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In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle;
op Wie ik vertrouw en bij Wie al mijn hoop is
Voorwoord
Alle lof, het meest pure lof zij, aan de Degene Wie, De Unieke Eigenaar van alle dingen is, en
aan Ene, Wie uit zijn straling, het ganse geschapene in het bestaande gekomen is.
En aanbidding en gebed betamen alleen en enkel De Ongeëvenaarde God Wie Alziend en
Alwetend is en de terugkeer naar hem en de verschijning van hem is.
De Genereuze wie in de podia van het bestaan, de behoeften van alle deeltjes volgens hun
capaciteit beantwoord heeft,
En De Barmhartige, wie de weg om terug te keren naar hem voor zijn slaven geopend heeft,
waartussen de beste is de weg van zijn slavernij die door zijn profeten vertoond is en zijn beste
gave aan ons is ons te kiezen om de profeet van de laatste dagen te volgen.
O Barmhartige God! Wij spreken uit onze slavernij voor Jouw, en wij hebben Jouw sterke
getrokken touw vast gegrepen. Help ons om via de leiding van Jouw geliefde profeet en
zuivere dienaar Mohammed ibn 'Abdullah (vrede en zegeningen van Allah aan hem en aan zijn
nageslacht) tot Jouw te naderen en volgens zijn instructies zich te gedragen en ons hart door
Welyat1 en door de gehoorzaamheid van opvolgers (awsiya)2 van deze gewaardeerde Profeet
te belichten.
En dan met smeekbede tot het succes van Barmhartige God, deze arme hulpeloze dienaar van
de derwisjen, Mohammed Hasan Gunabadi , die in de Weg (Tariqat)3 met de titel Salih 'Ali
Shah geëerd werd, op verzoek van een aantal van de geestelijke broeders en de reizigers in de
Murtadawi 4 Weg (Tariqat) en volgers van Ni'matullahi Sultan 'Alitshahi Orde5, , heeft zich
ertoe verbonden om deze brief en instructie te schrijven om de Islamitische en geloof
betreffende taken aan hen te herinneren. Ondertussen heeft de behandeling van de volgende
punten, tot het schrijven van deze brief bijgedragen:
1- sinds tijd geleden komen er meer en meer brieven aan van sommige veeleisende 6
broeders en de beginners en in het bijzonder van degenen die in de steden wonen

1

Welayat betekent vriendschap, maar zijn tweede of bijzondere betekenis is liefdevolle Godsgehoorzaamheid.
Awsiya:is meervoudvorm voor het woord ‘wasi’ die executeur of opvolger betekend en bijzonder bedoelt heir
de twaalf heilige opvolgers van profeet Mohammad die ook van zijn eigen gezin waren.
3
Tariqat betekent weg of pad, en hier bedoelt de route van geestelijke tocht naar God die normaal onder toezicht
van een ervarende Master gekruist wordt.
4
Murtadawi betekendt wat met ‘Mortada’ betreft en dit is een titel van Hazrate Ali die volgens de sjiieten de
eerste en directe geestelijke opvolger van profeet Mohammed en de vierde heerser na hem was.
5
Ni’matullahi Sultan Alishahi orde is de grootste sofistische orde tussen de sjiieten.
6
Veeleisende bedoelt iemand die wenst om onder toezicht van een Ervarende Master de geestelijke tocht naar
God te beginnen.
2
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waarin de gemachtigde Sjeiks7 niet beschikbaar zijn en ze daarom minder omgang met
ervarende Foqara8 (Derwisjen9) hebben; en ze hebben ook geen boeken van mystici
gelezen of ze hadden geen boeken ter beschikking om te lezen en daarom stellen ze
verschillende vergen; of soms vragen ze naar uiterlijke en innerlijke instructies aan en
ik heb hen altijd beantwoord maar gezien dat voor elke brief geen gedetailleerd
antwoord kan geschreven worden en bovendien behalve de persoon die vraagstelt en
antwoord krijgt, kunnen de anderen niet geïnformeerd worden en vermits altijd de
zelfde vragen herhaald worden, en de antwoorden ook moest herhaald worden,
daarom heb ik gedacht dat ik deze brief gedetailleerd schrijf en alle mogelijke vragen
zover mogelijk gedetailleerd beantwoord om gepast voor het publiek te zijn en
iedereen kan het gebruiken en de rest van onderwerpen kan van de mond van mystici
geleerd worden.
2- Sommige beginners van Foqara of anderen, horen soms iets over Faqr en derwisjen
van hun vrienden of van de tegenstanders van Faqr (en accepteren) zonder voldoende
onderzoek en daarna twijfelen ze over de principe van Faqr of misschien lezen ze iets
in de boeken van mystici over de geheimen van Tariq(Weg ) of horen iets van de
Mannen van Tariq(Weg) maar zonder goed te begrijpen en ze durven niet vraag te
stellen de wetende mensen of doen geen verder onderzoek in andere boeken van
ouderen; en dus beschouwen ze deze geheimen als pure letterlijke woorden of
gedragen (zonder opletten naar de diepe betekenis) en/ of deze mensen hebben iets
gezien en/of gehoord maar wegens de groep of ideologische overwegingen, spreken
ze niet over hun problemen en dit blijft bij hen permanent onopgelost en later wordt
het als een onaangenaam gedrag of idee en bij gevolg beoordelen ze slecht over de
mensen die echt correct zijn. In deze brief zal voor sommige uitdrukkelijk en direct en
voor andere impliciet in zinspeling uitleg gegeven worden.
3- Een groep van de mensen, die niet over voldoende kennis van de podia van Faqr en
gnostiek vooral in onze tijd beschikken, hebben de kern van het onderwerp niet
zorgvuldig overdacht. En ook hebben ze niet genoeg diep over de betekenissen van de
woorden van de gnostici nagedacht, en ondanks dat dergelijke boeken- God zij dankafgedrukt en beschikbaar zijn 10 , hebben ze of wel die boeken niet gelezen of wel
hebben ze die boeken gelezen maar ze hebben ze naar hun eigen wensen vertaald11
en geïnterpreteerd en op dit manier hebben ze inderdaad vele mensen in misverstand
gebracht. Bovendien proberen sommige tegenstanders, uit vijandigheid en
koppigheid, de Faqr en de weg van derwisjen die in principe het volgen van profeten
7

In Soefisme terminologie is “Sjeik” iemand die podia van geestelijke tocht onder toezicht van Master gekruist
heeft en daardoor is geschikt erkend om andere wegkruisers te helpen.
8
Foqara is meervoudvorm voor het woord Faqir of Fakir, verwijzend naar vers 15 hoofdstuk 35 van koran:” Oh
mensen, jullie zijn allemaal behoeftige naar God maar God is geprezen rijk” de derwisjen beschouwen zich als de
armen die naar God nodig hebben en daarom zich Fakir benoemen.
9
Derwisj is het Perzisch woord voor het Voor Faqir en Derwisjen is Perzisch woord voor Foqara
10
Gezien de inhoud van gnostici boeken soms in tegenstelling met uiterlijk van religie uitziet, was het afdrukken
en publiceren van zulke boeken in Islamitische landen soms problematiek. Tijdens de eerste decennia van 20ste
eeuw werden de gnostici boeken relatief gemakkelijker in Iran gepubliceerd, maar sinds laatste decennia van
voorbije eeuw is het publiceren van soortgelijke boeken-spijtig genoeg- problematiek geweest.
11
Vele van gnostici boeken zelfs in niet Arabische landen, zijn in Arabisch geschreven en daarna werden van
Arabisch naar lokale talen vertaald.
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en heiligen is, en een combinatie van uiterlijk met innerlijk is, en hart met (geliefde)
bezig houden tijdens het werken is, en met alle mensen door mededogen behandelen
is, aan sommige voor te stellen als een vorm van ijdelheid en schaamteloosheid, als
een last voor de maatschappij, niet gebonden aan shariat regels 12 en principe van
religie niet respecteren om gewone mensen over Fakr en derwisjen in misverstand te
brengen en bezwaren tegen Faqr en derwisjen te verhogen, en derwisjen te
vernederen en sommige van wegzoekers geloven ze en worden van waarheid
afgeweken. Daarom is herhalen van een samenvatting van geloven en instructies
noodzakelijk.
4- Een deel van de wegzoekers samen met groep van oude weglopende zijn, bij het horen
van dit feit dat het kruisen van de ‘tocht’ (Tariqat), een verfijning van de eigen moraal
is, overtuigd dat verfijning door middel van theoretische kennis en leren, zoals wat in
de ethische boeken geschreven is, voldoende zou zijn of ze hebben de moraal die
"vaste humeuren van ziel” en zijn praktische gevolgen is, alleen in goede relatie met
anderen gevonden. Om deze reden zullen de islamitische ethiek en de gnostische zin
ook kort beschreven worden, zodat het van hulp zou kunnen zijn.
5- Aangezien de Fugara13, in elke tijdperk, het verbinden met de levende geleerde(Aalim)
en gnostische (Aarif), van hun eigen tijd wie hun taken bepaald, als een hoofdplicht
beschouwd, hebben inderdaad sommige van hen niet voldoende aandacht aan details
besteed of misschien hebben ze de algemene instructies niet goed verstaan of ze
hebben de verbinding onvoldoende gevonden en daarom vragen ze voor zekerheid
altijd naar meer details.
En van de andere kant zijn er andere groepen van mensen die het pad van derwisjen
alleen in orale litanieën (awrad)14 en aanroepingen (adhkar)15 gevonden hebben en
hun toevlucht genomen hebben als een middel tot het bevorderen van hun wereldse
doeleinden. Of ze maken gebruik van litanieën en aanroepingen -die in feite de
amoureuze influisteringen met De Geliefde en manifestatie van nederigheid en
hulpeloosheid voor de troon van de Almachtige God is, en met een absoluut oprechte
aandacht moet uitgevoerd worden- als een middel om hun wereldse verlangens te
vervullen en op dit manier schenken ze aandacht enkel tot het uiterlijk van de
woorden. Zij moeten zich bewust worden van deze nalatigheid.
Er zijn anderen die naar deze heilige gezegde: “Is religie iets anders dan liefde?”16 gaan
ervan uit dat alleen liefde voldoende is en, bewust of onbewust, zijn ze niet attent op

12

Shariat regels of Ahkam zijn primaire bevelen van Islam voor lichaam en uiterlijk en van een sub-religie tot
andere variëren, maar de Tariqat of Weg of pad is inderdaad een reeks van instructies die de geest, ziel en hart
betreffen en normaal zijn voor alle groepen in hun principe de zelfde.
13
Zie voetnoot nr 9.
14
Awrad zijn de litanieën die door Master aan derwisjen gegeven wordt en moet meestal met tong herhaald
worden om zijn hart te verfijnen.
15
Azkar is meervoudvorm van ‘Zikr’ die herinnering betekent en meestal een speciale naam van God is die door
Master aan derwisjen geïnstrueerd wordt om hun hart te verfijnen en normaal mag niet met tong vermeld
worden maar alleen en enkel mag (of moet) in het hart herhaald worden.
16
Verwijzend naar een heilige gezegde van Imam Sadegh de zesde opvolger van profeet Mohammad: ”Is religie
iets anders dan liefde?” geloven Sommige van derwisjen dat alleen liefde tonen voldoende is.
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het verrichten van goede daden. Ze respecteren niet de verboden en de plichten die
noodzakelijk zijn voor het onthouden van de toestand van [geestelijke] liefde en
verbinding en ook de bewatering van het geloof. Ze zijn zich niet bewust zelfs van
sommige van de uiterlijke omgangsvormen (adab) en zijn dus niet zeer aandachtig naar
hen. Trouwens, zo gebeurde het dat een paar vrienden hebben me gevraagd, om een
korte en tegelijkertijd uitgebreide instructie te schrijven om zulke mensen op de
hoogte te brengen, zodat men het op zijn persoon zou dragen en vaak naar verwijzen,
want de boeken worden minder gelezen wegens hun gedetailleerde beschrijvingen en
zijn ook gemakkelijk te vergeten.
Daarom heb ik hun wensen beantwoord en een samenvatting van de instructies van
de heiligen uit het verleden, die meestal in de boeken opgeschreven zijn, kort en
enumeratief verzameld en aan hen neergelegd. Aangezien dat het in plaats van een
boek, een brief van advies en instructie is, presenteer ik het aan de broeders als een
Advies van Salih17.
Ik hoop dat ook in de toekomst ik een commentaar te kunnen schrijven aan de
Salihiya18 en aan de lezers te kunnen presenteren.
En gezien dat meeste van de mensen over geen taalkennis van Arabisch noch
wetenschappelijke termen en belangrijke gnostische onderwerpen beschikken, heb ik
deze brief in eenvoudige Perzisch taal geschreven en de feiten die bijna door allemaal
altijd moeten geweten zijn, en of wel algemene religieuze plichten zijn of wel hun goed
en kwaad rationeel duidelijk is, en alleen herinnerd moet worden, heb ik kort vermeld.
Tegenover heb ik de feiten in details uitgelegd, die er echter misschien onbelangrijk
uitzien, maar hoewel er toch veel aandacht aan hen besteed moet worden.
In de eerste instantie, benadruk ik dat de vrienden19 moeten proberen om eerst en
vooral de omgangsvormen (Adab) en regels (Ahkam) van de Goddelijke Wet (shariat)20,
te leren die natuurlijke voorrang hebben boven aan de manieren (Adab) van het pad,
en inderdaad zijn de manieren van het pad (Tariqat) de geest van regels van Shriat en
op die manier hebben ze de eerlijke voorrang aan Goddelijk Wet.
Dus moeten ze zo veel als wat voor een moslim behoed of vereist is, van de bronnen
leren, zodat ze misschien hun islamitische plichten kunnen kennen.
En om hun inzicht in de zaken die met Faqr verbonden zijn ,te vergroten, kunnen zij
verwijzen in het algemeen naar de gedetailleerde boeken geschreven door de gnostici
en vooral naar de boeken van de eervolle faqir’s21 grootvader , wijlen Sultan 'Ali Shah
De Martelaar, en mijn overleden eervolle vader, Nour 'Ali Shah De Tweede (kan hun
17

