
Let op! Voorwaar, op de vrienden van Allah is er geen angst/vrees, en ze worden niet 
droevig/verdrietig. Degenen die geloof hebben aanvaard en vroomheid beoefenen. Er 
zijn goede tijdingen voor hen in het leven van deze wereld en in het Hiernamaals; de 

woorden van Allah kunnen niet veranderen; dit is het ultieme succes.  

ِ ََل َخْوٌف َعلَْيِهْم َوََل ُهْم َيْحَزنُوَن  الَِّذيَن آَمنُوا  أَََل إِنَّ أَْوِليَاَء َّللاَّ

  َوَكانُوا َيتَّقُون 

ِلَك ُهَو  ِ َذٰ لَُهُم اْلبُْشَرٰى فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َوِفي اْْلِخَرةِ ََل تَْبِديَل ِلَكِلَماِت َّللاَّ

اْلفَْوُز اْلعَِظيُم   

Surah Yunus 62,63,64 

Qurán 

Hadith 

َ قَالَ : ُ َعلَْيِه َوَسلهَم: إِنه َّللاه ِ َصلهى َّللاه  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه
َب إِلَيَّ َعْبِدي بَِشْيٍء أََحبَّ إِلَيَّ  َمْن َعاَدى ِلي َوِليًّا فَقَْد آَذْنتُهُ بِاْلَحْرِب َوَما تَقَرَّ
ُب إِلَيَّ بِالنََّوافِِل َحتَّى أُِحبَّهُ فَإَِذا  ا اْفتََرْضُت َعلَْيِه َوَما َيَزاُل َعْبِدي يَتَقَرَّ ِممَّ

أَْحبَْبتُهُ ُكْنُت َسْمعَهُ الَِّذي َيْسَمُع بِِه َوبََصَرهُ الَِّذي يُْبِصُر بِِه َويََدهُ الَّتِي َيْبِطُش 
بَِها َوِرْجلَهُ الَّتِي يَْمِشي ِبَها َوإِْن َسأَلَنِي ََلُْعِطيَنَّهُ َوَلئِْن اْستَعَاَذِني ََلُِعيَذنَّهُ َوَما 
تََردَّْدُت َعْن َشْيٍء أَنَا فَاِعلُهُ تََردُِّدي َعْن نَْفِس اْلُمْؤِمِن َيْكَرهُ اْلَمْوَت َوأَنَا أَْكَرهُ 

 َمَساَءتَهُ 

 (رواه البخاري)
 

Overgeleverd door Aboe Hoerairah  رضي هللا عنه hij zei: De Boodschapper van Allah 

 zei: "Allah zei: ‘Ik zal de oorlog verklaren tegen hem die vijandigheid toont aan  ملسو هيلع هللا ىلص

een vriend van Mij. En de meest geliefde dingen waarmee Mijn dienaar dichter bij 

mij komt, is wat ik hem heb opgelegd (farz gebeden); en Mijn dienaar komt steeds 

dichter bij Mij door Nawaafil uit te voeren (bidden of extra daden doen naast wat 

verplicht is) totdat Ik van hem hou, en als Ik van hem hou, dan word Ik zijn gehoor 

waarmee hij hoort en zijn gezichtsvermogen waarmee hij ziet, en zijn hand waar-

mee hij grijpt, en zijn been waarmee hij loopt; en als hij Mij vraagt, zal ik hem ge-

ven, en als hij Mijn bescherming (toevlucht) vraagt, zal Ik hem beschermen; en Ik 

ben niet zo terughoudend om iets te doen, zoals ik terughoudend ben om de ziel 

van de gelovige te nemen, want hij vindt de dood onaangenaam en Ik vind het on-

aangenaam om hem teleur te stellen.’" 

