrome nakomelingen 
hebben! Moge Allah  ���� �! ��"�# u herhaaldelijk zegenen met het 
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verrichten van Hajj en keer op keer de Gezegende Madinah 
laten aanschouwen! 

 
ٰ
   ِبَاهِ ال�ِبِّ ۡي مِ ا

َ ۡ
�  ۡي مِ ا# �>
  ��0 �1  � ��.  )*����� ��ۡ�  � �) 
 �!�ٖ �� � �-�! 

Voor de verbetering van uw wereldse leven en het Hiernamaals, 
met uitsluitend de intentie om zegeningen te vergaren, verzoek 
ik u om geen enkele tekortkoming te vertonen in het dienen 
van uw man. Ik presenteer zes gezegdes van de Geliefde en 
Gezegende Profeet ��� �-�! �ٖ� �) 
 �!  ��	 �� ��.  )*����� �/
  ��0 �1 in dit opzicht: 

Madinah 1: Ik zweer bij de Enige onder Wiens Almacht mijn 
leven is; als een echtgenoot van top tot teen wonden heeft op 
zijn lichaam waar pus uit komt en de vrouw likt deze, dan nog 
heeft ze de rechten van haar man niet vervuld.  

(Musnad Imam Ahmad, vol. 4, p. 318, Overlevering 12614) 
Madinah 2: Sayyiduna Bilal  )*�����  �/
  � �3�( ��	2��#   vroeg nederig aan 
Rasulallah ��� �-�! �ٖ� �) 
 �!  ��	 �� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1: Er staan twee vrouwen bij de deur 
met de vraag of hun liefdadigheid geldig is als zij deze spenderen 
op hun man en de weeskinderen die onder hun toezicht zijn. 
De Vereerde en Gerenommeerde Profeet ��� �-�! �ٖ� �) 
�!  ��	 �� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1 vroeg, 
‘Wie zijn deze vrouwen?’ Sayyiduna Bilal  ��	2��#  )*�����  �/
  � �3�( antwoordde 
nederig, ‘Een vrouw van de Ansar en Zainab.’ Toen zei de Profeet 
van Rahmah, de Bemiddelaar van de Ummah ��� �-�! �ٖ� �) 
 �!  ��	 �� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1, 
‘Er is een dubbele beloning voor beiden van hen, een voor de 
relatie die zij hebben en de ander voor de liefdadigheid.’ (Sahih 
Muslim, Kitab-uz-Zakah, p. 501, Overlevering 1000) 
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Madinah 3: Een echtgenoot riep zijn vrouw, maar zij weigerde 
en hij bracht de nacht door in woede, dan zullen de Engelen de 
vrouw blijven vervloeken tot de volgende ochtend. 

(Sahih Bukhari, vol. 2, p. 388, Overlevering 3237) 
In een andere overlevering wordt gezegd dat Allah  ���� �! ��"�# 
ontevreden is over zo een vrouw, totdat haar echtgenoot weer 
tevreden met haar is.  

(Kanz-ul-‘Ummal, Kitab-un-Nikah, vol. 16, p. 160, Overlevering 44998) 

Madinah 4: En de vrouw zou het huis niet moeten verlaten 
zonder de toestemming van haar echtgenoot. Als zij dit doet, 
vervloeken Allah  ���� �! ��"�# en de Engelen haar totdat ze berouw 
toont. Iemand vroeg nederig, ‘Zelfs als de man een onderdrukker 
is’, Hij antwoordde, ‘Zelfs als hij een onderdrukker is.’  

(Musannaf Ibn Abi Shaybah, vol. 3, p. 397, Overlevering 3) 

De voorgaande Overlevering bevat een grote les voor vrouwen 
die naar hun ouderlijke huis gaan na een klein argument met 
hun man.  

Madinah 5: Allah  ���� �! ��"�# accepteert de Salah van drie soorten 
mensen niet: (1) een vrouw die het huis verlaat zonder de 
toestemming van haar man. (2) De slaaf die is ontsnapt van 
zijn meester en (3) de koning wiens volk hem niet mag.  
(Kanz-ul-‘Ummal, vol. 16, p. 25, Overlevering 43919) 
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Het zou kunnen zijn dat een Islamitische zuster denkt: Zijn het 
dan alleen vrouwen die plichten hebben naar hun man toe? 
Hebben mannen ook enige plichten naar de vrouwen toe of 
niet? Lees dan het volgende:  

Madinah 6: Geen Mu`min (gelovige) moet zijn Mu`min 
vrouw als vijand beschouwen. Als hij niet tevreden is over een 
van haar gewoontes, dan zal hij tevreden zijn over haar andere 
gewoontes. (SahihMuslim, p. 775, Overlevering 1469) 
 

Hakim-ul-Ummat, Maulana Mufti Ahmad Yar Khan 
�	�� ��.  )*�����  �/
  �4� 	' �( heeft geschreven:  �- � ),	? �
  �@���� ��  ��� � �! ��"�# ! Hoe voortreffelijk is 
de Islamitische leer! Dit betekent dat het onmogelijk is om een 
vrouw te vinden die geen minpunten heeft. Dus als uw vrouw 
een aantal tekortkomingen heeft dan zult u deze moeten 
tolereren want u zult ook goede gewoontes vinden. 
 

De auteur van ‘Mirqat’ heeft vermeld hierover: Degene die 
zoekt naar een perfecte partner zal alleen blijven in de wereld. 
Wij hebben zelf ook duizenden tekortkomingen. Tolereer de 
tekortkomingen van uw vrienden en familieleden en kijk naar 
het goede. Probeer ze te hervormen. Degene die perfect is, is de 
Profeet van de mensheid, de Vrede van ons hart en ziel, de 
Meest Genereuze en Vriendelijke ��� �-�! �ٖ� �) 
 �!  ��	 �� ��.  )*����� �/
  ��0 �1.  

(Mirat-ul-Manajih, vol. 5, p. 88) 
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Handel volgens de volgende vijf Madani parels en uw huis zal 

vol vrede zijn,  ��  	��
�
������� ��  ��� � �! ��"�# : 

Madinah 7: Wees nooit onvriendelijk tegenover uw 
schoonmoeder en schoonzus. Serveer ze en blijf stil als ze u 
bespotten.  

Madinah: 8 Als de schoonmoeder u terecht wijst, stelt u dan 

voor dat uw eigen moeder u terecht wijst.  ��  	��
�
������� ��  ��� � �! ��"�#  zal het 
makkelijk voor u zijn om geduldig te blijven.  

Madinah 9: U zal mogelijk ontelbare moeilijkheden 
tegemoetkomen als u ook kwaad wordt als wraak op de woede 
van uw schoonmoeder.  

Madinah: 10 Klagen bij uw ouders over het wangedrag van uw 
schoonfamilie is gelijkwaardig aan het verwelkomen van 
verwoesting. Heb daarom geduld en handel volgens het 
principe ‘Door een keer stil te blijven zullen honderden falen.’ 
Als antwoord verricht u een smeekbede voor verbetering. 