Of Salih Advies; Zoals in tekst vermeld is, is het woord ‘Salih’ een titel voor de gerecepteerde schrijver, dus de
naam van dit boek kan: ‘Het advies van Salih’ zijn. Maar dit woord heeft nog een andere betekenis: “eerlijk en
correct”. dus kan de naam van dit boek ook ‘Het correcte advies’ of ‘Het goede advies’ betekenen.
18
Sallehiyia is een getailleerde boek over manieren en technieken van soefisme die door de vader en geestelijke
Master van de gerespecteerde schrijver ongeveer 100 jaar geleden geschreven, en recent gepubliceerd is.
19
Salekin is de meervoudvorm voor het woord ‘Salik’ en Salik is iemand die op ‘Het Pad’ naar God onder toezicht
van Soefi Master instapt en zijn geestelijke tocht begint. Dit woord kan in het Nederland naar reiziger vertaald
worden.
20
Zie voetnoot nr. 12.
21
De schrijver zelf
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graven worden geheiligd), die vol met waarheden en adviezen zijn. In feit moeten ze22
deze brief als supplementaire hoofdstuk of als een samenvatting van die boeken
beschouwen, en het tegelijkertijd als een beschrijving van de Belofte (Ahd)23 en (met
God gemaakte) verbond bekijken, waarin onder bepaalde omstandigheden zijn er
punten aan toegevoegd zijn en toespelingen zijn aldus verduidelijkt.
Ik hoop dat de gelovigen zich van de attributen en moraal met betrekking tot geloof
bewust zullen worden en hun alleen verbinding [met de Meester] niet voldoende
bezien en zij langs de weg zich inspannen zodat ze niet achter blijven en zij zich altijd
schamen voor hun eigen fouten en hun ziel altijd verwijten. Hoewel er enige
uitzonderingen zijn op wat er geschreven is, hoe algemeen ook, en elke algemene regel
heeft zijn eigenheid en een taak kan veranderen in speciale gevallen, zo zijn er bevelen
gemaakt voor voorkomende gevallen; maar zeldzame gevallen vereisen speciale
instructies en opdrachten die alles door intelligente mensen kunnen betreden worden.
En hoewel In de Islam en wat het geloof betreft, vrouwen en mannen, volgens het
Heilige vers, gelijk zijn en religieuze zusters door religieuze plichten belast worden
zoals die van de broeders, maar gezien dat de vrouwen gelijk zijn aan mannen met
betrekking tot geloof, en ze moeten ernaar streven zoals de mannen, zal ik de broeders
in het algemeen benoemen, maar bedoel ik essentie (Latifa) van geloof.24.
Ik vraag hulp aan van de geesten van de heiligen van de religie en verwacht van
broeders deze brief vaak diep en aandachtig te bestuderen, en het met liefde en
interesse te bekijken, en zijn inhoud te proberen te volgen. Zij mogen niet naar
ongehoorzaamheid van een andere gelovige als een voorwendsel kijken, maar moeten
proberen zoveel mogelijk voor het dragen van de titel van Faqir, die een andere naam
voor dienaar van God is, bekwaam te worden.
In feite, de revoluties en veranderingen in de wereld, die overal te zien zijn, moeten
ook ons beïnvloeden, en wij moeten van de gelegenheid profiteren;
En alhoewel de titel van partijen en groepen en betrokkenheid niet tot Faqr behoren,
maar de derwisj moet slim zijn en vooruitziende blik hebben en zijn comfort te
waarderen en dankbaar zijn en wanneer de obstakels weinig zijn, proberen om de
aandacht en de actie te verhogen en proberen om de twijfels en religieuze twisten te
verwijderen.
Van de barmhartige God vraag ik succes aan voor mijzelf en voor de broeders!

22

De lezers
‘Ahd’ betekent ‘verbond’ en het is de afspraak die de reiziger of ‘Salik’ met zijn Master regelt. De ‘Salik’ beloofd
dat alle instructies die door de Master of Sjeik voorgeschreven worden, eerlijk te vervullen, en in tegenover
beloofd de Master dat de geest, ziel en hart van Salik te verfijnen
24
Het betekend de nieuw en kleine plantje van liefde die door de Master in het hart van Salik geplant wordt maar
de salik moet zelf met behulp van de correcte handeling dit plantje bewateren.
23
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Het verstand en onderzoek
Het verstand en de vooruitziende wijze, zijn inderdaad de Uitmuntendheden van de mens
anders dan de andere wezen.
Op de eerste dag van zijn geboorte is een kind, net zoals andere wezens; maar samen met het
groeien van zijn lichaam, wordt ook zijn kracht van het denken ontwikkeld en zijn
vooruitziende wijze neemt toe en met behulp van wat hij kent, en door middelen van het
horen en het zien, vindt hij meer en meer uit over het onbekenden en ook ontdekt hij de
effecten en werken van andere wezens.
Hij houdt zich bezig met het trimmen en het verzorgen van zijn stoffelijke lichaam en hij
draagt zorg voor zijn vereisten zowel interne als externe.
Hoe meer hij van zijn hersenen gebruik maakt, hoe beter hij groeit.
Het is duidelijk dat hij langzaam begint te weten komen de effecten en de mysteries van de
schepping, en hij maakt uitvindingen en zorgt voor kunsten en technieken ten behoeve van
zijn medeschepselen.
Hij moet zich echter niet beperken alleen tot deze wereld, noch al zijn aandacht besteden aan
het uiterlijke leven en noch gebruik maken van al zijn inspanningen bestemmend naar zijn
lichaam en zijn eisen die sterfelijk zijn, maar hij moet wakker worden en even nadenken over:
Waar ben ik vandaan naar hier gekomen en waarom?
Naar waar ben ik om te gaan, en waar eventueel zal mijn thuis zijn?25

Bewijzen van de onsterfelijkheid van de Geest en abstractie van de Ziel en
het bestaan van andere Wereld
En van de beperktheid van het lichaam en de materiële dingen en hun transformaties, van de
geleidelijke en volledige vernietiging van het lichaam, van de niet aflatende verbranding van
het aangeborene doorzoeken en passie voor wereldse verlangens, van het streven naar
wensen en het verlangen naar datgene hij verloren heeft, zou hij geleid worden tot beseffen
dat deze oneindige beweging van het denken niet beperkt tot deze wereld zou zijn, en ook dat
de menselijke werkelijkheid iets anders dan dit lichaam is.
Maar, wat over de [menselijke] krachten en organen domineert en in alle transformaties van
het lichaam ongewijzigd blijft, en ondanks de variatie van lichaamskrachten, uniek blijft, en
ondanks zijn bekendheid met alle toebehoren van het lichaam, tegelijkertijd met allemaal
vreemd is, en in het lichaam wetende, ziende, en machtig is, en in de onwetendheid van het
lichaam en de achteloosheid van het verstand, in de kindertijd, jeugd en ouderdom en tijdens
vreugde en miserie, corpulentie en slankheid en ziekte altijd, constant en ongewijzigd is;
En het verstand en de wijs zijn van hem. Het heet "ziel" of "geest". Het is de realiteit en de
persoonlijkheid van de mens; maar het is noch lichamelijk, noch waarneembaar. Het is het

25

Poëzie van Jalal ad-Din Rumi een filosoof en dichter van Perzische afkomst en soefi-mysticus
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“Hart” en het centrum van het denken en ook de verbindingspunt tussen geest en lichaam en
in feit domineert geest over het hart en het hart domineert over het lichaam.
Dus moet de geest niet door “Illusie” in de put en in de gevangenis van het lichaam gevangen
worden, maar well moet het lichaam via het ‘Hart’ en door de geest belicht worden.
En de waarheid mag niet opgeofferd worden aan deze wereld, maar men moet een beetje
aandacht schenken aan zich en moet beseffen dat alle effecten, woorden, gedachten en daden
die gedurende gans leven en zelfs tot het laatste moment van het leven, hem begeleiden, zijn
inderdaad allemaal waarneembaar maar niet gevonden in het lichaam
En gezien dat ze in de geest bewaard zijn, gaan ze nooit verloren en blijven altijd met de ziel,
zelfs na de natuurlijke dood en vernietiging van het lichaam.
Zoals dat men tijdens de slaap nog leeft maar zonder het gebruik te maken van zijn lichaam,
en na het ontwaken wordt hij blij of verdrietig door wat hij in de slaap gekregen heeft, en door
zijn dromen voelt hij goed of slecht en dit gevoel is een gevolg van de staten en gebeurtenissen
die hij tijdens zijn slaap ondergaan is.
Zelfs krijgt hij soms in zijn leven geluk of ongeluk afhankelijk van wat hij in de slaap gezien
heeft en hij ziet en voelt in zijn gewoon leven de tekenen en beïnvloeden van zijn goede of
slechte dromen zonder dat hij wil of wil niet. Op dezelfde manier, zullen zijn daden hem
vergezellen en zullen hem leiden tot gemak of martelen na de dood.
Dus moet hij hierover even nadenken en zich prepareren voor het comfort van het
hiernamaals.
Maar het verstand kan niet alleen door zich zijn weg vinden. Dus moet men op zoek zijn naar
‘het Pad’ en ook naar een gids voor het Pad, om daar aan te kunnen komen.
Gezien dat de profeten en de heiligen het pad doorkruist hebben, en ze met het correcte en
incorrecte bekend zijn, hebben ze opdracht gekregen om [mensen] wakker te maken, en de
juiste en verkeerde kant aan hem te tonen. Daarom moet men proberen om aan alle hun
orders te voldoen.
De geboorte van een dergelijke vooruitziende blik bij ons, is het begin van reistocht naar God.
En natuurlijk Indien dit innerlijke verlangen tot een zoektocht versterkt, en indien men naar
verbeterd te worden serieus beslissing, en indien hij beseft dat alleen ‘religieus worden’ niet
voldoende zou zijn om hem gelukkig te maken, en indien hij uitvindt dat de boeken en
schriften zonder `coach` niet voldoende zijn om hem te helpen, en indien hij op het idee komt
dat deze tocht vol van gevaar is en met gids en wapen moet zijn, zal hij dan op zoek zijn naar
de gezegden en de teksten van vroegere geleerden wie ziende en wetende waren, en zal hen
volgen, omdat deze de enige manier voor identificatie van leider en gids is, en ook is deze
soort van zoektocht effectief.
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En indien hij de coach vindt moet hij zichzelf aan hem met gezond verstand en ook blijgeestig
omgeven, net zoals in het verhaal van Mozes ‘opvolgen van Xir vermeld is26.
Dit `zichzelf omgeven` wordt in de terminologie van Soefisme `Eerste stap` genoemd.
Dan moet men aan wat men van de `Coach` als aanvoering krijgt, zonder bezwaar en twijfel
voldoen en de `Tocht` beginnen te kruisen met de sterke wil en in alle gevallen aanhouden en
ook met behulp van wapen van `Zikr`27 tegen elke vorm van verleiding en verlokking opstaan
en in iedere geval mag hij nooit zonder `Fikr`28 (Denken) blijven.
Hij moet eindziende zijn. En hij mag niet alleen op uiterlijk opletten. En tot de laatste adem
moet hij de ‘Master’ niet loslaten; maar moet hij altijd ter wille van God de Coach of Master
zegenen en op zoek naar zijn tevredenheid zijn en moet hij ook de tevredenheid van `Master`
als de tevredenheid van God bezien. En alhoewel deze manier aangenaam is, moet hij
beseffen dat het imiteren zonder correcte basis niet aangenaam is. En hij moet proberen om
lichtend en wijs te worden omdat hij alleen op dit manier gematigd en nederig kan worden.
En hij moet altijd zijn hoop vergroten. En hij moet alle gebeurtenissen die hem geraken,
komende van de kant van de ‘Master’ beschouwen; en hij mag nooit arrogant worden want
arrogantie is het grootste gevaar in deze tocht.