Evenementen 
deze maand 

 09-Yaum-e-wiesaal 

Sheikh Abdul Qadir 

Djilani  رحمة هللا

  عليه

 18-Yaum-e-wisaal 

Khwaja Nizamuddin 

Auliyaa  رحمة هللا

 عليه
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Rabie-oes–Saanie (ook wel Rabie-oel-Aakhir genoemd) is de vierde maand van het Isla-

mitische jaar. Rabie betekent lente/voorjaar. Toen de naam voor deze maand gezet 

werd, was het het laatste deel van de lente/het voorjaar, daarom werd deze maand Rabie

-oes-Saanie of Aakhir genoemd, wat betekent ‘de tweede lente’. 

  

Deze maand staat bekend voor het vieren van de Urs van Sayyiduna Ghaus ul Azam, 

Sheikh Abdul Qadir Djilani رحمة هللا عليه . Deze Urs is ook bekend als de Gyaarwie sharief, 

die op de elfde van deze maand wordt gehouden. 

Op de Achttiende van deze maand wordt ook de Urs van Hazrat Syed Muhammad Ni-

zamuddin Auliya رحمة هللا عليه   gehouden. 

 

Wat betekent Urs? 

De letterlijke betekenis van Urs is bruiloft, en het is om deze reden dat de bruid en brui-

degom ‘Uroos’ worden genoemd. De datum van overlijden van vrome gelovigen en van 

de Vrienden van Allah  عزوجل wordt Urs genoemd, omdat de engelen die de overledene 

ondervragen (Nakeerain), de overledene testen en als ze hem succesvol vinden, zeggen 

ze: "Slaap als een bruid die niet zal worden gewekt door iedereen behalve door de per-

soon die het meest van haar houdt.” (Mishkaat ul Masaabeeh, Baabu Isbaatil-Qabr). 

Omdat de engelen hun op die dag ‘Uroos’ hebben genoemd, wordt hun dag van overlij-

den ook de dag van ‘Urs’ genoemd. 

Urs betekent alleen maar om het graf op de dag van overlijden elk jaar te bezoeken, de 

beloning van de recitatie van de Heilige Qurán over te brengen en liefdadigheid te geven. 

De bron van Urs is te vinden in de Ahadith en de uitspraken van de juristen. Allama Ibn 

Aabidien as Shaami verklaart in zijn boek Raddoel Mukhtaar: “Ibn Abi Shalba  رضی هللا عنہ

stelt dat de Heilige Profeet  jaarlijks naar de graven van de martelaren (Shuhadaa) van  ملسو هيلع هللا ىلص

Uhud ging.”  (Vol. 1, Baabu Ziyaaratil-Quboor) 

 

Wat betekent Gyaarwie sharief? 
Het woord Gyaarwie betekent letterlijk ‘de elfde’ en het wordt gebruikt voor de Urs van 

Sayyiduna Ghaus ul Azam, Sheikh Abdul Qadir Djilani. Hoewel er meningsverschillen zijn 

onder de geleerden over de overlijdensdag van Sayyiduna Sheikh Abdul Qadir Djilani; 

sommigen zeggen de negende van deze maand, sommigen de elfde en sommigen weer 

de zeventiende; wordt de Urs van Ghaus ul Azam toch de elfde (Gyaarwie sharief) ge-

noemd en meestal ook op de elfde van elke maand gehouden. Dit komt doordat in de tijd 

van het ontstaan van deze traditie ongeveer 880 jaar geleden, in de Islamitische landen/

staten de salaris op de tiende van elke maand werd uitgekeerd. De moeridien en gelief-

den van Sayyiduna Ghaus ul Azam vonden het prettig om een deel van hun salaris aan 

de Iesalae Sawaab (overbrengen van zegeningen) van Sheikh Abdul Qadir Djilani te be-

steden. Daarvoor namen ze dus ‘s avonds wat zoetigheid mee naar huis waarop ze na 

Maghrib (11
e
 avond) Fatiha reciteerden en vervolgens het eten uitdeelden. Deze praktijk 

werd zo populair dat het bekend werd als Gyaarwie Sharief. Vandaag de dag maakt het 

niet uit welke dag en welke maand de Fatiha van Huzoor Ghaus ul Azam wordt gehou-

den; het wordt alsnog Gyaarwie Sharief genoemd. De Gyaarwie Sharief is dus het over-

brengen van zegeningen (Iesaale sawaab) aan de overledenen. Als dit voor onze naas-

ten (de algemene mens) gebeurt, dan is dat om hun zonden te laten vergeven. En als dit 

voor de vrome mensen en de Auliyaa Allah gedaan wordt, dan is het om hun status te 

verhogen. Als het voor ons naasten gebeurt dan noemen we dat Tiedja, Tjalieswa, Barsie 

etc.. 