Madinah 11: Tegenwoordig komt het vaak voor dat 
schoonfamilie verschillende soorten beschuldigingen tegenover de 
schoondochter uit, zoals: “Ze heeft een spreuk over haar man 
gedaan. Ze heeft haar man in haar macht.’’ etc. Moge Allah  
 ���� �! ��"�# ons behoeden. Indien u in zo een situatie belandt, 
probeer dan de omstandigheden te normaliseren door u netjes 
en liefdevol te gedragen naar hun toe, in plaats van dat u uw 
geduld verliest. Houd bijvoorbeeld ook de deur van uw kamer 
overdag niet gesloten. Fluister niet met uw echtgenoot in het 
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bijzijn van andere familieleden. Drink thee etc. terwijl u zit met 
uw schoonmoeder en schoonzus, ook als uw echtgenoot 
aanwezig is. Trek geen rare gezichten voor hen. Smijt niet met 
borden om uw woede te uiten. Geef uw kinderen geen standje 
op zo een manier dat zij denken dat u dat zegt zodat zij dat 
horen of om hun te irriteren. Wees actief in het koken en 
wassen. Dat betekent: Onreinheid kan niet gereinigd worden 
met onreinheid (beschuldigingen door ophef) Het kan alleen 
gereinigd worden met water (strategie en goede manieren).  

Op deze manier zal,  ��  	��
�
������� ��  ��� � �! ��"�# , iedereen u mogen en zult u 
een gelukkig leven leiden. Vergeet niet smeekbeden te 
verrichten voor uw schoonfamilie, want zelfs de moeilijkste 
problemen zijn op te lossen door smeekbeden. Verricht uw 
Salah en vast standvastig en neem de Sharia sluier aan. 
Onthoud! Voor de schoonbroer moet u ook gesluierd zijn. 
Begin de Dars van Faizan-e-Sunnat in uw huis. Maak er een 

gewoonte van om stil te blijven, omdat te veel praten kan leiden 

tot ruzie. Handel volgens de Sunnah in plaats van de mode, 

hierin zit veel goedheid. Blijf bidden dat deze zondaar in 

verlangen naar Madinah begraven mag worden in Baqi’ en 

gezegend mag worden met vergiffenis. Als u deze brief mooi 
vindt, lamineer het dan. Moge Allah  ���� �! ��"�# ons behoeden, 
indien er een huiselijke ruzie is, lees het dan. 

َرامِ 
ۡ
ِك

ۡ
ُم َمَع ا#

َ
%   َوالس�

Muhammad Ilyas ‘Attar Qadiri 
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De Brief die gegeven wordt door Amir-e-Ahl-e-Sunnat 

 	��� ��� ������	 �
  ��������% �����  	���
�� aan de Ouders en Verzorgers tijdens de 

Gelegenheid van het Huwelijk 

﷽ 

Een mens en hulpeloze slaaf van Allah  ���� �! ��"�# en de zondige 
dienaar van de Geliefde Rasul   � �) 
�!  ��	 �� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1 ��� �-�! �ٖ , degene die het 
beste wil voor de Ummah van de Profeet ��� �-�!  �ٖ� �) 
 �!  ��	�� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1. 
Degene die hoopt dat degenen in wiens huis het huwelijk zal 
plaatsvinden de Jannah zullen betreden. Sag-e-Madinah, 
Muhammad Ilyas ‘Attar Qadiri Razavi  ��
��� ��  	� � �� ��� ���� ��� 	 �
  �� ��� � ��� � �� 	�  geeft 
verheugd tijdens het kussen van de Groene Koepel zijn 
vreugdevolle Salaam en vele felicitaties aan de vreugdevolle 
verantwoordelijken en alle familieleden.  
 

 
َ
ُم َعل

َ
% ِ  ةُ رَۡحَ  وَ  ۡيُكمۡ اَلس�   ◌ٗ هتُ َك َوَبرَ  ا�4

 َ
ۡ
ِ  دُ مۡ اَل �4ِ  

ۡ
مِ َرّبِ ال

َ
 ۡيَ ٰعل

ٰ
  َحالٍ ُكِّ   َ;

 

Oh Allah  ���� �! ��"�#! Moge het huwelijk voortdurend geluk kennen! 
Oh Allah  ���� �! ��"�# houdt de bruid, de bruidegom en beide families 
glimlachend als bloemen van Madina tul Munawwarah in deze 
wereld en het Hiernamaals. Vergeef de zondes van hen, de 
gehele Ummah en deze zondaar. 

 
ٰ
   ِبَاهِ ال�ِبِّ ۡي مِ ا

َ ۡ
ُ  ۡي مِ ا#   َصل� ا�4

َ
 َعل

ٰ
ِل  ۡيهَِتَعا1

ٰ
م َوا

�
 وََسل

www.dawateislami.net



SUNNAH VAN HET HUWELIJK  

 

60 

Helaas! Tegenwoordig is de mooie Sunnah van Nikah, Moge 
Allah  ���� �! ��"�# ons behoeden, omgeven door vele zondes. 
Bijvoorbeeld, de verloofde doet zijn aanstaande een verloving 
sring om met zijn eigen hand, wat een Haram daad is wat leidt 
tot de Hel. De bruidegom kleurt zijn handen met henna tijdens 
de gelegenheid van het huwelijk, wat ook Haram is. Verder 
zijn er bijeenkomsten waarbij mannen en vrouwen samen 
zitten. Af en toe wordt er een doorschijnende gordijn tussen 
hen in gehangen dat zou moeten functioneren als een 
scheiding. Mannen betreden alsnog de vrouwenkant om het 
eten te serveren en om foto’s en video-opnamen te maken. 
 

Toon berouw! (Moge Allah  ���� �! ��"�# ons behoeden) Tegenwoordig 
zingen en dansen de jonge vrouwen van de familie openlijk 
tijdens het huwelijk waar ook mannen zonder enige moeite in 
en uit lopen. Zowel de mannen als de vrouwen plegen zondes 
van de ‘ogen’ door vrijuit naar elkaar te kijken. Ze hebben noch 
angst voor Allah  ���� �! ��"�# noch schaamte voor de meest Nobele 
Profeet ��� �-�! �ٖ� �) 
 �!  ��	 �� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1! Zij die films, drama’s, dans en liedjes 
en verschillende muzikale shows bekijken moeten onthouden 
dat al deze handelingen Haram zijn en niemand in staat zal 
zijn om de vergelding van Allah  ���� �! ��"�# te kunnen verdragen.  
 

De Profeet van Rahmah, de Bemiddelaar van de Ummah, de 
Eigenaar van Jannah ��� �-�!  �ٖ� �) 
�!  ��	 �� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1 heeft een aantal mensen 
gezien wiens ogen en oren met spijkers gespijkerd waren. Bij 
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het vragen naar uitleg hiervan werd aan hem ��� �-�!  �ٖ� �) 
 �!  ��	 �� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1 
verteld. ‘Dit zijn de mensen die zien wat ze niet horen te zien 
en luisteren naar wat ze niet zouden moeten luisteren.’  