Mijn Broeders
Geloof (Iman)
Het `Geloof` die de verbinding tussen de geest en zijn oorsprong en ook het (na)denken over
aanvang en afloop (van het leven) is, is de grootste Goddelijke bewaargeving, die moet heel
goed bewaard worden.
Wij moeten proberen om de naam van `Faqr` 29 en Derwisj 30 -die wij ons heten-goed te
bewaren en wij moeten ook van ons een goede naam betonen zodat deze namen aan ons echt
passen.
We moeten ons inspannen om onze `oude primaire convenant` (Ahd-e Azali) 31 met onze
Schepper die op het bord van onze ziel (Fitrat)32 gegrift is, en door ook wijsheid bevestigd is
26

Verwijzend naar verzen 61 t/m 83 in de hoofdstuk 18 uit Koran over de verhaal van Mozes en Xir. Deze
verhaal bestaat niet in de Bijbel.
27
Zie voetnoot.nr 15.
28
Het woord ‘Fikr’ betekent denk of het denken en in soefisme is meestal ook een naam van God die door Master
of Sjeik aan de derwisjen geïnstrueerd wordt. De concentratie aan Fikr zal helpen om van slechte gedachten
afstaand te kunnen nemen.
29
Faqr of Fakr is de gerundiumvorm van Fakir zie voetnoot nr 9.
30
Derwisj is de Perzisch equivalent voor Fakir die Arabisch is; Zie ook voetnoot nr 9.
31
Verwijzend naar vers 172 hoofdstuk 7 uit Koran: “…toen jou Heer van zaad van Adem die toen ze nog in de rug
van Adem waren, deze belofte samen met hun getuigenis aan hunzelf gekregen heeft: of ben ik niet jullie Heer?
Allemaal zeiden Ja; om ze niet in dag des oordeel te zeggen dat wij deze vergeten hadden.”
32
Het woord Fitrat betekent openen en hier bedoelt substantie of natuur van dingen verwijzend naar vers 30
hoofdstuk 30 uit koran: “ …God heeft de substantie van de mensen zoals zijn eigen substantie geopend…….”
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maar door de bedriegen van interne duivel (nafs)33 vergeten is, na hernieuwen met de Master
(Ahd-e-Taklifi)34 volledig na te komen.
En we moeten met behulp van God, de nalatigheid (ghaflat) vermijden en voldoen aan de
voorwaarden van de Trouw (bay'at)35 met Master.
Ook deze Trouw moet gereflecteerd worden in onze acties, en wij moeten altijd rekening
houden met de essentie van de instructies, die opgenomen zijn in deze drie zinnen:
verheerlijking aan God, mededogen met alle mensen, en dienstbaarheid en nederigheid tot
de geestelijke broeders.
Deze instructies moeten in onze gedrag verschijnen. Dus moeten we door het goed denken,
goed zeggen en goed doen, de hulpbehoevende oproep van Ouderen beantwoorden en
proberen om van de daden van voorgaanden, een voorbeeld te maken en vervolgens op deze
manier de bestemming te bereiken en ons niet over te geven aan de deceptie want de
deceptie is ook een vorm van ontrouw.

God Herinnering (Zikr)
Het hart (Del) is de Goddelijke schat en ook een plek waarin de Goddelijke Genade uitstort.
Het is ook de hoofdstad van territorium van het lichaam en het is ook altijd onder satanische
verleiding naast de engelachtige inspiraties.
Wij moeten zorgen dat alle organen en krachten altijd onder controle van het hart te zijn en
wat het hart beheert, beheert ook alle organen en krachten van ons lichaam.
Gezien dat volle gehechtheid aan de wereld, een valstrik voor de geest, en ook de aanvang
van alle zonden is, moeten we dus onder leiding van spirituele Master, ons hart een beetje
naar ongezien (Gheyb) laten achten. En dan moeten wij van onze eigen ongezien naar absolute
ongezien bekeren zodat de verspreiding van onze gedachten weg is en verleidingen bij ons
niet meer kunnen uitoefenen en onze gedachten beter geconcentreerd kunnen worden en
bijgevolg onze ziel gezuiverd kan worden en de slechte gewoonten laakbare eigenschappen
gekomen uit onze gehechtheid aan de wereld, worden gezuiverd en vervangen door

33

Nafs betekent de ziel en in een algemene categorie bestaat er drie fasen voor Nafs gedefinieerd 1- Nafs Amareh
betekent of de ziel die constant tot het kwade aanbeveelt geïnspireerd door Sura Jozef vers 54 uit heilige Koran:
“En ik spreek mijn ziel niet vrij , want de ziel beveelt tot het kwade aan, tenzij mijn Heer genade betoont....". 2Nafs Lavameh of verwijtende ziel die nog soms aan kwaad beveelt maar meestal krijgt spijt en zich verwijt.
Verwijzend naar Sura Qiamat vers 2 uit heilige koran: “ Ik zweer niet bij verwijtende ziel”. Deze is gelijk aan
‘Geweten’ in psychologie. 3 Nafs Motmaeneh of zekerede ziel die al gerust gekregen heeft een doet nooit kwaad
verwijzend naar verzen 27 en 27 van Sura Al-Fajr uit heilige Koran: “27-O Gij ziel in vrede! 28. Keer tot jouw Heer
terug, in jouw tevredenheid van hem en in zijn tevredenheid van jouw”. In deze tekst is de ziel in zijn eerste vorm
bedoeld. Door een andere categorie is vier fasen voor de ziel vermeld : 1-bevelende ziel 2- verwijtende ziel 3inspirerende ziel en 4 ziel in vrede; ook zijn in sommige gedetailleerde commentaren zeven podia voor de ziel
vermeld 1- bevelende ziel 2- verwijtende ziel 3- inspirerende ziel 4- ziel in vrede 5- ziel de van God tevreden is.
6- ziel die God van hem tevreden is 7- verfijnde ziel. Zoals is vermeld, is heir de eerst podium van ziel bedoeld.
34
De Master herinnert wat al vergeten is en akkoord wordt opnieuw gemaakt.
35
Bey’at betekent het verkopen. En dit verwijst naar vers 111 hoofdstuk 9 uit Koran: “….. De God koopt de
eigendomen en de zielen van gelovigen om voor hen paradijs te zijn…..”. Dus de gelovigen zijn de verkopers van
hun eigendomen en eigen zielen aan God.
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lovenswaardige en gradueel zal voorliefde met Gods naam in ons toenemen totdat de
(innerlijk) deur door God volledig geopend is en ons hart, het huis van De Geliefde wordt.
De Herinnering van de Gods naam (Zikr), maakt het hart nederig, het lichaam gehoorzaam,
de moraal zuiver, en daden prijzenswaardig.
De herdenking van Gods naam door een knecht, die eigenlijk de herdenking van knecht door
God is, zal eventueel verlossing van "denkbeeldige bestaan" veroorzaken en naar het
"werkelijk bestaan" leiden, want zolang nog er egoïsme bestaat, bestaat er geen aanbidding
van God.
De Gods naamherinnering die door Master voorgeschreven wordt moet altijd heel goed
bewaard worden zodat zijn beïnvloeden in dagelijkse zaken en gewone leven verschijnen en
in de wereld eeuwig blijven.
Bijzonder wordt Gods naamherinnering in bepaalde gevallen meer benadrukt:
Ten eerste bij het eten zoals aanbevolen: "Eet wat die met de naam van God geheten is." 36
Hoewel dit [vers] in verband met het slachten van eetbare dieren geïnterpreteerd is, is zijn
betekenis algemeen.
Gods naamherinnering, tijdens het eten, zal ons plezier van eten verhogen en gezien dat op
deze manier de geest zijn aandacht naar ons binnen (Baten) besteed, wordt het verteren van
eten makkelijker uitgevoerd en terwijl dit eten nog in ons lichaam bestaat, wordt ook binnen
ons lichaam Gods naamherinnering vanzelf herhaald en het lichaam krijgt meer geluk.
Ten tweede bij geslachtsverkeer; omdat een kind die bij Gods naamherinnering gemaakt
wordt, wordt iemand perfect van schepping, gelovig, eerlijk en slim.
Ten derde bij het gaan slapen; tijdens de slaap, wordt zijn aandacht getrokken naar de
ongeziene wereld, dus indien men met Godsherinnering slaapt, wordt hij inderdaad
beschouwd als iemand die tijdens ganse slaap De God herinnert. In dit geval wat hij in zijn
dromen ziet: de manifestatie van zijn spirituele situatie, of interpretatie van de buitenste
gebeurtenissen, zijn meestal correct.
Ten vierde bij het wakker worden, die inderdaad terugkeren naar deze wereld en aandacht
terug besteden aan de krachten en organen van het lichaam is.
Gods naamherinnering tijdens ontwaken, zal meer geluk en succes brengen op de dag en een
voelbare ontwikkeling veroorzaakt in alle zaken.
Direct na wakker worden moet men aandacht schenken aan zijn eigen oorsprong (God) en zijn
manifestaties en dan beroep doen aan de straling van veertien innocente Sints37 (Chahardah

36

Vers nr 118 van hoofdstuk nr 6 uit Koran: “…eten jullie van wat die met de naam van God geheten zijn, indien
jullie de tekenen van God geloven.” Het is zo geïnterpreteerd dat de slachter met de naam van God moet het
slachten beginnen.
37
Sjiieten geloven dat Profeet Mohammed en zijn dochter samen met zijn twaalf opvolgers de enige innocents
ter wereld zijn.
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Masoum). Dan moet hij hartopening van God verwachten naast succes in zijn religie en geluk
in zijn dagelijkse zaken.
Wat net voor slapen en net na ontwaken gememoriseerd wordt, blijft constant in gedachten.
Daarom Gods herinneren in deze twee momenten, zal de geest aan Gods naam en de
herinnering van God vertrouwd maken en de geest zal aandachtig worden.
Dus, moet voor zover mogelijk, men niet nalaten om God te onthouden zelfs voor een kleine
moment, zodat hij op het moment van de dood zijn geloof kan herinneren.

Denken (Fikr)38
En men mag geen enkel moment zonder denken (Fikr) doorbrengen. Maar men moet met de
hulp van meditatie, een [spirituele] reis beginnen zodat hij de waarheden van de wereld kan
ontdekken en via zijn eigen ongezien het absolute ongezien kan observeren.
En men moet altijd op geestelijke hulp (Faraj) verwachten , want zoals zo gezegd: “ er is geen
rust voor de gelovige voordat hij De God kan ontmoeten”39.

Vewachting (Entazar)40
Men moet zijn Master (geestlelijke Coach of Mawlaw) die met alle deeltjes van wereld bestaat,
en van elke hart naar hem een weg geopend is, en naar iedereen, bijzonder naar de gelovigen
met uitzicht van spirituele opvoeding kijkt, in zijn eigen hart opzoeken, zodat indien hij ook in
buitenste wereld verschijnt, hem kan verkennen, en gelijksoortig naar hem ingetrokken
worden.
Zo’n verwachting (Entezar) in het hart, moet ook gelijktijdig zijn met verwachting(Entezar) in
buitenste wereld; en men moet zich volledig zo gedragen dat het zijn geestelijke Coach
(Mawlaw) tevreden maakt; en op deze manier kan men zich bekwamen voor gezelschaap van
Qaueme-al- Mohammad (moge God hem zegenen)
Deze verwachting (Entezar) is de beste trainer voor alle Sjiieten.

Gezelschaap
De Salik41 (reziger) moet altijd de gaven van God aan zich zelf herinneren en dankbaar zijn
voor alle wat God aan hem gegeven heeft; bijzonder moet hij voor de gaven geloof en leiding
dankbaar zijn.

38

Zie voetnoot 28.
Deze is een heilige gezegde van profeet Mohammed
40
Sjiieten hebben de verwachting dat de ware, door God gezonden Imam, al-Mahdi, eens zal verschijnen om
vrede en rechtvaardigheid te stichten. Het verschil tussen sjiieten en soennieten op dit punt is dat de sjiieten
geloven dat Imam al-Mahdi al is geboren en op 5 jarige leeftijd is verdwenen in Samarra (Wikipedia)
41
‘Salik’ is iemand die ‘Soluk’ doet. En ‘Soluk’ is het kruisen van tocht naar God onder toezicht van een Master;
zie ook voetnoot nr. 19.
39
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En zijn hart mag nooit afstand nemen van degene wie het medium van zijn leiding is.