Tiedja, Tjalieswa, Barsie…                                                                                  

En nu we het toch over Iesaale sawaab, Tiedja, Tjalieswa en Barsie hebben, wil ik deze 

termen ook een beetje toelichten. Tiedja betekent derde, Tjalieswa betekent veertigste en 

Barsie betekent jaarlijks. Als deze termen met Iesaale sawaab geassocieerd worden dan 
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Deze maand 

“Slaap als een 

bruid die niet 

zal worden 

gewekt door 

iedereen, 

behalve door 

de persoon 

die het meest 

van haar 

houdt.” 

Hadith 



ثم اقيموا حول قبری 
حتی استانس بکم و 
اعلم ما ذا اراجع 

 رسل ربی
 

Hazrat Amr ibn Áas 
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Mazaar Abdul Qadir 

Djilani  

   رحمة هللا عليه

betekent het gewoon zegeningen overbrengen naar de overledenen op de derde dag 

(na overlijden/begraven), veertigste dag en jaarlijks. De vragen die meestal hierover ge-

steld worden zijn: Waarom deze drie momenten? Is het verplicht? Is het toegestaan? 

De Iesaale sawaab  is sowieso toegestaan (bewezen uit de Qurán en Ahadith) en men 

kan het elk moment, elke dag, elke maand doen; wanneer men wilt. Het liefst elke dag. 

Daar worden de overledenen alleen maar blijer van. Er zijn geen momenten wanneer 

het verplicht is. Het is alleen maar beter als er dagen zijn vastgesteld, zoals de derde, 

de veertigste, om de zes maanden of jaarlijks om verwaarlozing te voorkomen. De wijs-

heid achter de derde dag (tiedja) is dat de mensen op de eerste dag bezig zijn met de 

djanazah en de begrafenis, de tweede dag nemen ze rust om hun verlies en verdriet te 

verwerken en vervolgens zijn ze op de derde dag weer in staat om Fatiha te houden 

voor de overledene. Deze derde dag is tevens de laatste dag voor het condoleren. 

De reden achter 40 dagen, 1 jaar, etc. is dat moslims het hele jaar door op verschillende 

tijdstippen sawaab aan de overledenen willen overbrengen. Na de dood blijft het hart 

van de overledene oorspronkelijk bij zijn vrienden en familie hangen en maakt zich daar-

na langzaam van hen los. Net als wanneer de Nikaah van een meisje wordt gedaan en 

ze naar haar schoonouders wordt gestuurd, wordt ze liefdevol aangesproken en ver-

wend, zodat ze zich in haar nieuwe omgeving op haar gemak voelt. Na verloop van tijd 

nemen deze handelingen af. De bron hiervoor is ook te vinden in de Ahadith. Na de be-

grafenis moeten we even bij het graf blijven staan en de overledene helpen via Iesaale 

sawaab en Talqeen. Hazrat Amr ibn Áas  رضی هللا تعاٰلی عنہ  verklaarde in zijn testament: 

"Nadat jullie me hebben begraven, blijf dan een tijdje bij mijn graf staan, zodat mijn hart 

door jullie bekend wordt en ik de Nakeerain (twee engelen van het graf) kan beantwoor-

den." "ثم اقيموا حول قبری حتی استانس بکم و اعلم ما ذا اراجع رسل ربی“ (Mishkaat ul Masaabeeh, 

Baabud¬Dafn).  