(Al-Mu’jam-ul-Kabir, vol. 8, p. 156, Overlevering 7666) 
 

De Geliefde en Gezegende Profeet  �� � �-�!  �ٖ� �) 
�!  ��	 �� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1  heeft 
gezegd, ‘Degene die naast een zangeres zit en aandachtig naar 
haar luistert, Allah  ���� �! ��"�# zal op de Dag des Oordeels lood in de 
oren gieten van zo een persoon’.  

(Kanz-ul-Ummal, vol. 15, p. 96, Overlevering 40662) 

 

Film daykhay aur jo ganay sunay 

Kil us ki ankh kano mayn Thukay 

Degene die films kijkt en naar liedjes luistert 
Zal spijkers in zijn ogen en oren krijgen 

 

Helaas! Heel weinig bruiloften worden tegenwoordig zonder 
liedjes, muzikale programma’s en opnames gehouden. Als 
iemand hen probeert te verbeteren, wordt er vaak gezegd, ‘Dit 
is de eerste gelegenheid van blijdschap in ons huis; waarom 
zouden we niet zingen en dansen? Alles is juist tijdens de 
gelegenheid van blijdschap.’ Moge Allah  ���� �! ��"�# ons behoeden! 
 

Oh Moeslims! Tijdens een gelegenheid van blijdschap dienen 
wij Allah  ���� �! ��"�# dankbaar te zijn zodat deze blijdschap langdurig 
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zal zijn. Men dient zich te onthouden van zondes. Moge Allah 
 ���� �! ��"�# ons behoeden, stelt u voor dat deze blijdschap verloren 
gaat doordat, naar aanleiding van de zondes, uw enige dochter 
een week na het huwelijk terugkeert naar haar ouderlijke huis 
en dat haar man haar daarna scheidt. Of dat ze haar leven 
verliest tijdens de geboorte van haar kind of dat de bruidegom 
voor het huwelijk of een paar dagen na het huwelijk komt te 
overlijden. De dood kondigt zich niet aan. Luister naar dit 
hartverscheurende incident. 

Anekdote 

Een man wiens huis in de nabijheid van een begraafplaats was, 

organiseerde in de avond een muzikale bijeenkomst voor de 

gelegenheid van zijn zoons bruiloft. Mensen waren aan het 

dansen en aan het zingen voor hun plezier toen er een luide en 

beangstigende stem opeens galmde vanaf de begraafplaats. De 

stem zei twee Arabische coupletten waarvan de vertaling het 

volgende is: Oh zij die dansen en zingen voor tijdelijke plezier! 

De dood maakt een einde aan elk soort spel. We hebben veel 

van dit soort mensen gezien die nalatig waren door vrolijkheid 

en wereldse plezieren, maar de dood scheidde hen van hun 

familie.’ De verteller vertelde, ‘Bij Allah  ���� �! ��"�#! De bruidegom 
overleed na een aantal dagen.’  

(Ibn Abid Dunya, vol. 6, p. 31, Overlevering 41) 
www.dawateislami.net



                                                                                     SUNNAH VAN HET HUWELIJK  

 

63 

Helaas! De storm van de dood vond plaats, alle blijdschap, 
muziek, gezang, gedans, sterke verlangens, wensen en luxes 
vernietigend. De bruidegom ontmoette zijn dood, waardoor de 
vreugde zich keerde tot weeklacht en rouw.  

Tum khushi kay phul lo gey kab talak 

Tum yahan zindah raho gey kab talak 

Hoe lang zult u de bloem van blijdschap nog willen? 
Hoe lang denkt u dat u zult leven? 

Dit incident dient als een ‘eye-opener’ voor diegenen die 
onzinnige bijeenkomsten organiseren ter gelegenheid van een 
huwelijk en voor diegenen die aanwezig zijn bij dat soort 
functies vol met gelach en blijheid door dans en muziek. 
Onthoud! Sayyiduna ‘Abdullah Ibn ‘Abbas � �&��	2�#  )*�����  �/
  � �3�( heeft 
overgeleverd, ‘Degene die lachend zondes begaat zal de Hel 
huilend betreden.’ (Mukashafa-tul-Qulub, Al-Bab-us-Sadis, p. 275) 
 

Overpeins! Hoeveel koppels zijn gelukkig tegenwoordig? 
Huiselijke problemen zijn bijna overal te vinden. Conflicten 
tussen schoondochters en schoonmoeders en schoonzussen 
zijn ook wijdverspreid. De vrouw keert om de kleinste dingen 
terug naar haar ouderlijke huis; men geeft elkaar de schuld 
voor het laten beheksen. Misschien is dit een gevolg van het 
verrichten van anti-Shari’ah handelingen tijdens huwelijken. 
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Want tegenwoordig wordt er zo veel gezondigd tijdens de 
gelegenheid van een huwelijk. 
 

Uit de bodem van mijn hart heb ik een Madani verzoek dat alle 
familieleden twee Rak’at Salat-ut-Taubah verrichten en huilend 
berouw tonen in het Hof van Allah  ���� �! ��"�# en een belofte maken 
om nooit meer dit soort zondes te verrichten voor de rest van 
uw leven.  

Negen Madani Parels 

1. De schoondochter zou van de schoonmoeder en schoonzus 
moeten houden net zoals zij houdt van haar eigen moeder 
en zus. 

2. Gefluister tussen de moeder en dochter in het bijzijn van 
de schoondochter kan voor negatieve gedachtes, 
minderwaardigheid en haat zorgen in het hart van de 
schoondochter.  

3. Totdat de schoonmoeder niet meer houdt van haar 
schoondochter dan haar eigen dochter zal het moeilijk 
zijn voor haar om zich aan te passen aan haar schoonmoeder 
en schoonzussen.  

4. Als de schoonmoeder haar een keer terecht wijst, dan zou 
de schoondochter dit moeten tolereren en het zien alsof 
haar eigen moeder haar terecht wijst.  
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5. Als de schoondochter zich heeft misdragen, dan zou de 
schoonmoeder haar moeten vergeven, haar als haar eigen 
dochter beschouwend.  

6. Geef nooit de schoondochter de schuld van een 
samenzwering, anders zou er huiselijk geweld kunnen 
uitbarsten en de vrede in het huis kan hiermee tot een 
einde komen. 

7. Moge Allah  ���� �! ��"�# ons behoeden, als er een amulet in het 
huis wordt gevonden dan is het niet toegestaan om de 
schoondochter te beschuldigen van het uitspreken van 
een vloek zonder een Shar’i bewijs. 

8. Geloof me, satan kan ook het amulet plaatsen op zo een 
plek van het huis dat de familieleden het tegenkomen zodat 
er huiselijk geweld losbarst! 

9. Als de schoondochter geen Shar’i sluier draagt in het 
bijzijn van de schoonbroers dan is dit een Haram handeling 
wat leidt tot de Hel. Als de schoonvader en schoonmoeder 
geen sluier afdwingen ondanks hun capaciteit om dit te 
doen, dan zullen zij ook zondaren zijn. 

4 Madani Verzoeken 

1. Deze brief zou moeten worden voorgelezen in het bijzijn 
van alle familieleden. Het is mijn Madani verzoek om de 
wekelijkse Ijtima’ van Dawat-e-Islami regelmatig bij te wonen. 
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2. Alle familieleden moeten standvastig zijn in het 
verrichten van Salah en het vasten. Lever het ingevulde 
Madani In’amat boekje elke maand in. Als het mogelijk is, 
luister dan elke dag naar minstens één Sunnah-Inspirerende 
preek uitgegeven door Maktaba-tul-Madinah. 