Zegenen voor de Profeet Mohammad (Salawat)
Zelfs in het dagelijkse ritueel gebed (Namaz), die dienstbaarheid aan de unieke God is, is het
zegenen(salawat) voor de Profeet Mohammad (moge God hem zegenen en zijn nakomelingen
en hen vrede schenken) aanbevolen.
Het is inderdaad een instructie voor in beroep- naar God- te gaan (tawasul); en het is ook
verzoek tot de genade van God voor subtiel van geloof (latifa-ye Iman-i)42 die van de Profeet
Mohammed in de harten van zijn gelovigen is gesteld; en dit verbinden met Mohammeds
waarheid naast het herinneren van heiligen en het roepen van hun levenden tijdens de
dagelijkse gebeden zijn allemaal goed en aangenaam voor het wijden en geestelijke
hulproeping.

De principes van metgezellen
En metgezellen (musahabat) met de heiligen of met –door hen aanbevolen- degenen die al de
‘tocht’ gekruist hebben, is -zeker en vast-een belangrijke pijlen van het kruisen van toch naar
God (Soluk)43. Ook is het een hulp voor reiziger om de ‘tocht’ naar God beter te kruisen en ook
verhoogt zijn kennis. Want hun metgezellen herinneren ons aan God en hun gesprek verhoogd
onze kennis en hun daden doen ons verlangen naar de eeuwige hemel.
En het Kijken naar de ‘Mannen van Kennis’ (gnostici) wordt beschouwd als een vorm van
aanbidding en het hen benaderen, is een zegening.
De ziel wordt beïnvloed en gekleurd door de metgezellen.
Bij een individueel bezoek aan hen, mag men niet naar verschillen in hun posities kijken, maar
hij moet enkel De Heer in acht nemen en allen als middel voor goddelijke genade bezien.
Echter, moet er tijdens hun bijeenkomen op een plaats, hun verschillen in rang gerespecteerd
worden
Voor zover mogelijk moet de gelovige zijn uiterlijk van alle excrementen reinigen, en zijn
innerlijke (Batin) met de ornamenten van Liefde en oprechtheid sieren en
Hij moet hun waarheid als geestelijke bemiddelaars (Shafi') stellen, en in hun aanwezigheid,
proberen om zijn observatie (Muraqaba), aandacht (tawajjuh) hartconcentratie te verhogen
en voor zover mogelijk moet in hun aanwezigheid de manifestatie van liefde voorkomen
worden, bij zonder indien deze een alibi voor de vreemden kan zijn en hun jaloersheid kan
opwekken.
Ook moet men naar de gewone principes voor zo ver mogelijk respect tonen; bijvoorbeeld
moet hij de deur niet hard kloppen of te luid spreken of bij een wandeling vooruitgaan.

42
43

Zie voetnoot nr. 24.
Zie voetnoeten nr 19 & 41.
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Bij samenzitten, indien mogelijk is, direct in de tegenkant zitten, en indien dit niet mogelijk is,
moet dan zo zitten dat hij goed kan zien.
Maar niet lang blijven zitten, want dit zou saaiheid veroorzaken tenzij, hij iets speciaal zou
moeten vragen.
En bij het begin van het zitten, niet te veel aandacht aan anderen te schenken dan wat normaal
en gebruikelijk is. Maar zeker niet op een onbeleefde manier dat ongemak of bezwaar
veroorzaken en ook mag hij niet met zijn rug naar andere gelovige broeders zitten behalve in
een onderwijs bijeenkomst of in de noodgevallen.
En hij moet alert zijn om alles wat hij hoort uit te vinden en in zijn eigen leven toe te passen
en in zijn eigen bestaan een voorbeeld op te zoeken en even na te denken dat het misschien
een boodschap speciaal voor hem is.
En nooit met anderen praten want het kan de aandacht van anderen afleiden en als hij echt
moet praten, alleen fluisteren en heel kalm zijn.
Hij mag alleen vraagstellen als hij iets moet leren en tijdens het antwoord mag hij niet
onderbreken. Hij mag niet ook over de mensen en achter hen slecht spreken bijzonder over
de gelovigen en tegen de ouderen tenzij hij gevraagd wordt of iets echt noodzakelijk is. Dan
moet hij heel correct en zorgvuldig spreken. Bij het beoefenen van mosafeha44 met andere
gelovige broeders, moet hij dit echter als een vernieuwing van het verdrag ('ahd)45 met God
beschouwen. Hij moet opletten, want met een onzuiver hart en niet geconcentreerde
gedachten, waarin zuiverheid van hart onmogelijk is, zou het alleen maar een geestloze
imitatie zijn.
En bij het beoefenen van mosafeha, dient hij de omstandigheden in acht te nemen en hij moet
de gematigdheid niet overtreden, zodat hij niet voor anderen last veroorzaakt.
Hij moet zich onthouden van daden en woorden die verstoring of overlast kunnen
veroorzaken en, voor zover mogelijk, mag hij niet voor de wereldse zaken verstoring
veroorzaken.
In plaats hiervan, moet hij een beroep doen op de innerlijke (Batin)46 van de heiligen om
sterke wil (Himmat) en geestelijke hulp in zijn zaken in te roepen van hen, zodat hij zijn doel
zo snel mogelijk kan bereiken.
En hij moet altijd voor zijn broeders met zijn hart en tong het beste wensen en altijd welwillend
zijn en hun vooruitgang wensen.

44

Mosafeha is een vorm van groeten tussen de derwisjen, en ze geloven dat het door profeten uitgevoerd werd.
Mosafeha met niet derwisjen is niet toegestaan
45
Zie voetnoot nr. 23
46
De derwisjen geloven dat alle dingen naast hun uiterlijke kant die wij kunnen zien, ook een innerlijke kant
hebben die naar ongeziene , en het wordt ‘Batin’ geheten; De derwjsen moeten proberen om naar deze kant
diep te kunnen kijken en aan het verboden te worden; in het Nederlands kan dit misschien aan ‘koninkrijk’
vertaald worden.
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Mijn Broeders
Achterhouden van de geheimen
De zaken van Welayat 47 en de (geestelijke) Path (Tariqat)48, verwijzen naar het (spirituele)
hart (Galb)49 en niet naar de lichamelijke organen.
Het is gerelateerd aan sirr50 (het overgrote deel van het hart) en niet SAR (het hoofd), en is
overgebracht van hart tot hart.51
Het is niet geschreven in boeken en de beginselen daarvan kan niet worden uitgedrukt in
woorden. Integendeel, hoe meer het uitgelegd of beschreven wordt, hoe het meer verborgen
wordt.
Aangezien dat het effect inderdaad via de instructies van Master (Wali) gemaakt wordt, zou
het lezen en opvolgen van schriften geen resultaat opleveren; en ook de geheimen van religie
moet goed bewaard worden bijzonder wat direct aanbevolen is om verborgen te worden;
namelijk zijn geloof en Halat (spirituele situaties); omdat hij met behulp van zijn Master deze
situaties moet oversteken en deze fasen moeten door hem gekruist worden en daardoor hij
stap verderzetten. Dus kunnen deze fasen en toestanden niet achteraf gerefereerd worden
(omdat tijdelijk zijn en daarom mogen ze niet aan andere mensen verteld worden).
En samen met het verbergen van zijn toestanden en geloof moet hij ook proberen om het
leven en eigendom van andere moslims in zijn woorden en daden te beschermen52 en hij moet
altijd voorzichtig zijn, zelfs van de meest betrouwbare broeders en zijn last niet op de
schouders van anderen leggen die zijn niveau nog niet bereikt hebben, net zoals verhaal van
Abudhar53 en Salman54 waar in Abudhar niet wist dat wat er in het hart van Salman was 55, en
de bedoeling was ook niet dat hij het te wetenkwam56
En indien hij een innerlijke manifestatie van de heiligen in zijn hart vindt, mag hij dan niet
overdrijving uitspreken, want kan dit zijn gehoorzaamheid in gevaar brengen. Dergelijke
47

Zie voetnoot nr.1
Zie voetnoot nr. 3
49
‘Ghalb’ betekent hart, en volgens de derwisjen is hart verbindingspunt tussen lichaam en ongeziene wereld,
Daarom worden buitengewone zaken met het hart gevoelen.
50
‘Sirr’ betekent geheim, en ook is een verborgen deel van het geestelijke hart en hier bedoelt dat men zulke
zaken kunnen niet verstaan worden maar moeten gevoeld worden
51
. Een grote deel van gnosis is van vroegere Master naar volgende Master overgebracht.
52
Dit wil zegen dat indien de reizigers hun uitvindingen of geloven verduidelijken, kunnen ze misschien de
vijandschap van fanatieken opwekken en de eigendom en het leven van zijn verbintenissen op deze manier in
het gevaar zetten.
53
Abudar was vierde of vijfde person die Islam accepteerde. Hij was heel dicht bij profeet Mohammed.
54
Salman de Perzisch was een heel bekende en betrouwbare metgezel van profeet Mohammed.
55
Van Profeet Mohammed is verteld dat indien Abudar wist aan wat Salman denkt, zoude hij hem vermoorden.
56
Dit wil zeggen dat men mag niet over de anderen oordelen want men weet niet hoe ze denken.
48
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naturelle verbergen van geheim en taqqiya 57 was altijd een gewoonte van de heiligen
geweest.
En zich ophouden tegen van wat de lagere ziel (nafs) 58 wenst, is inderdaad een soort van
oefening, strijd, en zelfdiscipline en het zal de autoriteit over de ziel, doorzettingsvermogen
en vastberadenheid van de wil versterken.
En het verbergen van geheim zal ‘trots’ opleveren, maar zijn tegendeel die ‘Eza`a’59 geheten
wordt, zal laagheid en zwakte van de geest samen met verval veroorzaken.
En hij moet respect tonen voor de bevelen van de heiligen en zijn geheimen aan anderen niet
onthullen. Zelfs indien echt niet nodig is, hoeft hij niet om zijn omgang en zijn eigendom
bekend te maken en op dit manier moet hij zijn leven en bezittingen beschermen.
De situaties waarop de ‘taqqiya’60 noodzakelijk worden, zijn verschillend van 'heilige oorlog'
(jihad) en "het aanbevelen het goede en het verbieden van het kwade”61.
Deze twee bevelen zijn inderdaad ontworpen om de islam te promoten en de moslims te
beschermen, en moeten onder toezicht [van de Heiligen] en op het correcte moment
uitgevoerd worden.
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Mijn Broeders
De mens is samengesteld uit alle eigenschappen die toegeschreven zijn aan dieren maar in het
hoogste niveau, om zoals hen voor wat voor zijn lichaam goed of slecht is en ook voor wat
voor zijn lichaam voordelig of nadelig is, voldoende inspanningen uit te kunnen oefenen zodat
het comfort kan trekken en het lijden en de ellende kan afweren.
Maar naast de dierlijke eigenschappen, beschikt hij ook over de kracht van denken en wijsheid
waarmee hij zijn dierlijke eigenschappen gematigd kan beheren en zijn lager ziel (nafs)62 onder
controle behouden en allemaal tot zijn eigen dienst zetten om de vooruitgang van zijn geest
te verhogen de prijzenwaardige moraliteiten in zichzelf bekend te maken en van
onaangename zeden te kunnen vermijden.
Dus moet de gelovige altijd voor de correctie van zijn ziel en de verfijning van zijn innerlijke
moraal zorgen, want de "spirituele vaste gewoontes", die de mens aan acties stimuleren,
indien ze prijzenswaardig zijn, zullen goede daden veroorzaken en indien ze slecht zijn, zullen
ze als gevolg slechte daden produceren en de moraliteitswetenschappers hebben deze in hun
boeken in details uitgelegd.

57

‘Taqqiya is het verbergen van geloof en het geldt in de islamitische traditie van sjiieten, ismaëlieten en Druzen
als een toegestane gedragsregel om het geloof onder bedreiging of dwang te verbergen(Wikipedia)
58
Zie voetnoot nr. 33.
59
‘Eza’a’ betekent het publiceren.
60
Zie voetnoot nr 57.
61
‘het aanbevelen tot goede en verbieden van het kwade’ komt uit koran vers 104, hoofdstuk 3:”En er moet
een groep van jullie de anderen het goede aanbevelen en het kwade verbieden”, maar bij Sjiieten behoort het
niet tot de princiepen van religie.
62
Zie voetnoot nr 33.