Daarom wordt lesaale sawaab zo snel mogelijk voor hem gedaan. Onder de aayat  

 In de“ : رضی هللا تعاٰلی عنہ  uit surah Al-InShiqaaq schrijft Shah Abdul-Azeez ”َواْلَقَمِر إِذَا اتََّسقَ “

eerste fase van het overlijden (d.w.z. op het moment dat de ziel het lichaam verlaat), 

blijft er een effect van het vorige leven en een band met je lichaam en nabije familie/

vrienden. Het is alsof het een deel van de Barzakh is (een verband hebben met dit leven 

en de dood). In deze toestand bereikt de hulp van de levenden snel de overledenen en 

deze wachten wanhopig op hun hulp. Dua, liefdadigheid, Fatiha, etc. zijn op dit moment 

allemaal erg nuttig. Daarom proberen mensen deze hulp tot een jaar en vooral tot en op 

de 40e dag na de dood te bieden." (Tafseer Azeezia) 

De levenden ondergaan ook dezelfde toestand: in het begin is er veel verdriet, maar met 

het verstrijken van de tijd, vermindert dit. Het is dus de bedoeling om het hele jaar door 

op elke helft Iesaale sawaab, Fatiha, liefdadigheid (Sadaqah) te doen en te geven. Dus 

de helft van een jaar (zes maandelijks), de helft daarvan (3 maandelijks) en daarna op 

45 dagen, wat de helft van 3 maanden is. De 45 is echter vervangen met 40 (tjalieswa), 

omdat het getal 40  in de Islam een belangrijke rol heeft bij de spirituele en fysieke ont-

wikkeling. 

Wat voor soort ontwikkeling wordt veroorzaakt door dit nummer 40? De klei van Hazrat 

Adam عليہ السالم bleef 40 jaar in één toestand. De belangrijke ontwikkelingen van een 

baby in de buik van de moeder vindt plaats in stappen van 40 dagen - voor details zie 

hadith in Mishkaat ul Masaabeeh, Baabul-Imaan bil-Qadr. Na de bevalling ervaart een 

moeder Nifaas (de stroom van bloed) gedurende 40 dagen. Het intellect rijpt op 40-

jarige leeftijd en het is om deze reden dat de meerderheid van de profeten (alaihimoes 

salaam) werd bevolen om hun boodschap te verspreiden nadat ze 40 jaar oud waren 

geworden. De Sufiya-Kiraam trainen zichzelf gedurende 40 dagen in wazifa's en ervaren 

daarna spirituele ontwikkeling. Hazrat Musa عليہ السالم  kreeg de opdracht om naar de 

berg Toer te komen en 40 dagen I'tikaaf uit te voeren. Daarna ontving hij de Taurat,  و اذ

-" واعدنا موسی اربعين ليلۃ " Surah Baqarah, vers 51.  

إن أََحِدُكم يُْجَمُع 
ِه  َخْلقَهُ في بَْطِن أُم ِ
أْربَِعيَن يوًما 
نُْطفَةً ثُمَّ يَُكْوُن 

َعلَقَةً ِمثَْل ذِلَك، ثُم 
ْيُكْوُن ُمْضغَةً ِمثَْل 

 ذلك
(Bukhari, Muslim)  



In de vorige hoofdstukken hebben we het meerdere malen over de Auliyaa Allah, oftewel 

de vrienden van Allah tabaraka wa taála gehad. Maar wat betekent Auliyaa en wie zijn de 

Auliyaa Allah? Wat is hun status en hoe hebben zij die status verkregen?  

In de drie verzen uit de Qurán en de Hadith Qudsi die ik op de voorpagina heb vermeld, 

heeft Allah tabaraka wa taála op al deze vragen antwoord gegeven. 

Auliyaa is meervoud van Wali en Wali betekent vriend. WalieyAllah betekent dus vriend 

van Allah en Auliyaa Allah (lees: Auliyaa-oel-Lah) betekent vrienden van Allah.  

Allah tabaraka wa taála zegt:  

“Let op! Voorwaar, op de vrienden van Allah is er geen angst/vrees, en ze worden niet 

droevig/verdrietig. Degenen die geloof hebben aanvaard en vroomheid beoefenen. Er zijn 

goede tijdingen voor hen in het leven van deze wereld en in het Hiernamaals; de woorden 

van Allah kunnen niet veranderen; dit is het ultieme succes.” 