3. Indien het mogelijk is, bewaar deze brief dan op een 
veilige plaats en lees op zijn minst de negen Madani parels 
in geval van ruzie in het huis.  

4. Elke man in het huis wiens leeftijd boven de 20 jaar is zou 
elke maand voor minstens drie dagen moeten reizen met 
de Madani Qafilah van Dawat-e-Islami met de toegewijden 
van de Profeet  ٖ�� �) 
 �!  ��	 �� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1  �� � �-�!  om de Sunnah te leren en 
te praktiseren.  

َرامِ 
ۡ
ِك

ۡ
ُم َمَع ا#

َ
%  َوالس�

Muhammad Ilyas ‘Attar Qadiri 

Madani Sahra (voor Islamitische broeders) 

(Shaykh-e-Tariqat, Amir-e-Ahl-e-Sunnat, ‘Allamah Maulana 
Muhammad Ilyas ‘Attar Qadiri  ��������% �����  	���
��  	��� ��� ������	 �
  ) (Oh sterfelijke 
bruidegom die in een, met bloemen versierde, auto zit. Vol 
vreugde onderweg naar zijn huwelijkskamer! Onthoud! 
Binnenkort zal uw dode lichaam in een kist worden gelegd die 
ook ‘versierd’ zal zijn met bloemen. Dan zult u worden 
gebracht naar het donkere graf vol met insecten. Voor deze 
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zondige Attar  	��� ��� ������	 �
  ��������% �����  	���
��, is de werkelijke huwelijk (vreugde) 
het betreden van het graf met Imaan (geloof). Ah! Hopelijk in 
Baqi’.)  

Fazl-e-Maula say ghulam Ahmad Raza dulha bana 

Khushnuma khush rang phulaun ka hay sar sahra saja 

In ki ‘Shadi khanah abadi’ ho Rab-e-Mustafa 

Az-paye Ghaus-ul-Wara bahr-e-Imam Ahmad Raza 

In ki zojah Ya Khuda kerti rahay Purdah sada 

In ki biwi ko Ilahi bakhsh taufiq-e-haya 

Tu sada rakhna salamat in ka jora Ya Khuda 

Ghar kay jhagron say bachana Tu inhayn Rab-ul-‘Ula 

In ko khushiyan dau jahan mayn Tu ‘ata ker Kibriya 

In pay ranj-o-gham ki na chaye kabhi kali ghaTa 

Afat-e-fashion say her dam in ko Tu Maula bacha 

Ya Ilahi! In ka ghar gehwara-e-Sunnat bana 

In ko Ummat mayn izafay ka sabab Maula bana 

Nayk aur perhayzgar awlad ker day Tu ‘ata 

Sadgi say is tara ghar in ka mehkay Ya Khuda 

Phul jaysa kay mahaktay hayn Madinay kay sada 
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Yeh ghulam Ahmad Raza jab tak yahan zindah rahay 

Khub khidmat Sunnataun ki yeh sada kerta rahay 

Ya Ilahi! Day sa’adat in ko Hajj ki bar bar 

Bar bar in ko dikha miThay Muhammad ka diyar 

Ho Baqi’-e-pak mayn dauno ko madfan bhi ‘ata 

Sabz Gumbad ka Tujhay dayta hun Maula wasitah 

Yeh miyan biwi rahayn Jannat mayn yakja ay Khuda 

Ya Ilahi! Hay yehi ‘Attar kay dil ki Du’aa 

Door de Genade van Allah  ���� �! ��"�# is de volgeling van Ahmad 

Razā een bruidegom geworden.  

Versierd op zijn hoofd, is een mooie gekleurde krans met 
bloemen in de bloei. 

Moge hun huwelijk succesvol zijn; Oh de Schepper van 
Mustafa!  

Omwille Ghauš-ul-Warā en Imām Ahmad Razā. 
Oh Almachtige! Moge zijn partner altijd gesluierd zijn! 

Oh Almachtige, stel zijn vrouw altijd in staat om 
bescheiden te zijn.  

Oh Almachtige! Moge dit koppel voor altijd verenigd zijn! 

Oh de Schepper van Mustafa! Moge zij zich onthouden 
van huiselijke ruzies. 

Oh Almachtige! Zegen ze in beide werelden met blijdschap. 

Moge ze nooit rouw en verdriet hebben! 
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Almachtige! Bescherm hun van het slechte van de mode. 
 Oh Almachtige! Maak hun huis Sunnah praktiserend 

 

Oh Almachtige! Maak van hen een middel om de Ummah 
te laten groeien. 

Schenk hen vrome en ascetische nageslacht! 
 

Oh Almachtige! Geur hun huis van simpelheid. 
Zoals de bloemen van Madinah altijd bloeien. 

 

Zolang deze volgeling van Ahmad Razā nog leeft. 
Moge hij zich altijd inspannen voor de bevordering van de Sunnah 

Oh Almachtige! Moge zij keer op keer Hajj verrichten. 

Moge zij keer op keer het huis van de Profeet  �ٖ� �) 
 �!  ��	 �� ��.  )*����� �/
  ��0 �1

��� �-�! aanschouwen. 

Moge beiden een begraafplaats in Baqī’ geschonken worden 

O Almachtige! Omwille van de gezegende en geliefde 
groene koepel. 

Moge deze echtgenoot en echtgenote samen in het 
Paradijs leven 

Oh Almachtige! Dit is attar’s smeekbede uit het hart.  

 
ٰ
   ِبَاهِ ال�ِبِّ ۡي مِ ا

َ ۡ
�  ۡي مِ ا# �>
  ��0 �1  � ��.  )*����� ��ۡ�  � �) 
 �!�ٖ �� � �-�!  
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Madani Sahra (voor Islamitische zusters) 

(Shaykh -e-Tariqat, Amir-e-Ahl-e-Sunnat, ‘Allamah Maulana 
Muhammad Ilyas Attar Qadiri  	��� ��� ������	 �
  ��������% �����  	���
��)  

Tujh ko ho shadi mubarak ab hay tayri rukhSati 

RukhSati mayn tayri pinhan rukhsat hay qabr ki 

Ghar ho tayra mushkbar aur zindagi bhi pur-bahar 

Rab ho razi, khush haun Tujh say dau jahan kay Tajdar 

Mayri bayTi ka Khudaya ghar sada abad rakh 

Faimah Zahra ka Sadaqah, dau jahan mayn shad rakh 

Yeh miyan biwi Ilahi makr-e-shayan say bachayn 

Yeh namazayn bhi perhayn aur Sunnataun per bhi chalayn 

Yeh miyan biwi chalayn Hajj ko Ilahi bar bar 

Bar bar in ko dikha miTha Madinah Kirdgar 

Mayka-o-susral tayray dauno hi khushal haun 

Dau jahan ki na’mataun say khub mala-mal haun 

Apnay shoher ki ita’at say na ghaflat kerna tu 

Hashr mayn pachtaye gi ay piyari bayTi wernah tu 

Mayri bayTi! Ya Ilahi! Na banay ghuSSay ki tayz 

Yeh karay susral mayn her dam larayi say gurayz 
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Yad rakh! Tu aj say bas tayra ghar susral hay 