Maar door alleen het lezen van morele boeken, zelfs de boeken van Tradities (ahadith)63 en
de Heilige Koran, kan men niet de prijzenswaardige eigenschappen in zijn bestaan creëren.
Want zodra een hoofd van de lagere ziel geveld wordt, Nafs staat een andere hoofd op.
De strijd tegen de lagere ziel en Satan moet uitgevoerd worden door ‘sterke wil’ en het
toevluchten aan ‘innerlijk van de heiligen’64 en het zorgen voor essentie van Welyat65 die in
het hart van gelovigen gepland is66, en inderdaad het, de manifestatie van heiligheid van Ali67
(vrede aan hem) is, en via verbinding met het hart, de gelovige van donkeren van
onwetendheid en wereld van instinct naar het licht van kennis en abstractie aantrekt, en in
praktijk is, het de enige actieve kracht in zijn bestaan, want er is geen held behalve Ali68, en
met behulp van geloof, liefde en gretigheid, en met behulp van ‘Zolfaghare’69 van ‘Zikr’70 en
Fikr 71 die aan hem gegeven is, de wortel van lager ziel houwen en de vertrouwdheid en
afhankelijkheid aan God zetten zodat de wereldvriendschap die een resultaat van egoïsme en
arrogantie en eigenzinnig is, en ook de aanvang van elke fout en als oorzaak van alle
onaangenaam gedrag beschouwd wordt, langzaam in zijn bestaand verminderd en de controle
over de lagere ziel sterker wordt en op deze manier van de verbeelding van lager ziel voorkomt
en -zulke verbeeldingen-volledig vernietigd.
En terwijl zo’n toestand nog niet bereikt is, is de tevredenheid van de Master, die inderdaad
een maatsystem voor het bepalen van goedheid of slechtheid van de daden is, is nog niet
gekregen; want de plichten en gedragingen voor verschillende situaties variëren; soms moet
Asheda( hard) en soms moet Rohama(zacht) zijn72; en geen matigheid kan door onvoltooide
wijs en verstand uitgevonden worden; tenzij het hart naar een plek voor God verandert en
Haq73 (gelijkheid) de koning van hart -die het op zijn beurt de koning van het lichaam is-wordt.

Observatie en Calculatie
Dus moeten wij op onze daden en gedragen oppassen, want zelfs in een klein moment van
verwaarlozing, zal de lagere ziel weer opstaan. Daarom moeten wij zelf onze zelfberekeningen
63

‘Ahaids’ is meervoudvorm van ‘Hadis’ die heilige gezegde betekent.
Zie voetnoot nr. 42.
65
Zie voetnoot nr. 1.
66
Zie voetnoot nr 24.
67
Hazrate Ali was de eerst persoon die Islam in zijn 13de accepteerde. Hij was ook de schoonzoon van profeet
Mohammed. Hij was de vierde persoon die na profeet Mohammed, bestuurder van Islamitische landen werd
maar de Sjiieten geloven dat hij de eerste zoude moet zijn. Hij is zeker de heiligste persoon van Islam na Profeet
Mohammed en bijna alle Islamitische orden van sofisten -sjiieten of soennieten (behalve ene)- verwijzen naar
hem.
68
Verwijst naar een heilige gezegd van profeet Mohammed: “Er is geen held behalve Ali en geen zwaard behalve
van Zolfaghar” toen hij de profeet Mohammed tijdens de kritiek momenten van een oorlog heroïsch
verdedigede. Hier bedoelt dat de verbeelding van waarheid of heiligheid van Hazrate Ali in het hart van gelovige,
hem in strijd met Satan of Ziel zal verdedigen.
69
Zulfagar was de naam van zwaard van Hazrate Ali. Hier bedoelt men dat de herinnering van de naam van
God, zoals een zwaard in de strijd tegen Satan of ziel gebruikt kan worden.
70
Zie voetnoot nr. 15.
71
Zie voetnoot nr. 28
72
Verwijst naar vers 29 van hoofdstuk 48 uit Koran: ‘Mohammed is door God aangesteld en degenen die met
hem zijn, zijn met elkaar zacht en met de kaffers hard……’
73
Haq betekend correctheid, gelijk of recht en tegelijkertijd is een naam van God.
64
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vooraf klaar maken en onze gedachten, gezegden en daden in weegschaal van tevredenheid
van onze Heer zetten en ons innerlijk met behulp van de licht van onze Heer belichten totdat
het aangename gedrag die een voorbeeld van hemel is, in onze bestaan toeneemt en slechte
gedrag die, inderdaad een voorbeeld van de hel is, uit onze bestaan verwijderd wordt.

Het zich herinneren aan dood - verre wensen
En de herinnering aan mortaliteit van de wereld en natuurlijke dood en aflopen van lichaam
-die geen oplossing noch uitweg heeft- en dit feit dat wij eindelijk aan iedereen en allemaal
vaarwel moet zeggen en met lege handen deze wereld verlaten, maakt stap voor stap de
wereldvriendschap van het hart verwijderd en ook maakt ons overtuigd om voor eeuwige
leven een bagage klaar te maken en ook de herinnering van God versterkt.
En gezien dat op het moment van het overlijden, de waarheid aan iedereen volledig bekend
wordt, herinnert zich de reiziger altijd aan het gretigheid van Godsontmoeting door
herinnering van dood en natuurlijk wordt –op deze manier- alle verre verlangen van zijn hart
verwijderd.
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Berouw
Gezien dat gelovige moet altijd alleen met zich zelf bezig zijn en zijn daden en gedrag
overwegen, kijkt hij altijd naar zijn eigen slechte daden en krijgt hij van zijn eigen gedachten,
gezegden en daden spijt. En daarom wil hij naar God terugkeren want het berouw is inderdaad
een deur naar Hemel die altijd en voor iedereen geopend is.
En moet altijd met behulp van doodsherinnering samen met de verwachting op ontmoeting
van zijn geliefde, tegen de verleiding van Satan weerstaan.

Terugkeren naar God
En hij moet het bestaande moment waarin hij zich bevindt waarderen en naar de vergiffenis
en genade kijken, zijn lager Ziel onder voet zetten en naar Haq (= correctheid zie voetnoot
nr.73) terugkeren en vergiffenis aanvragen.
En hoe hij meer ziende wordt en de glorie van zijn geliefde meer uitvindt, hoe meer hij tot
vergiffenis verzoekt zodat met zijn hart en ziel zingt: “Onze Heer! wij hebben aan onszelf
onrecht aangedaan”74 en “ Er is geen God dan Gij, Heilig zijt Gij, Ik behoorde inderdaad tot
74

Verwijzing naar vers23 hoofdstuk 7 uit Koran: “ (Adam en Eva) zeiden (Na hun overtreding): Onze Heer! wij
hebben aan onszelf onrecht aangedaan, als Gij ons niet vergeef, zullen wij dan van verliezers zijn”

onrechtvaardigen” 75 en moet opletten dat “de genetische ontkleding en bekleding” 76 die
uitsterven van zelf en her-existeren aan Haq (correctheid of God) is, heeft in elke stap een
verbeelding en benoeming en in deze stap wordt ‘Berouw’ en ‘Terugkeren naar God’
genoemd. En in andere stap wordt Ste-Azeh of “beroep doen aan God” genoemd en Besmallah
“beginnen de naam van God” is zijn voorbeeld en Salat of Rituele bidden en Zakat of aalmoestaks en afstand nemen van vijanden van God (of Tabara ) en vriendschap tonen aan vrienden
van God (of Tavala), uitsterven van zich zelf (of Fana) en herleven aan God (of Baqa) zijn de
andere verschillende voorbeelden.

Bescheidenheid
En de salik (de reiziger) die steeds probeert om zichzelf te verbeteren, schaamt zich van
zichzelf en van zijn eigen daden en zelfs van zijn goede daden, laat staan zijn slechte daden;
En ook schaamt hij van Haq (God) om met Godszegening, in Godsrijkdom, met behulp van
door God gegeven kracht en in de aanwezigheid van God tegen de bevelen van God te
weerstaan;
En bescheidenheid tegen mensen is ook iets van menselijke natuur en aangename eigenschap.

Angst en Hoop
En de gelovige is constant beducht voor zichzelf en voor zijn daden en ook voor roverij van
Satan en wegens de eindeloze gastvrijheid en aardigheid van zijn geliefde (God), is naar hem
haastig; En hij ziet zichzelf lager dan alle andere mensen.

Nederigheid
En hij moet alle mensen die de schepsels van Haq(= correctheid zie voetnoot nr.73) zijn op
een nederige manier behandelen want de nederigheid zal uiteindelijk in hoogheid resulteren.

Arrogantie en Glorie
En Arrogantie en hovaardigheid die een vereiste van verwaarlozing zijn en ook de slechte
tekenen van onwetendheid over zichzelf signaleren, blijven niet meer bij hem;

75

Verwijzing naar vers 87 hoofdstuk 21 uit Koran:” En Zannoen (Jona) toen hij in toorn heenging en dacht dat
wij geen macht over hem hadden en in de duisternis (toen hij door vis geslonken was) uitriep en zei: Er bestaat
geen God dan Gij, Heilig zij Gij ,ik behoorde inderdaad tot onrechtvaardigen.( Vertaling door verba bv.Hoeve
laken); Zie ook de Bijbel Mt.12:40 en Jon. 1&2voor christelijke versie van dit verhaal.
76

De derwisjen geloven dat het ganse bestaan op elke moment verwijderd en opnieuw gecreëerd wordt. Het
lijkt dat het ganse bestaan op elke moment ontkleedt en daarna terug bekleedt. Dit is te vergelijken met wat
Heraclitus de Griekse filosoof geloofde dat: “je nooit twee keer in dezelfde rivier kunt stappen, omdat de tweede
keer dat je erin stapt, je, door de stroming, in ander water gestapt zult zijn dan de eerste keer(Wikipedia)”. De
derwisjen geloven dat ganse geschapen in permanente verandering doorbrengt, en deze verandering word via
sinus cyclic uitgevoerd eerst wordt alles verwijderd (of negatie) en dan wordt alles opnieuw gecreëerd (of
realiteit). Hier bedoelt de geachte schrijver dat gelovige, eerst zijn oude slechte personaliteit moet ontkleden en
dit wordt ‘bekeren’ genoemd en dan moet hij door Goddelijke personaliteit bekleedt worden en dit word
terugkeren naar God genoemd
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En hoe kan nog de arrogantie bij hem blijven terwijl hij naar de aanvang en eind van zijn
lichaam goed kijkt, en zijn behoeftigheden naar alles goed kent, en zijn onbekwaamheid goed
weet dat hij zelfs geen draadje van zijn eigen haar zwart of wit kan maken; op deze manier zal
hij nooit meer arrogantie en glorie hebben; En hovaardigheid zal eindelijk in vernedering
resulteren.

Dubbelhartigheid en huichelarij
En de Salik (reiziger) rekent nooit op steun van andere mensen. En leunt niet aan hen, en ook
acht hij niet aan wat ze zien of zeggen van goed of slecht.

Liefde en genade
Maar beschouwt hij hen allemaal de schepsels van Haq (correctheid of God) en heeft lief voor
iedereen en neemt niemand tot vijand en toont genade aan iedereen bijzonder aan zijn
ondergeschikten.

Tederheid
En de Salik (reiziger) beziet zichzelf gewoon tot dienst van andere mensen, en zijn hart is niet
zo hard dat de ellende en het smeken van andere mensen voor hem zonder gevolg te blijven
en zijn mededogen niet op wekken maar beschouwt hij de pijn van iedere orgaan van lichaam
(=iedere mens in de maatschappij ) als pijn van ganse lichaam (ganse mensen).77

Scherpzinnigheid
En gezien dat door de concentratie en herinneren de ziel naar de wereld van koninkrijk die
ook de wereld van de kennis is opmerkt, zal ook de natuur van ziel en lichaam van binnen
grondig veranderen de kracht van verzinnen en scherpzinnigheid versterken.
Dus moet hij altijd vooruitziende zijn om in het begin van elke zaak, zijn einde goed te kunnen
evalueren.