 

Allah tabaraka wa taála vermeldt eerst de status van de Auliyaa en begint met het woord 

 hetgeen betekent: Let op!, geef aandacht of wees op je hoede. Vervolgens ,(Alaa)   أََلَ 

vermeldt Allah tabaraka wa taála dat de vrienden van Allah geen angst of vrees hebben 

en ook geen verdriet. Angst en vrees hebben met de toekomst te maken; men is bang 

voor iets dat moet komen; en verdriet heeft te maken met het verleden. In de tweede vers 

vertelt Allah tabaraka wa taála wie de Auliyaa zijn: ‘Degenen die geloof (Iemaan) hebben 

aanvaard en daarna vroomheid beoefenen’. En in de derde vers vertelt Allah tabaraka wa 

taála over de beloning van de Auliyaa Allah. 

Uit de Hadith Qudsi begrijpen we ook wat ‘vroomheid beoefenen’ inhoudt en waarom de 

Auliyaa geen angst of vrees en verdriet hebben. Allah tabaraka wa taála zegt: “De meest 

geliefde dingen waarmee mijn dienaar dichter bij mij komt (vroomheid beoefent), zijn de 

zaken die Ik op hem heb verplicht, uit te voeren (het gebed, het vasten, de bedevaart, en 

zakaat etc..) en als hij aan de verplichtingen voldoet en daarnaast ook nog eens vrijwillige 

(nawaafil) gebeden of handelingen blijft doen, dan komt hij zo dicht bij mij dat Ik van hem 

begin te houden en als ik van hem houd, dan word Ik zijn gehoor waarmee hij hoort en 

zijn gezichtsvermogen waarmee hij ziet, en zijn hand waarmee hij grijpt, en zijn been 

waarmee hij loopt; en als hij Mij vraagt, zal Ik hem geven, en als hij Mijn bescherming 

(toevlucht) vraagt, zal Ik hem beschermen”. Dat Allah tabaraka wa taála de oren, ogen, 

hand en been van de Auliyaa wordt, betekent niet dat Allah tabaraka wa taála letterlijk het 

lichaamsdeel van die persoon is geworden, maar het betekent dat de persoon hoort en 

ziet wat de normale mens niet kan horen en zien en kan reiken en gaan waar de normale 

mens niet kan reiken en gaan. En omdat het de maand van Sayyiduna Abdul Qadir Djilani 

is, zal ik ook een voorbeeld van hem geven.    

Op een dag dat Sayyiduna Abdul Qadir Djilani  zijn studenten les gaf, zagen de رحمة هللا عليه 

studenten dat zijn gezegende gezicht plotseling rood werd en druppels zweet zijn voor-

hoofd bedekten. Hij stak zijn hand in zijn mantel en bleef enige ogenblikken stil. De stu-

denten verklaarden dat, toen hij zijn hand uit zijn mantel trok, druppels water uit zijn mouw 

vielen. De studenten durfden hem niets te vragen vanwege zijn spirituele status (djalalie), 

maar ze hadden de dag en datum genoteerd. Twee maanden later kwam een groep han-

delaren naar Bagdad en bracht verschillende geschenken voor Sayyiduna Ghaus ul 

Azam رحمة هللا عليه . De studenten vonden het vreemd omdat ze deze handelaren nooit 

eerder hadden gezien, daarom vroegen ze aan de handelaren wat de reden was voor de 

geschenken. De handelaren gaven aan dat zij twee maanden geleden per schip onder-

weg waren naar Bagdad toen hun schip in een hevige storm terechtkwam. Toen ze reali-

seerden dat de storm hun schip zou laten zinken, hebben ze Sayyiduna Ghaus ul Azam 

 om hulp geroepen, waarna een hand uit het niets verscheen en hun schip   رحمة هللا عليه

optilde en op een veilige plaats neerzette.  
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De studenten vergeleken de datum en tijd met de datum en tijd dat Sheikh Abdul Qadir 