Nafrat-e-susral sun lay afataun ka jal hay 

Man samajh ker sas ko, khidmat jo kerti hay bahu 

Raj saray ghar pay sun lay tu woh kerti hay bahu 

Sas aur nandaun ki khidmat ker kay ho ja kamyab 

In ki ghibat ker kay mat ker bayThna khanah kharab 

Sas aur nandayn ager sakhti karayn to Sabr ker 

Sabr ker bas Sabr ker chalta rahay ga tayra ghar 

Sas aur nandaun ka shikwah apnay maykay mayn na ker 

Is arah barbad ho sakta hay bayTi tayra ghar 

Maykay kay mat ker fazail Tu bayan susral mayn 

Ab tu is ghar ko samajh apna hi ghar har hal mayn 

Sas chikhi tu bhi biphri aur larayi Than gayi 

Hay kahan bhul aik ki, dau hath say tali baji 

Yad rakh tu nay ager kholi zaban susral mayn 

Phans kay reh jaye gi bayTi! Qazyaun kay janjal mayn 

Mayri piyari bayTi sun Faizan-e-Sunnat perh kay tu 

Iltija hay roz dayna Dars apnay ghar pay tu 
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Gher nasi’at per ‘amal ‘Atar ki hoga tayra,  

 ���� �! ��"�# ��� ���
������  	��
 apnay ghar mayn tu sukhi hogi sada 

Gefeliciteerd met je huwelijk. Je zal nu worden 
weggegeven.  

Laat dit je ook denken aan je begrafenis1.  

Moge je gelukkig leven in je gelukkige huis.  

Moge Allah  ���� �! ��"�# en zijn Geliefde Profeet ��� �-�! �ٖ� �) 
 �!  ��	 �� ��.  )*����� �/
  ��0 �1 

tevreden zijn met jou. 

Oh Almachtige, moge mijn dochter nooit ruzie hebben in 
haar huis 

Moge zij ter wille van Fātima-tuz-Zaĥrā gelukkig blijven in 
beide werelden.  

Almachtige, moge dit koppel beschermd blijven van 
satanische misleiding 

Moge zij Salah verrichten en volgens de Sunnah 
handelen.  

Almachtige, moge deze echtgenoot en echtgenote keer op 
keer Hajj verrichten.  

Moge zij keer op keer Madinah aanschouwen.  

                                                           
1 Onthoud! Op dezelfde manier zoals u nu als bruid gehuld in bloemen meegenomen 
wordt naar uw huwelijkskamer! Op dezelfde manier zal al snel uw dode lichaam 
gehuld in bloemen worden gebracht naar het donkere graf 
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Moge zowel je ouderlijke familieleden als je schoonfamilie 
gelukkig blijven. 

Moge zij veelvulidg begustigd worden met gunsten in 
beide werelden. 

Oh mijn dochter! Wordt nooit nalatig in het gehoorzamen 
van je man.  

Anders zal je spijt hebben op de Dag des Oordeels mijn 
lieve dochter.  

Oh Almachtige! Moge mijn dochter niet opvliegend en 
humeurig zijn  

Moge zij altijd ruzies met haar schoonfamilie vermijden 

Onthoud! Het huis van je schoonfamilie is nu jouw huis.  
Haat voor je schoonfamilie is het web van problemen.  

Als een schoondochter haar schoonmoeder behandelt als 
haar eigen moeder 

Luister! In dat huis zal de schoondochter alle macht 
hebben 

Wees succesvol door de schoonmoeder en schoonzus te 
dienen.  

Vernietig je huis niet door te roddelen over hun 

Wees geduldig, als de schoonfamilie het je moeilijk 
maakt.  

Wees geduldig, wees alleen geduldig, dan zal je huis 
veilig zijn.  
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Klaag niet1bij je familie over het gedrag van de 
schoonmoeder en schoonzussen  

Mijn dochter, hierdoor kan jouw huis vernietigd worden.  

Prijs je familie niet2 voor je schoonfamilie 
beschouw te allen tijde dit huis nu als je eigen huis. 

Het geschreeuw van je schoonmoeder, en jouw boze 
reactie zal leiden tot ruzie  

Het is niet de schuld van persoon, met twee handen 
wordt er geklapt 

Onthoud! Als je in het huis van je schoonfamilie iemand 
tegenspreekt 

dan zal dit alleen maar problemen en tegenspoed 
veroorzaken.  

 

                                                           
1 Moge Allah  ��� � �! ��"�# ons behoeden, indien er een ruzie ontstaat bij uw schoonfamilie en 
u klaagt hierover bij uw familie, dan kan het zo zijn dat uw moeder en zussen 
medelijden tonen en daarmee ongewild uw woede verhogen. Hierdoor is het mogelijk 
dat de situatie verder achteruit gaat. Dan kan de ruzie leiden tot scheiding. 
Tegenwoordig worden op deze manier huizen verwoest. Dit is de reden waarom ik, 
Sag-e-Madinah, de moed heb genomen om dit advies te geven. Of men luistert of niet, 
blijf dagelijks Dars geven uit Faizan-e-Sunnat. 
2 De schoondochter praat vaak vol trots over de vrijgevigheid van haar ouders, broers 
of zussen tegen de familie van haar man. Als gevolg hierop, uitgelokt door satan, denkt 
de schoonfamilie dat zij hun indirect gierig en onbezonnen noemt. Dit leidt tot 
vijandigheid. De schoondochter die boos kijkt kan ook een ruzie uitlokken. 
Soortgelijk, moet u niet uw kinderen een standje geven in het bijzijn van uw man’s 
familie, want ze kunnen denken dat u dit doet zodat zij dit horen. Dit kan leiden tot 
gekibbel en geruzie 
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Luister! Mijn lieve dochter! Lees ‘Faizān-e-Sunnat’ 
Mijn wens is dat u dagelijks Dars geeft bij je thuis.  

Als je volgens het advies van Attar handelt in huis,  

dan zal je altijd verheugd zijn  ���� �! ��"�# ��� ���
������  	��
 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ;

=
ُ             بيۡ بِ َصل د َصل� ا�4  ُمَم�

ٰ
;َ 

ٰ
 َتَعا1

Hoe men Vrede moet realiseren in het Huis! 

Op maandag 6 Zul-Qa’da-til-Haram 1428 AH (17 december, 
2007) schonk Amir-e-Ahl-e-Sunnat  	��� ��� ������	 �
  �������� % �����  	���
�� de Madani 
parels van advies aan een Islamitische broeder en zijn vrouw 
voor het oplossen van huiselijke ruzies. Als men handelt 
volgens deze Madani parels van advies, (met de noodzakelijke 
aanpassingen) dan kan er vrede worden bereikt in het huis.  