Woede boosheid en Lust
En men moet opletten dat om door het goede aangetrokken en door het slechte afgewezen
te kunnen worden, heeft De Heer twee krachten in mensen geschapen die zoals twee
arbeiders voor de kracht van denken werken om zijn bevelen uit te kunnen voeren; namelijk:
de kracht van lust en de kracht van woede boosheid.
77

Verwijst naar heel bekende poëzie in Perzisch:
De zaad van Adam zijn leden van elkaar
want ze zijn van een ziel in het waar
Toen de tijd een lid pijn doet
brengen niet de anderen door met rust
Indien gij de pijn van anderen niet voelt
dan gij niet meer mens benoemen wordt
Deze poëzie is van Saadi Shīrāzī (Shiraz, 1184 – 1283) de bekendste Perzische dichters van de middeleeuwen. Hij
staat niet alleen bekend om de kwaliteit van zijn werken, maar ook om de diepgang van zijn maatschappelijke
gedachten.(Wikipedia)
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Indien elke van deze twee krachten gematigd gebruikt worden, en hun draaipunt op De Heer
en koninkrijk gezet worden, en op het bevel van de wijs die door God een bevelvoerder (in het
lichaam) en ook een goede maatschaal voor correctheid is, en zonder Godherinnering niet
mogelijk is, dan zullen deze twee krachten zoals twee vleugels helpen om naar de hoge wereld
te vliegen.
En indien ze zonder controle en alleen voor wereldse doeleinden, in dienst genomen worden
en hun resultaat enkel voor het lichaam bedoeld worden, dan zullen ze zoals
kettingvoetboeien de vogel van de ziel vasthouden en hem naar laagheid van natuur trekken
en worden in dit geval de hond en varken (woede en lust) van zijn bestaan (in plaats van wijs)
de bevelvoerder van zijn ziel.

Moed en Wil
En moed en dapperheid zijn de grenzen van matigheid voor de kracht van woeden boosheid.
Want, dankzij aandacht aan God kent men geen echte effecthebber behalve hem, en op de
weg naar hem, vreest van niemand en met de sterke wil de tocht kruist.

Grootmoedigheid
En op de weg naar God en de vrienden van God, moet men met ridderlijkheid en
edelmoedigheid zijn en vergiffenis tonen, en op het bevel van Master (Mawlaw) moet hij geen
waarde geven aan zijn eigen leven, eigendom, prestige of eren; en hij moet wat lager is
opofferen voor wat hoger is, hoewel hij ook altijd moet proberen om de hiërarchie te
observeren en hij moet de vreemden in de heiligdom van zijn Geliefde niet kunnen zien.

IJver
De gelovige moet zo ijverig zijn, opdat geen stof mag liggen op het gezicht van zijn Geliefde.

Woede boosheid controleren
En indien iemand hem ijdel uitspreekt, mag hij niet op hem boos worden, maar moet hij rustig
over hem voorbij gaan en niet aan hem achten en als in woede boosheid gaat uitbarsten, moet
hij zichzelf van kwaadaardigheid die een fase van krankzinnigheid is, onthouden.
Want indien deze krankzinnigheid niet echt is, zou het snel verdwijnen en dan zal men later
spijt krijgen van wat hij gedaan heeft. Dus moet tijdens de woede boosheid men direct aan
God herinneren en met een andere gelovige Musafeha78 uitoefenen en zijn Mawlaw (Master)
aanwezig en opziener zien en zijn woede boosheid onder control brengen en het met het
water van geduld koud maken en als hij toen gestaan is, moet zitten en kalm blijven en als hij
toen zittende is moet hij dan opstaan en wandelen.

78

Zie voetnoot nr. 44.
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Vergiffenis
En zo veel mogelijk, moet men altijd alles vergeven want zijn Geliefd heeft zo liever, bovendien
verwacht hij zelf ook vergiffenis van zijn Geliefde.
En hij moet proberen te beseffen dat de fouten die hij van zijn vrienden en ook van zijn
vijanden ziet, inderdaad van God en naar zijn eigen opvoeding bestemd zijn en in dit verband
moet hij de echte betekenis van “Geen veranderingen en geen krachten in de wereld is
behalve wat van God is” in zijn eigen bestaan terugvinden.

Weldadigheid
En men moet (de fouten van anderen niet alleen vergeven maar ook) met goedheid
beantwoorden.
Indien de kracht van woede boosheid autonoom is en door de wijsheid niet gecontroleerd
wordt, maar tot dienst van lagere ziel blijft en alleen gebruikt wordt om tegenspoeden van
ziel te voorkomen, zal dan elke manier waarop men zich gedraagt en bij elke moraliteit,
onaangenaam zijn.

Vermetelheid
Als hij van geen obstakels bang is, en zich direct sacrificeert, is dan het vermetelheid of moed.

Lafhartigheid
En indien hij niet volhoudt, is het dan lafheid en schrik.

Haat, Vijand en Onderdrukking
En als hij van iemand fout ziet, zal hij hem haten en zijn vijandschap in zijn hart nemen en de
grenzen (van moraliteit) en de bevelen (van zijn Master) overtreden en zich de anderen
onderdrukken.
Dan telt hij de schepsels van God (= de andere mensen) voor niets en voor heel klein alibi
steekt hij in de wereld de brand van vijandschap en dan krijgt hij ook veel andere
onaangename eigenschapen;
Moge God ons van het kwaad van Satan en de Kwaad van lagere ziel bewaren.

Lust – Kuisheid
En indien de kracht van lust in het menselijk bestaan met boeien van God bevel gecontroleerd
wordt en de wijs gehoorzaamd, en verspilling en overdrijven vermijdt, en volgens de bevelen
van God en profeten alleen voor de gezondheid van het lichaam en het overblijven van
menselijke generatie en ontwikkeling van de wereld gebruikt wordt, zal dan het, kuisheid zijn.

Frigiditeit en Impotentie
Ook te kort van lust die zwakte en impotentie is, is niet goed.
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Vertrouwen op God, Bezwijken en Tevredenheid
En deze wereld is een middel om de gelovige getest te worden en (nodige) correcte opvoeding
en positieve eigenschappen te krijgen. Dus moet de gelovige zijn eigendom, levenspartner,
kinderen, prestige en beroemdheid allemaal als een Goddelijke bewaargeving beschouwen en
voor hen goed zorgen, zijn dienst aan hen verlenen en hen goed observeren.
Hij moet de uiterlijke middelen gebruiken om het vertrouwen van zijn hart op God zetten
iemand die ganse bestaan van hem is.
Hij moet ook werken maar opletten dat God de echte broodgever is; dus moet vertrouwend
op hem en met handen aan werk en hart naar geliefde, zijn best proberen (om het beste leven
te maken) maar tegelijkertijd echt en constant over wat tegen hem komt tevreden zijn; Want
de God is aardiger aan ons dan onszelf en wat er voorkomt, zou in elk geval voor ons goed zijn,
dus moet niet alleen tegen de canoniek en natuurlijke (genetische) bevelen van God
gehoorzaam tonen, maar moet ook blij zijn.

Dankbaarheid
En wij moeten God `gaven aan ons die ontelbaar zijn namelijk bestaan, krachten, organen,
gezondheid, veiligheid en de belangrijkste de gave van het geleiden worden naar hemzelf en
geloof aan hem samen met (aanstellen van) profeten en Goddelijke leiders allemaal
waarderen.
De wolken, de wind, de maan, de zon en firmament zijn allemaal bezig
Om je een brood te geven maar niet het te eten met verwaarlozing79
En iedere keer hij en goede dienst doet, moet hij waarover God bedanken.
Wie kan hem echt waarderen met zijn hand en tong? 80

Liefde tonen tegen de eigen ouders
Er moet ook de reële en/of virtuele middelen van de gaven gewaardeerd worden, waarin de
middelen van leiden tot God - profeten en heiligen- de middelen van schepping –ouders- en
ook de middelen van opvoeding- leraren- de voornaamste zijn.

Loyaliteit
En moet loyaliteit aantonen tegen iedereen die aan jouw een gunst gedaan heeft en hun
zaligheid mag nooit vergeten worden.

79
80

Een bekende poëzie van Saadi Zie voetnoot nr.77.
Ook een bekende poëzie van Saadi. Zie voetnoot nr.77
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Indien (de gelovige) iets beloofd, moet hij zeker met nakomen en indien hij een verbond
afsluit, mag hij niet het onderbreken.

Tevredenheid
En (wij) moeten elke bestaande gave die God al (aan ons) gegeven heeft, bezien en waarderen
en (wij mogen) niet kijken naar wat wij zelf willen zien anders zullen wij altijd verdrietig en
ontevreden zijn, want het waarderen van gave zal de gave vermeerderen81.
En wij moeten met wat God aan ons gegeven heeft tevreden zijn en op economische manier
ons leven beheren en nooit over klagen; alhoewel het bidden en aanvragen van God naast de
tevredenheid toegelaten is en ze zijn niet in tegenstelling met de tevredenheid.

Verzadigdheid en hebzucht
En moet in het hart, van niemand iets verwachten en moet verzadigd zijn want de noden
vragen van iedereen behalve Heer zal voor ons vernedering veroorzaken en hebzucht en
verwacht van iemand zoals ons is ver van kuisheid die een ornament van Faqr 82 is.

Vrijgevigheid en inhaligheid
(De gelovige) indien zijn financiële situatie goed is, moet hij dan om God te bedanken eerst de
Goddelijke rechten betalen, en als nog iets blijft, moet hij dan ook voor zijn eigen gezin nog
een beter leven voorzien en ook een beetje voor arme mensen betalen want dit telt dank,
vrijgevigheid en ornament voor de eigendom.
En de gelovige die door de hulp van God de correct en incorrect goed kent, zal nooit zijn geest
voor het lichaam en in zijn eigen beurt zijn lichaam voor deze wereld opofferen. Maar hij
gebruikt de wereldse middelen bestemd voor gezondheid van zijn lichaam en gebruikt zijn
lichaam voor het promoten van zijn geest. En hij moet in het verzamelen van eigendom
middelmatig zijn en niet overdreven en niet proberen meer dan wat aanbevolen is; want dan
zal zijn ziel verdonkerd worden en hebzuchtig zal voor hem in dit leven moeite veroorzaken
voor de moeite van andere leven en hebzucht is de sleutel van moeite en hebzuchtig is een
slaaf van de wereld en hij wordt altijd door armoede begeleidt.

Legitiem, bedrog en sluwheid ,muiterij, zeuren
En bij geld verdienen, mag hij niet de religieuze regels overtreden, want (onze) gedeelte (van
wereld) is al bepaald maar door onze acties wordt het legitiem of illegitiem.
En hij mag niet de grenzen van mensheid en billijkheid en genade en vrijgevigheid overtreden
of met behulp van bedrog en sluwheid en misleiding en liegen, die allemaal zaken van Satan
zijn, geld verdienen, want noch het verkrijgen noch het behouden van geld ligt in onze macht.

81
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Een Perzische uitdrukking in de vorm van poëzie;
Zie voetnoten nr.9 en 29.
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En ook mag hij niet van wat hij in zijn handen heeft houden en mag hij niet zich als de echte
eigenaar bekijken zodat bij het verkrijgen van geld trots hebben en muiter worden en bij het
verlies van zijn geld zich ook verliezen en zeuren en moet hij beseffen dat wie het aan hem
gegeven had, heeft ook het terug genomen.

Jaloersheid
En de gelovige mag niet op wat de andere mensen bezitten, afgunstig zijn, want De Heer heeft
aan allebei zijn gaven gegeven, maar de jaloerse is met zijn lot niet tevreden en steekt zich in
het vuur (van woede) en hij is altijd droevig en er is geen geloof met jaloersheid en hij moet
beseffen dat alles van God is en hij blijft niet eeuwig levend; waarom dan moet afgunstig zijn
en de gelovige mag niet van zich zelf overslaan en de anderen onderzoeken.