Djilani رحمة هللا عليه  zijn hand in zijn mantel had gestoken en nat eruit had gehaald. En 

de datums en tijden kwamen overeen. In de werkelijkheid had Sayyiduna Sheikh Abdul 

Qadir Djilani رحمة هللا عليه  dus met zijn hand het schip gered, terwijl de aanwezigen 

zagen dat hij zijn hand in zijn zak had gedaan en hij heeft niet alleen met zijn hand het 

schip gered maar natuurlijk eerst de noodkreet van de reizigers met zijn oren gehoord 

en hun toestand met zijn ogen gezien, terwijl hij van hen op een afstand van 2 maan-

den verwijderd was. Dit bedoelt Allah tabaraka wa taála met de woorden, “Ik word zijn 

oren, ogen en hand”. 

Een ander voorbeeld die in Malfoozaate Aála Hazrat رحمة هللا عليه  staat vermeld. Een 

zoon van Hazrat Sayyid Yamanie رحمة هللا عليه was een geboren walie. In zijn kinderjaren 

ging hij op een dag op de stoel van zijn vader zitten en zei tegen iemand: ”schrijf  فُالٌن فِي

 Zo noemde hij verschillende namen op van .(”die persoon is in het paradijs“)” اْلَجنَِّة  

personen en zei dat diegene in het paradijs is/zal zijn en de schrijver schreef het op. 

Toen zei hij: “schrijf فاُلٌن فِي اْلنار“ (“die persoon is in het vuur/de hel”). De schrijver stopte 

met schrijven. Hij zei weer: “schrijf, فاُلٌن فِي اْلنار“ de schrijver schreef niet. De zoon van 

Hazrat Mohammad Sayyid Yamanie رحمة هللا عليه  herhaalde de opdracht voor de derde 

keer, maar de schrijver weigerde te schrijven. Toen zei hij; “ اَْنَت فِي اْلنارِ ”  (jij bent in het 

vuur/de hel). De schrijver schrok en rende naar Hazrat Sayyid Yamanie رحمة هللا عليه  en 

vertelde hem wat er gebeurd was. Hazrat vroeg aan hem: “Heeft hij gezegd ‘Jij bent in 

het vuur of jij bent in de hel?’” De schrijver zei: “Hij zei: ‘jij bent in het vuur.’” De vader 

zei: ”Ik kan niet veranderen wat hij heeft gezegd, maar jij hebt de keuze welk vuur jij 

beter vindt, die van deze wereld of die van het hiernamaals?” De schrijver zei: “Ik heb 

voorkeur aan het vuur van deze wereld.” De schrijver is door vuur overleden

(verbrand). In de hadith wordt vermeld dat overledenen door vuur de status van Sha-

heed (martelaar) verkrijgen. 

Dit was er een voorbeeld van dat wat uit de gezegende mond van de vrienden van 

Allah tabaraka wa taála komt, Allah tabaraka wa taála maakt het waar. 

Dat is de reden dat Allah tabaraka wa taála de aayate kareemah begint met (  َأََل   
(Alaa)); een waarschuwing. Let op!, we hebben het nu over de vrienden van Allah, be-

handel hun met respect en wees altijd op je hoede, dat je niet in onwetendheid hun 

kwetst, waardoor je iemaan (geloof) in gevaar komt.  

 

  

In de heilige Qurán vermeldt Allah tabaraka wa taála over een persoon (walie) uit de 
tijd van Hazrat Sulaimaan alaihis salaam, die de troon van Bilqis (koningin van Sa-
ba) in een oogwenk naar Hazrat Sulaimaan alahis salaam bracht.  

In welke vers van welke Surah staat dit? 

Vraag 

Antwoord vorige uitgave  

Hoeveel keer komt de naam “Mohammad” van de geliefde Profeet  in de Qurán  ملسو هيلع هللا ىلص
voor? 

Antwoord: 4 keer. In vers 144 van Surah Aale Imraan, vers 40 van Surah Al-Ahzaab, 
vers 2 van Surah Moehammad en vers 29 van Surah Al-Fath. 

——————————————————————————————————————
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