19 Madani Parels voor Getrouwde Islamitische broeders 

Madinah 1: Zonder twijfel, de man heeft macht over zijn 
vrouw. Het is echter een plicht om haar met gerechtigheid te 
behandelen.  

Madinah 2: De vrouw is geboren van een gebogen rib. Zie haar 
gesteldheid en behandel haar ernaar. Als u haar vermogen 
weegt volgens u eigen mentaliteit, dan zal het erg moeilijk zijn 
om uw huis goed te laten lopen.  
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Madinah 3: De vrouw is meestal minder verstandig. Het zou 
nutteloos zijn om te verwachten dat ze doet wat u maar wilt. 
Negeer daarom haar fouten en behandel haar welwillend. 

Madinah 4: Als u blijdschap wilt in het huis, blijf de 
gedachtegang ontwikkelen om haar vriendelijk te behandelen, 
zelfs als ze ontelbare fouten maakt, een boze gezicht trekt of 
mompelt. Wees streng alleen als de Shari’ah het toestaat. 

Madinah 5: Als u geduld blijft hebben in het geval van haar 
wangedrag en fouten, zult u een hoop aan beloningen zien in 
het Hiernamaals. De Profeet van de mensheid, de Vrede van 
ons hart en ziel, de meest Genereuze en Vriendelijke   ��	 �� ��.  )*����� �/
  ��0 �1

��� �-�!  �ٖ� �) 
 �! heeft gezegd, ‘Degene met een volledige Imaan (geloof) 
is hij die goede manieren heeft en het meest teder is met zijn 
vrouw.’ (Sunan-ut-Tirmizi, vol. 2, p. 387, Overlevering 1165) 

Madinah 6: Als uw vrouw niet kan koken zoals u lekker vindt, 
heb dan geduld. Haar onterecht wijzen en corrigeren zonder 
Shar’i reden is voor het plezier van de Nafs en kan leiden tot 
destructie in het Hiernamaals. 

Madinah 7: Zoals het Haram is om een Moeslim te kwetsen, is 
het kwetsen van uw vrouw zonder een geldige Shar’i reden ook 
Haram en zal leiden naar de Hel.  

Madinah 8: Als u ooit boos op haar wordt en haar onterecht 
schreeuwt zonder geldige reden, dan is het Wajib 
[noodzakelijk] om berouw te tonen en om dit goed te maken. 

www.dawateislami.net



                                                                                     SUNNAH VAN HET HUWELIJK  

 

77 

Zonder schaamte en zonder het te beschouwen als een 
handeling van zelfvernedering, verontschuldigt u tegenover 
haar op zo een manier dat ze u vergeeft van de bodem van haar 
hart. Alleen het verbaal zeggen van sorry is niet altijd 
acceptabel; noch bevrijdt het de overtredende persoon van de 
rechten van de ander. Vergiffenis en compensatie zijn 
afhankelijk van de hevigheid van de zonde. 

Madinah 9: Het is uiterst onvoorzichtig en ongepast om haar 
te beledigen en te schreeuwen naar haar als ze niet reageert op 
uw geroep. Denk positief! Ze kunt u geroep misschien niet 
hebben gehoord of kan gehinderd zijn door iets dringends. 

Madinah 10: Als ze uw kleren niet goed heeft gestreken; 
smaakloos eten heeft gekookt door het incorrect gebruik van 
zout en specerijen; geen vers eten heeft gekookt; of u het eten 
van gisteren heeft gegeven na het op te warmen; of u koud eten 
heeft gegeven zonder het op te warmen; of de borden niet heeft 
afgewassen etc. moet u deze dingen naar behoren discussiëren 
met haar op een tedere manier in plaats van haar een standje te 
geven of haar vijandig te behandelen. Vriendelijkheid zal de 
liefde tussen u en uw partner vergroten. Probeer de trucs van 
satan te begrijpen! Laat het haat niet groeien. 

Madinah 11: Als er gevaar is van ruzie door het probleem 
verbaal te discussiëren, maak er dan een gewoonte van om het 
probleem schriftelijk op te lossen. Het zal het probleem in de 
kiem smoren.  
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Madinah 12: Eisen dat u vrouw verplicht heerlijk eten kookt 
zoals dat wordt gedaan in restaurants etc. is onderdanigheid 
aan uw nafs. Het treiteren of haar uitlachen en kwetsen als ze 
niet zulk eten bereidt, is een handeling die geliefd is bij satan.  

Madinah 13: Zonder einige reden boos worden op de vrouw 
vanwege de klacht van uw eigen moeder etc. is onderdrukking 
en de onderdrukker verdient de Hel. De Profeet van Rahmah, 
de Bemiddelaar van de Ummah ��� �-�!  �ٖ� �) 
 �!  ��	 �� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1 zei, 
‘Onderdrukking leidt tot de Hel.’  

(Sunan-ut-Tirmizi, Overlevering 2016, vol. 3, p. 406) 

Madinah 14: Het is een voorrecht en Sunnah om uw werk met 
uw eigen handen te doen. Umm-ul-Mu`minin, Sayyidatuna 
‘Aishah Siddiqah ���	2�#  )*�����  �/
  � �3�( zei: De Nobele Profeet   ��	 �� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1

��� �-�!  �ٖ� �) 
 �! naaide zijn eigen kleren en herstelde zijn sandalen en 
deed al die taken die mannen doen in het huis.  

(Kanz-ul-‘Ummal, Overlevering 18514, vol. 7, p. 60) 

Madinah 15: Om uw werk zelf te doen en te vermijden om uw 
vrouw te bevelen over kleine dingen zoals: Pak het op! Zet het 
daar! Breng dit en dat etc. zal helpen om vrede te brengen in 
het huis.  

Madinah 16: De omstandigheden binnen een huis kunnen 
verslechteren als de man de slaap van zijn vrouw verstoort 
voor kleine onbenullige dingen, haar beveelt om zo en zo een 
taak uit te voeren, terwijl ze bezig is met huishoudelijke taken 
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zoals schoonmaken, bloem kneden of als ze hoofdpijn heeft, 
koortsig is of ziek. Zoals u uw slaap fijn vindt, soms lui bent of 
in een slechte bui bent, is zij ook een mens net als een ieder 
met soortgelijke zwakheden. Vrouwen hebben meer slaap 
nodig dan mannen. Ze kunnen ook boos worden. Maak jezelf 
daarom bekend met haar gevoelens en gedachtengangen.  

Madinah 17: Het is extreem noodzakelijk dat een van de twee 
stil blijft, als de ander boos is. Omdat het beantwoorden van 
woede met woede gevaarlijk kan zijn. 

Madinah 18: Het bekritiseren van de vrouw wanneer ze bezig 
is in de keuken met zinnen zoals: u weet niet hoe je een 
aardappel moet snijden, u weet niet hoe u een tomaat of 
gember goed moet snijden etc., is extreem vernederend. Een 
wijze echtgenoot is degene die zijn eigen taken vervult en zijn 
vrouw prijst op een toegestane manier.  

Madinah 19: Ruzie tussen de man en vrouw in de 
aanwezigheid van kinderen zal hun gedrag slecht beïnvloeden.  