Mijn Broeders
Dienst verlenen
De gelovigen, wegens de binding en het zaad van geloof die samen hun richting naar God
verrichten, zijn inderdaad zoals spiegels tegen elkaar.
Ze zijn allemaal de geestelijke kinderen van Profeet Mohammad (zorgeloze zegeningen aan
hem en zijn familie) en Ali ( vrede aan hem) en op deze manier zijn geestelijke broeders met
elkaar; dit wil zeggen dat de gelovigen geestelijke gezien een persoon maar lichamelijke gezien
verschillende personen zijn.
Geïnspireerd van hun verbond, wordt aan elkaar dienst verlenen, als een onmisbare
toebehoor van geloof en liefde beschouwd. Op deze manier is een gunst doen voor hen, een
vorm van aanbidding en het storen van hen is onaangenaam en zonde.
Jullie moeten elkaar waarderen en met jullie geest en lichamen proberen om aan elkaar dienst
te verlenen en daardoor het essentie van geloof (die in jullie hart geplant is)83 te versterken
want vreugde brengen in het hart van gelovige is inderdaad vreugde brengen in het hart van
Mawlaw84 en het is de oorzaak van het promoten van de levenszaken en ook een manier voor
de verbetering van het leven na de dood.
Jullie moeten door elkaar ontmoeten blij worden en van het gesprek met elkaar genieten.
Jullie ontmoeting moet beginnen met hallo en wensen tot gezond voor elkaar en na
Mosafeha 85 beëindigen met bidden en (van God) vergiffenis vragen voor elkaar en liefde
tonen aan elkaar want Mosafeha zonder zelfzuchtige bedoelingen zal de Goddelijke verbond
aan men herinneren en de gelovige liefde opwekken en het contact tussen de middelvingers
en daarna beginnen met Mosafeha zal de menselijke magneet en geliefde sudderen het hart
83

Zie voetnoot nr 24.
Mawlaw is wat de ‘Salik’ van zijn god imagineert; Het is in eerste instantie zijn Master die hem geestelijk
opvoedt en dan andere personen die de ‘Salik’ misschien in zijn lot effect hebbende vindt.
85
Zie voetnoot nr. 44.
84
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belichten en de donkerheid van het hart die de zonden zijn, volledig verwijderen precies zoals
de bladeren van de bomen die in de herfst vallen, en ook de lust en de woede verduffen maar
het mag niet enkel op uiterlijk opgelet worden en er moet proberen om vanbinnen ook echt
en waar te zijn om deze zegeningen gerealiseerd te worden.
En in de aanwezigheid van de heiligen moet er bijzondere begroeting gebruikt worden en
tegen de gelovige pionieren, moet men respect tonen en jongeren moet de senioren
observeren en gelovige pionieren en ouderen moeten ook de jongeren en junioren met
broederschap en gelijkheid behandelen.
En iemand die in een hogere stap (van zoektocht) is, mag niet de mensen in lagere stap
afkeuren. En ook mag niet wat hij uitgevonden heeft, aan de mensen die deze feiten zelf nog
niet uitgevonden hebben opleggen maar door een zachte manier en met vriendelijkheid moet
hij ze aantrekken.
De benodigdheden van de gelovigen beantwoorden en hun hart blij maken, maakt ook de
Mawlaw blij, en dit is oorzaak voor afdaling van Goddelijk barmhartigheid.
Uit geloof de gelovigen bezoeken en souvenir en geschenk voor hen meebrengen en hun
zieken bezoeken en aan hun uitvaart deelnemen en naar hun kerkhof gaan, zijn allemaal door
God en de heiligen gewenst en aangenaam.
De wereldse bedoelingen en sterfelijke wensen mogen niet de vriendschap omsluieren en als
een obstakel tegen dienst verlenen (tussen de gelovigen) worden en eventueel toorn en
afstand tussen elkaar veroorzaken. Want als twee gelovigen, in de periode van drie dagen
niet met elkaar vriend blijven, zal de reuk van geloof van hen verwijderd worden en indien
tussen hen een discussie is, moet er zover mogelijk tussen hen opgelost worden want wat in
ruzie en discussie gezocht wordt, wordt inderdaad in samenzijn en vriendschap gemakkelijker
gevonden.
En indien om de geschillen op te heffen de bemiddeling van de anderen noodzakelijk is, moet
men dit doen want een belangrijke taak van de gelovigen is het promoten van vriendschap
tussen de broeders; dit wil zeggen dat direct nadat ze een probleem tussen twee broeders
zien, moeten zij iets doen om de dispuut te beëindigen voor dat het oud en diep wordt.
Blijvende geschillen zullen alle twee kanten verzwakken, daarom indien nodig is, een beetje
geld spenderen om hun relaties te verbeteren is goed, aangenaam en gewenst door God.
En tussen twee gelovigen of twee lichten 86 mag niet een apartheid of scheiding ingezet
worden.
En (de gelovigen) moeten elkaar in hun zaken helpen tenzij dit helpen een schade aan andere
gelovigen veroorzaken. In dit geval moet twee bijeen brengen en hulp verlenen aan iemand
die in recht is, en indien ze twijfelachtig zijn dat, wie in recht is, dan moeten ze proberen om
tussen twee partijen gewoon vrede te maken.

86

Bedoelt het licht van geloof in het hart van gelovige is.
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De broederschap rechten en plichten moeten ook over de nakomelingen van de gelovigen
uitgeoefend worden, precies als hij (de overleden)een zoon had moet ook begeleid worden
om de goede naam van de vader levend te behouden en eventueel zijn plaats te nemen.
En het observeren van uiterlijke formaliteiten hoewel in principe niet van belang is en “tussen
de vrienden wordt de formaliteiten opgeheven”87 maar voor het uiterlijk te respecteren en
voor de sommige mensen die nog aan de uiterlijk gebonden zijn en ook het publiek die naar
hen kijkt, moet er de uiterlijk geobserveerd worden bijzonder als de persoon een gast is, maar
in speciale sessies die voor Uns88 en Faqr89 bestemd is, hoeft het niet.
Van de ouderen wordt broederschap en gelijkheid verwacht en van de rest respect tonen aan
hen.
Ook is het respect aan uiterlijk gewenst. De geheimen van de gelovigen moet bewaard worden
en hun fouten moet gedekt worden. Als men over ene van hen iets slecht hoort, moet hij dan
op een vriendelijke manier de twijfels uitleggen en tegelijkertijd het kwaad afkeuren om de
andere mensen niet te denken dat slechte gedrag door de ouderen gewenst is.
Daarna moet de foutdader onder vier ogen geadviseerd worden want een fout gedrag los van
de gevolgen die voor de dader heeft, maakt ook de goede naam van ouderen slecht.
En moet de daden van de gelovigen die misschien van uiterlijk slecht uitziet, zover mogelijk
positief gecommentarieerd worden tenzij echt geen uitweg gevonden wordt, en ook in dit
geval mogen hun geheimen niet bekend en/of gepubliceerd worden en zijn geloof mag niet
ontkend en/of afgekeurd worden tenzij heel duidelijk iets van de ouderen vermeld is.
Maar moet zeker (en alleen) de slechte daad afgekeurd worden want God heeft in de Koran
de eigenschappen en de daden afgekeurd of goedgekeurd en niet de personen.
En men mag niet bij het horen van slechtheid van anderen lichtgelovig zijn, want de God heeft
in de Koran de verteller van slechtheid van de gelovigen “Slechte Persoon” genoemd.90
En als men zeker wordt dat de daden van een gelovige tegen de tevredenheid van de God en
van de Mawlaw is, moet dan hem onder vier ogen hem adviseren. Welwillend voor de
gelovigen moet in de publiek en in het privé zijn maar er moet het adviseren alleen en altijd
in het privé en onder vier ogen gebeuren want het adviseren in publiek vernedert hem en doet
zijn ziel terugvechten. En lasteren van een gelovige bij de ouderen zelfs met correcte inhoud
is nadelig en zijn nadeel voor verteller is meer dan anderen.
Maar indien het vertellen de enige oplossing voor het problemen is, dan moet men met een
goede wil het problemen vertellen maar niet aan alle mensen.
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Vertaling van Arabische poëzie;
Een gevoel van pure vriendschap
89
Zie voetnoten nr. 9 & 29
90
Verwijst naar vers 7 uit hoofdstuk 49 uit heilige Koran :O gij gelovigen , indien een slecht persoon u nieuws
brengt, onderzoekt het nauwkeurig opdat, gij sommige mensen niet in onwetendheid schaadt en naderhand spijt
krijgt van hetgeen gij hebt gedaan .( Vertaling door verba bv.Hoeve laken)
88
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En bij handel doen met gelovige moet voorzichtig zijn en geen handel met een gelovige
beginnen waarin het optreden van een probleem vermoedelijk is zodat hun relaties altijd goed
blijven en hun vriendschap nooit beschadigd wordt.
Indien ze toch een handel moet doen, moeten dan heel voorzichtig zijn en zoals twee vreemde
kanten alle standaarden van een handel goed observeren en de vergiffenis van het einde in
het begin verlenen.
Er bestaat een folkloristisch maar ook heel wijs uitdrukking: “trouwen met iemand die u kent
maar doe handel met iemand die u niet kent”.
En een gelovige storen en schade aan hem toebrengen en voor hem verlies veroorzaken en
hem vernederen en hem pesten en hem beschuldigen maakt inderdaad een probleem in deze
wereld en andere wereld.
Zelfs moet men op heel kleine ruiterlijkste details opletten. Bijvoorbeeld geen gezicht van de
gelovige draaien en hem achter zijn rug niet zetten en met voet naar hoofd van gelovige niet
slapen enzovoort; allemaal moeten zover mogelijk geobserveerd worden.
En stap zetten in een handel waarin en gelovige verlies of schade krijgt, is religieus gezien
onrechtvaardig.
En in zijn afwezigheid over hem slechtzeggen en zijn fouten opsporen is een grote zonde en
het is streng verboden.
Maar vriendelijk en welwillend advies geven is goed maar op de voorwaarde dat dit werkt;
En hem foutief beschuldigen is slechter dan achter hem spreken.
En aan een gelovige verdachten en hem beschuldigen en zijn zaken inspecteren en probleem
veroorzaken in zijn zaken en hem slecht benoemen zijn allemaal oorzaak van Godswoede en
ze nemen zijn gaven aan ons weg maar ook is het afstand nemen van gelovige niet aangenaam.

De positie van beschuldiging
Bij de positie van beschuldiging91 moet men voorzichtig zijn; niet op de manier dat belediging
aan mensen beschouwd kan worden maar oppassen dat niet onder invloed van
(gelegenheid)te gaan. Want (langdurig) werkloos blijven en het leven doorbrengen met geld
van anderen is in de orde van Ni’matullahi streng verboden en bij de God is ook onaangenaam
en steeds worden de gelovigen aangemoedigd om te werken en met eigen geld hun leven
door te brengen.

91

Posities van beschuldiging zijn de gelegenheden waarin de mensen over ons verkeerd kunnen beoordelen.
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Mijn Broeders
Eerbied hebben voor bevelen
Het Geloof is een vorm van landbouw waarvan zijn vrucht op het moment van sterven geplukt
en zijn comfort en gemak na de dood bekend wordt.
Deze landbouw moet door goede gedachte, goede spraak en goede daad geïrrigeerd worden
om niet geruïneerd te worden en er is kans voor (gelovige) dat voor de natuurlijke dood en
door optionele dood92 zijn oogst behalen.
De God heeft zelf de goedheid bepaald en zijn eigen gewenste manier aanbevolen.
Gehoorzaamheid is een deel van geloof en afhankelijkheid aan God. Wanneer de manier van
Godstevredenheid bekend wordt, moet direct gevolgd worden laat staan zijn bevelen en
verboden waarvan de gehoorzaamheid plichtmatig moet zijn.
En gezien dat dit altijd tegen de wil van ziel is, “plicht” is genoemd. Daarom moet men altijd
voor Gods bevelen en verboden eerbied hebben, niet het gemakkelijk nemen en zover
mogelijk zijn best proberen.

Het combineren tussen de religie en weg
Zowel in religie en de bevelen van uiterlijk als in het “pad” en de bevelen voor binnen moet
men een verbinding maken want deze twee mogen niet apart van elkaar zijn welke zonder
ander heeft geen echt effect.
De religie is een samenstelling van bevelen die over het lichaam gaan en het “Pad” is inderdaad
de bevelen die over het “Hart” gaan.93
De religie is het opmaken van uiterlijk door aanbidding en het “Pad” is het reinigen van binnen
door aangename gedragen, het herdenken van God en het belichten van hart door zijn kennis.
Dus zijn deze twee zoals zaad en huid of uitspraak en betekenis of zoals het lichaam en ziel of
zoals het lamp en zijn licht of zoals medicijn en zijn effect
En samenbrengen van “religie” en “Pad” is een specifieke eigenschaap van Ni’matullahi Orde
en moet opgelet worden dat iemand die zich meer gekozen ziet, moet meer proberen om zich
met gegeven voorbeeld van gedrag en bevelen toe te passen die in de Koran de gelovigen
aanspreken.
Zelfs het uitvoeren van wereldse zaken zoals geld verdienen en zorgen voor zijn gezin en
genieten van rechtvaardigen indien voor tevredenheid van God zijn, zijn ook een vorm van
aanbidding.
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Verwijzend naar een heilige gezegde van Profeet Mohamed:” Sterven jullie voor het sterven”. In de werken
van vele van Islamitische gnostici is over de ervaringen van optionele dood iets vermeld.
93
Zie voetnoten nr.3 en nr. 12.
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En in Islam is de bevelen genoeg uitgebreid om men zijn alle zaken enkel voor
Godstevredenheid kan uitvoeren.