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ;

=
ُ             بيۡ بِ َصل د َصل� ا�4  ُمَم�

ٰ
;َ 

ٰ
 َتَعا1

14 Madani Parels voor de Getrouwde Islamitische zusters 

Madinah 1: De man heeft macht over zijn vrouw. Denk niet 
eens aan het tegenovergestelde.  
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Madinah 2: Omdat de man autoriteit heeft over zijn vrouw, 
beschouw het gehoorzamen van hem als een verplichting. De 
Geliefde en Gezegende Profeet   �/
  ��0 �1��� �-�!  �ٖ� �) 
 �!  ��	 �� ��.  )*�����  zei, ‘Wanneer 
een vrouw vijf keer per dag de Salah verricht, vast in de maand 
Ramadan, haar kuisheid beschermt en haar man gehoorzaamt, 
dan kan ze het Paradijs via elke deur die ze maar wilt betreden.’ 
(Al-Mu’jam-ul-Awsa, vol. 3, p. 283, Overlevering 4598) 

Madinah 3: Accepteer elke opdracht van de man die in 
overeenstemming is met de Shari’ah, zelfs als het onaang 
enaam is voor uw nafs.  

Madinah 4: Verdien overvloedig veel zegeningen door maaltijden 
te koken die hij lust en zoals hij het lekker vindt en serveer deze 
vriendelijk. Sayyiduna Ibn ‘Abbas ��&���	2��#  )*�������  ���� ���
  � �3�( heeft overgeleverd 
dat de Grootste en Heiligste Profeet ��� �-�!  �ٖ� �) 
�!  ��	 �� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1 zei, ‘Na 
het inachtnemen van Fard (verplichte aanbidding) is het blij 
maken van een Moeslim de beste daad in het Hof van Allah 
 ���� �! ��"�#.’ (Al-Mu’jam-ul-Kabir, vol. 11, p. 59, Overlevering 11079) 

Madinah 5: Als u lichtgeraakt wordt door de kritiek van uw 
man ondanks dat zijn kritiek correct is volgens de Shari’ah, 
beschouw het dan als een satanische aanval en weer het af door 

dit te reciteren:  ��  	��
�
������� ��  ��� � �! ��"�#  

Madinah 6: De situatie zal verder gecompliceerd raken als u 
wraak neemt door met hem te ruziën, boze gezichten te 
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trekken, te gooien met servies of uw frustratie te uiten op uw 
kinderen of door elk andere wraakzuchtige handeling uit te 
voeren. Onthoud! Zelfs als verzoening wordt bereikt op deze 
manier, het zal niet de haat uit het hart verwijderen. 

Madinah 7: Richt u aandacht op de goede gewoontes van uw 
echtgenoot in plaats van zijn tekortkomingen. Blijf Allah  ���� �! ��"�# 
vrezen met betrekking tot zijn rechten.  

‘Aibon ko ‘aib joki nazar dhoendhti hai par 

Jo khush nazar hai khoebyaan aayen usse nazar 

Mankementen zoeken een mankement 
Degene die het goede ziet, ziet de voortreffelijkheden 

Madinah 8: Klagen tegen uw familie over het wangedrag van 
uw man of zijn familie blijkt uiterst schadelijk te zijn in deze 
wereld en in het Hiernamaals. Het blijkt dat dit de deur opent 
voor vele zondes zoals roddels, beschuldigingen, kwaadspreken, 
kwetsen etc. Dit kan zelfs leiden tot een echtscheiding.  

Madinah 9: Als de man of de familie werkelijk heel 
onderdrukkend is, zoek dan met een goede intentie een 
persoon die kan bemiddelen tegen het onderdrukken, om 
verzoening te verkrijgen met gerechtigheid. Als u echter praat 
over huiselijke zaken met uw vrienden of familie alleen om uw 
woede te uiten of om uw hart te luchten, kunnen zowel de 
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luisteraar als de spreker de Hel verdienen door het begaan van 
zondes zoals roddelen en beschuldigen. 

Madinah 10: Zelfs als u gekwetst wordt door de oneerlijke 
behandeling van uw man of schoonmoeder, hou jezelf dan 
onder controle. U wordt getest. Of u streeft ernaar om het 
Paradijs te verkrijgen door geduldig te zijn en uw tong en hart 
onder controle te houden of u wordt gerechtigd voor straf in 
de Hel door tegen de Shari’ah in te gaan en uw tong te 
misbruiken. 

Madinah 11: Het maakt niet uit hoe druk u het heeft, hoe diep 
u aan het slapen bent, zodra uw man u roept, sta dan meteen 
op en zeg (Ik ben aanwezig) met de intentie om vele zegeningen te 
krijgen. Verzamel de schatten van het Paradijs door hem te dienen. 

Madinah 12: Dien u man’s ouders etc. van harte voor zijn plezier. 
U zult succesvol zijn in deze wereld en in het Hiernamaals. 
Wie goed doet, goed ontmoet. 

Madinah 13: Wees niet ondankbaar tegenover uw man, omdat 
hij heel veel voor jou doet. Eens kwam de Gerespecteerde en 
Gerenommeerde Profeet ��� �-�! �ٖ� �) 
�!  ��	 �� ��.  )*����� �/
  ��0 �1 langs vrouwen terwijl 
hij de Eid Salah zou gaan verrichten op de dag van Eid, dus hij 
zei, ‘Oh vrouwen! Geef aalmoes, omdat ik velen van jullie in de 
Hel heb gezien. De vrouwen vroegen nederig, ‘Oh Rasulallah 
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��� �-�!  �ٖ� �) 
 �!  ��	 �� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1. Wat is de reden hiervoor? Hij zei, ‘Omdat je 
veel vloekt en ondankbaar bent tegenover je man.’  

(Sahih Bukhari, vol. 1, p. 123, Overlevering 304) 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ;

=
ُ             بيۡ بِ َصل د َصل� ا�4  ُمَم�

ٰ
;َ 

ٰ
 َتَعا1

Sluit u aan bij de Madani omgeving 

Door de zegeningen van het aansluiten bij de Madani omgeving 
van Dawat-e-Islami – een wereldwijde en niet-politieke beweging 
voor het prediken van de Quran en Sunnah – en door de Genade 
van Allah  ���� �! ��"�# en Zijn Geliefde Profeet  )*�����  �/
  ��0 �1��� �-�!  �ٖ� �) 
 �!  ��	 �� ��.  , kan 
zelfs een waardeloze ‘steen’ een onschatbare ‘diamant’ worden. 
Die enorm glinstert en er klaar voor is om deze wereld te 
verlaten op zo een manier dat anderen ernaar streven om zo 
een dood te hebben. Sluit u aan bij de Madani omgeving van 
Dawat-e-Islami, woon de wekelijkse Ijtima’ bij die in jouw stad 
wordt gehouden, reis met de Madani Qafilah’s en handel 
volgens de Madani In’amat gegeven door Amir-e-Ahl-e-
Sunnat  	��� ��� ������	 �
  ��������% �����  	���
��. U zult in overvloed zegeningen zowel in 
deze wereld als in het Hiernamaals ontvangen. 

Du’a (Smeekbede) 

Oh de Heer van Mustafa ��� �-�! �ٖ� �) 
 �!  ��	 �� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1. Stel ons in staat om, 
Amir-e-Ahl-e-Sunnat volgend, te handelen volgens de regels 
van de Shari’ah tijdens de gelegenheden van blijdschap en 
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verdriet. Oh Allah  ���� �! ��"�#! Moge we handelen volgens de Madani 
In’amat. Oh Allah  ���� �! ��"�#! Vergeef ons zonder verantwoording. 
Oh Allah  ���� �! ��"�#! Moge we standvastig blijven in de Madani 
omgeving van Dawat-e-Islami. Oh Allah  ���� �! ��"�#! Moge we de 
oprechte liefhebbers worden van de Profeet �� � �-�!  �ٖ� �) 
 �!  ��	 �� ��.  )*�����  �/
  ��0 �1. 
Oh Allah  ���� �! ��"�#! Vergeef de Ummah van Uw Geliefde Profeet 
��� �-�! �ٖ� �) 
 �!  ��	 �� ��.  )*����� �/
  ��0 �1. 

 
ٰ
   ِبَاهِ ال�ِبِّ ۡي مِ ا

َ ۡ
�  ۡي مِ ا# �>
  ��0 �1  � ��.  )*����� ��ۡ�  � �) 
 �!�ٖ �� � �-�! 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ;

=
ُ             بيۡ بِ َصل د َصل� ا�4  ُمَم�

ٰ
;َ 

ٰ
 َتَعا1

Lees het volgende Formulier Aandachtig door, Vul 

het in en Noteer de details  

De Islamitische broeders die zich bij de Madani omgeving van 
Dawat-e-Islami hebben gevoegd door Faizan-e-Sunnat te lezen 

of andere boeken van Amir-e-Ahl-e-Sunnat, door te luisteren 
naar cassettes met preken, wekelijkse Ijtima bij te wonen, 
provinciale of internationale bijeenkomsten bij te wonen, te 
reizen met de Madani Qafilah of door de zegeningen van elk 
andere Madani activiteit te doen, hierdoor kwam een Madani 
verandering in hun leven. Later werden zij een praktiserende 
Moeslim, versierden hun gezicht met een vuistlange baard of 
Imamah. Zij of elk ander familielid kregen genezing van hun 
ziekte, moeilijkheden werden verzacht, reciteerden de Kalimah 
voor de dood, overleden in een gunstige conditie, droomden 
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van een overledene in een goede conditie, kregen Goddelijke 
inspiratie of kregen voordeel van een amulet [Ta’wizat-e-
‘Attariyyah]. Zij zouden allen het formulier hieronder moeten 
invullen. Beschrijf de details van het verhaal en stuur het naar 
dit adres: 

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran, 

Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan, 
Department van Amir-e-Ahl-e-Sunnat, Majlis Al Madina-tul-
‘Ilmiyyah 
 

Naam en vadersnaam:_____________ Leeftijd: ____________ 

Naam van Pir [Spirituele leider]:________________________ 

Adres: ___________________ Telefoonnummer:__________ 

E-mail Adres:______________________________ Naam van 

cassette of boek die aanzette tot verandering:______________ 

Datum / maand / jaar van het lezen of luisteren of wanneer de 

gebeurtenis plaatsvond:________ Voor hoeveel dagen reisde u 

mee met de Madani Qafilah:_________ Huidige verantwoor 

delijkheid binnen Dawat-e-Islami:______ Beschrijf de details 

van de zegeningen dat u heeft verkregen. Zowel groot als klein 

met uitleg van uw leefstijl voordat u aansloot bij de Madani 

omgeving (als u wilt dat anderen hiervan leren) bijvoorbeeld 

als u modern was of een misdaad beging etc. Schrijf op een 

bladzijde de plaats, tijd en de details van de gebeurtenis en de 
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inspiratie die u kreeg van een prikkelende situatie met betrekking 

tot de zegeningen en wonderen die werden onthuld door de vrome 

persoonlijkheid van Amir-e-Ahl-e-Sunnat  	��� ��� ������	 �
  ��������% �����  	���
��.  

Madani Advies 

 	 �� 
� 	& �,��  �+ �� � ���  ��� � �! ��"�# ! Shaykh-e-Tariqat Amir-e-Ahl-e-Sunnat ‘Allamah 
Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas ‘Attar Qadiri Razavi   	���
��
 	��� ��� ������	 �
  ��������% ����� is een onvergelijkbare persoonlijkheid van deze tijd. 
Door het voorrecht te hebben om zijn volgeling te zijn, hebben 
miljoenen mensen hun zondige handelingen opgegeven en 
leiden ze nu een vredevol leven doordat ze de bevelen van 
Allah  ���� �! ��"�# opvolgen en handelen volgens de Sunnah van de 
Heilige Profeet ��� �-�! �ٖ� �) 
 �!  ��	 �� ��.  )*����� �/
  ��0 �1 .  

Als Moeslim moet u het goede wensen, ook voor een ander. 
Daarom adviseren we u indien u geen volgeling bent van een 
(Jami’ Sharait /capabele) Pir [spirituele leider], om een volgeling te 
worden van Amir-e-Ahl-e-Sunnat  	��� ��� ������	 �
  �������� % �����  	���
�� om zo de 

voordelen en zegeningen van hem te verkrijgen.  ��  	��
�
������� ��  ��� � �! ��"�# , u 
zult succesvol zijn in beide werelden. Heeft u al een Pir dan 
kunt u ook Talib worden. Hiermee behoudt u uw eigen spirituele 

leider, maar u zult  ��  	��
�
������� ��  ��� � �! ��"�#  ook de voordelen en 
gezegendheid van Amir-e-Ahl-e-Sunnat  �� 	��� ��� ������	 �
  ��������% �����  	���
  verkrijgen. 

Methode om Volgeling te worden 

Als u of iemand anders een volgeling of Talib wilt worden, schrijf 
dan uw naam, vadersnaam en leeftijd hieronder en stuur het naar: 
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Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah 
Saudagran, Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah,  
Karachi, Pakistan, “Maktab Majlis Maktubat-o-Ta’wizat-e-

Attariyyah’’  ��  	��
�
������� ��  ��� � �! ��"�# ! De persoon zal een volgeling / Talib 

worden in de spirituele lijn van Qadiriyyah, Razawiyyah, 
‘Attariyyah. (Schrijf uw adres in hoofdletters) 

Email: attar@dawateislami.net 

� Schrijf op een duidelijke manier uw naam en adres met 
een balpen. Als de gegeven namen voor hetzelfde adres 
zijn dan hoeft u dit niet te herhalen. 

� U moet de naam van de Mahram of leidende familielid 
met adres opschrijven.  

� Als u per naam antwoord wilt, stuur dan net zoveel 
retourenveloppen mee.  

S# Naam Man/Vrouw Vadersnaam Leeftijd Adres 

1.      

2.      

3.      

4.      
 

Madani advies: Sla dit formulier op en print het uit. 

 ُمَم�د
ٰ
;َ 

ٰ
ُ َتَعا1 َبِيۡب           َصل� ا�4

ۡ
 ال

َ
ۡوا َ;

=
 َصل
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