Het voorlezen van Koran
Dus Koran die een Godsbevel en een vorm van verbond tussen De Heer en zijn slaaf is, is een
algemene zaak die moet elke dag zelfs in kleine stukjes voorgelezen worden om ons verbond
samen met onze slaafsheid aan ons te herinneren en zover mogelijk moeten wij zijn vertalen
ook kennen en over zijn betekenis goed nadenken.94
In het begin moeten wij eerst met zindelijkheid en zuiverheid van kwaad en van verleiding van
Satan op God beroep doen om vermoedelijke tussenkomst van Satan in ons hart en zijn
mogelijke interventie in het verstaan van betekenissen van Koran tijdens het voorlezen te
voorkomen.
Ook voor de mensen die vertaling niet kennen, is het voorlezen van Koran en aandacht naar
God en Godsverbond aanbevolen, maar niet zoveel op uiterlijk opletten zodat van de inhoud
en betekenis afwijken en ook is het voorlezen van vertaling van Koran- buiten van
aanbiddingstijden- die correct vertaald is, is goed om sommige zedelijke bevelen en instructies
te kennen en te weten komen dat wat de anderen beweren, hebben wij al beter en hoger.

Gebed (Namaz)
Gebed (of Namaz)95 is een pilaar van godsdienst en een groot teken om Islamitisch te zijn. Het
is ook een benaderen tot God en op deze manier het aanvang van alle andere bidden is. Indien
het geaccepteerd is, zijn ook de anderen geaccepteerd, en indien het niet geaccepteerd is,
worden ook de anderen geweigerd96 en natuurlijk is bidden in groep meer aangenaam; dus
moeten wij zover mogelijk proberen om ons Gebed met groep te doen want het bijeenkomen
van de gelovigen wordt ook zelf als een vorm van gebed beschouwd.
En moeten wij altijd proberen om het ochtendgebed en avondgebed in de vroegte van hun
eigen tijd te doen en tijdens de gebed moeten wij proberen om ook van binnen echt met onze
spraak akkoord te zijn en ons hart moet enkel met de geliefde bezig zijn en er moet de geliefde
aanwezig zien, en met behulp van “Azan97 en Iqamah98” zich voorbereiden voor het vechten
tegen de ziel en met behulp van “Takbiratolehram” 99 alles behalve hem weigeren en alle
graden (stappen) van tocht naar God volgens de spraak ( van gebed) kruisen om in zijn
94

Dit boek is voor Perzischtalingen geschreven die normaal geen Arabisch kenen.
Namaz of Namas is een Sanskriet woord en het is een vorm van groeten. dit woord wordt ook in YUGA gebruikt:
‘Namas te’ of Groetjes met jouw, in het Perzisch wordt dit woord als een gelijk voor SALAT in het Arabisch
gebruikt met dezelfde betekenis.
96
Verwijzend naar een heilige gezegde: “gebed is hoofd pilaar van religie indien het geaccepteerd wordt, worden
ook ander gebben geaccepteerd en indien geweigerd wordt, worden ook de andere gebeden geweigerd.”
97
De Azan is de oproep tot het gebed die wordt uitgesproken door de muezzin, vaak vanuit een minaret. Vijf
keer per dag worden moslims opgeroepen tot het gebed door middel van de azan. (Wikipedia) Maar indien het
gebed niet in groep is, wordt Azan door persoon zelf zacht uitgesproken.
98
Iqamah is ook een oproep tot gebed maar niet voor de publiek en alleen voor de mensen die na Azan in
gebedsplaats verzameld zijn. Zoals Azan indien het gebed niet in groep is, wordt ook Iqamah zacht uitgesproken.
99
Dit is het zeggen van "Allah o Akbar" en betekend dat "De Heer Groter is", Dit is het eerst woord in Azan als in
Aqamah.
95

33

excellentie aanwezig te kunnen worden en dan begroeten100. En men moet bewust zijn wat
hij zegt , met wie hij praat en naar wat hij vraagt101, en indien men deze niet aankan, dan
moeten men zichzelf schuldig zien en zijn ziel verwijten en (als een oplossing) de andere van
tochtkruisers voorbeeld maken om met behulp van zweep van verrukking aan zijn ziel een
beweging te kunnen geven en in dit verband zijn er veel verwijzingen in de boeken van gnostici
bij zonder in de boeken van de overleden Soltan Alis Shah De Martelaar (heilig zijn geheim).
En ook moet men proberen om de aanbevolen Navafel102 met door diepe denken uit te voeren
en in zijn eigen intentie niemand te willen behalve zijn Mawlaw 103 en moet door
nieuwsgierigheid en ook nauwkeurig zijn in de details van Gebed (Namaz), proberen om de
punten en verborgene geheimen van Gebed uit te vinden en in zijn eigen leven toe te passen.
bijvoorbeeld aangenaam zijn van reinheid, onaangenaam zijn van vermoeidheid, goedheid
van gemeenschaap en bijeenkomen, aangenaam zijn van het stoppen van werken tijdens s
`vrijdags tot de namiddag, beïnvloed van toespraak en predikt, zorgen voor kuisheid en
concentratie van eigen verbeelding, aandacht schenken aan en respect tonen voor
huishoudelijke zaken want “voor de vrouwen is hun huis moskee” 104 , gelijkheid en
broederschap, gehoorzaamheid tonen aan de ouderen, eenwording en voorkomen zichzelf en
de anderen van wreedheid, hygiëne van kleren, geen schotel maken uit goud en/of zilver want
deze twee zijn inderdaad nodig voor de circulatie van de economie, gebonden zijn aan geen
persoonlijke ornamenten voor de mannen maar wel gebonden zijn aan hygiëne, zorgen voor
dat de anderen niet storen zelfs met slechte geur, met behulp van aandacht naar de God met
de wereldse zaken kalm blijven, aangenaam zijn van het opstaan in de ochtend, voor de
andere gelovigen willen wat voor zichzelf wilt want men zegt in het gebed: “leid ons…”105 ( en
zegt niet leid mij).
(En ook) van het aanbevolen zijn van gebeden in twee feestdagen 106, moet het plichten tot
het vieren uitgevonden worden,
En ook van “begrafenisgebeden” moet men onaangenaam zijn van slecht vertellen over
andere gelovigen bij God en bij ouderen en de nood van positieve pleidooi over hen uitvinden.
En van “de eclips gebed” moet de nood van aandacht aan God in alle veranderingen en
revoluties uitvinden.
En het observeren van economie en gematigdheid zelfs in het verbruik van water en niet bang
zijn met respect tot voorzichtigheid van “schrik gebed” uitvinden.
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Elke gebed wordt altijd door een begroeting beëindigd.
Verwijst naar een heilige gezegde: “gebed is de levitatie van gelovige”.
102
‘Navafel’ is meervoudvorm van ‘Nafeleh’ en deze is extra optionele gebed die niet verplicht is.
103
Zie voetnoot nr. 84.
104
Verwijzing naar een heilige gezegde: “De moskee van de vrouwen is hun thuis’ dwz dat de gelovige vrouwen
hun gebed liever thuis doen.
105
Vers 6 uit hoofdstuk 1 van Koran: “leid ons op het rechte pad”. Dit hoofdstuk wordt tijdens dagelijkse gebed
gelezen.
106
Verwijst naar “Suikerfeest en Offer feest”
101
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Door diep nadenken in logica van gebeden kan de gelovige deze feiten allemaal uitvinden
maar de gelovige moet in alle zaken diep nadenken om wat door de geliefde gewenst is uit te
vinden.

Woorden(Litanie)
En wanneer het Gebed gedaan is, moet men nog even in de zijn plaats kalm blijven en de
opvolgingen van Gebed met de hartaandacht uitvoeren (en proberen ) om hun betekenissen
goed uit te vinden want in wat aanbevolen is, is de tevredenheid van god naast opvoeding van
de ziel beloofd indien het aandachtig is. En bovendien is ook het verbeteren van deze wereldse
en andere wereldse zaken en het afweren van alle verdrieten en het oplossen van problemen
in aandacht schenken en smeken naar God verkondigd.

Aanbid
Het bidden die het aanroepen van God is, is inderdaad de wens van het hart met of zonder
tong te gebruiken.
Want iets wensen in het hart of een afspraak met god regelen om gebed of vasten te doen na
beantwoorden van onze wensen of een financiële afspraak regelen om onze benodigdheden
beantwoorden te worden of hulp vragen van de heilige geesten voor pleidooi over ons bij de
God, of financiële hulp aan arme mensen voor God te doen en zo voort, worden allemaal als
verschillende vormen van aanbidding beschouwd.
En de aandacht van het hart van gelovige samen met zijn wil om iets te doen is natuurlijk ook
aanbidding. En toch met volle aandacht van het hart en in de situatie van ellende en
teleurstelling van alles behalve God zullen onze wensen door God beantwoord worden.
En om de aandacht van het hart en ook zijn zuiverheid tijdens de aanbidding te verhogen,
moet het lichaam en de kleren schoon zijn van alle soorten van vervuiling en onreinheid en
ook mag geen deeltjes bevatten die tot anderen behoren en ook moet het hart zelf helemaal
zuiver zijn van alle vormen van kwaadheid en onreinheid en ook moet berouw en bekeren
naar God tonen en ook moet het eten van toegestemd materiaal gemaakt zijn en de gelovige
mag niet terneergeslagen zijn en ook is algemene of privé toestemming (van de master) nodig.
En natuurlijk wordt de aanbidding makkelijker beantwoord tijdens de inzet van Gods
Barmhartigheid en tijdens het bijeenkomen van de gelovigen voor hun geloof en ook tijdens
de litanie van de gelovigen.
Bijzonder tijdens het berouw van de gelovigen en tijdens de ‘Majles107’ en ook tijdens de kring
van Zikr108 waarin zeker de genade van God aanwezig is, moet men meer proberen om te
aanbidden.

107

Madjlis is special zittingen van gelovigen die minstents twee keer per week op donderdagavond en
zondagavond gehouden worden.
108
De derwisjen geloven dat indien ze een kring vervormen, kunnen dan ze beter en meer effectief God
herinneren, voor meer weten over Zikr en Fikr kijk voetnoten nrs.15 &28
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En de aanbidding met tong is aanbidding indien met het hart overeen komt en echt een
hartelijke wens is, maar onder voorwaarde dat hart zelf beïnvloed wordt.
En het voorlezen van de teksten van aanbidding is zeer aangenaam indien ze door de heiligen
verteld zijn, om correcte manier van aanbidden te leren kennen en de manier van beleefd
gesprek met god bekend te maken.
Het uitvinden dit feit dat men over de anderen mag nooit beoordelen en enkel met zichzelf
bezig moet zijn, is het kleinste voordeel van aanbidding. En de gelovige mag nooit zichzelf
onschuldig beschouwen, maar hij moet altijd zich zijn eigen fouten en zonden herinneren en
beroep op God doen en dan voor zichzelf, voor zijn broeders, voor zijn ouders en zijn
voorouders en voor zijn kinderen allemaal vergiffenis vragen en voor hen goedheid wensen
en ook de overledenen niet vergeten en voor hen vergiffenis en barmhartigheid vragen;
Daarnaast moet hij bidden voor beantwoorden van bidden van zijn broeders door God want
de God heeft voor Profeet Mohammad vrede aan hem en zijn gezin het pleidooi toegelaten
en zijn pleidooi is voor God verwelkomd. En bij het begin en bij het eind van gebed moet (de
gelovige) toevlucht nemen aan Profeet Mohammad en Salavat109 zeggen.
En in het aanvragen tot vergiffenis is (voor de gelovigen) vergiffenis en barmhartigheid en
krachtig worden en rijker worden en (goede) kinderen krijgen en veel zegenen samen met
hemelse prijzen beloofd.
Dus moet in het aanbidden steeds vergiffenis aanvragen en de woorden van
vergiffenisaanvragen herhalen en als het even kan minder voor de wereldse zaken die
waardeloos zijn aanbidden en van Grote Genereus niet tevreden worden met kleine
aanvragen en zijn wereldse zaken aan God overnemen want God zal voor hem alles regelen
en hij mag voor niemand (tijdens aanbidding) slecht wensen, want het zal zeker voor hem
probleem veroorzaken
En ofschoon elke moment dat men aanbidt, is het echte moment van het beantwoorden en
elke nacht waarin voor God vereren, worden de deuren (van Godsbarmhartigheid) tegen hem
geopend en deze nacht, ‘de nacht van Qadr’ 110 wordt, maar in de tijden die specifiek voor het
aanbid bepaald zijn, zal de aandacht meer, en aanbidding effectiever zijn. En in de tijden die
een heilig met zijn geliefde verbonden wordt, of de deur voor de natie geopend is, is de
aandacht natuurlijk volledig.

109

Salavat is een vorm van zegening voor Profeet Mohammad en wordt zo uitgesproken: “vrede aan hem en zijn
gezien”
110
Laylat al-Qadr of de Waardevolle Nacht is binnen de islam de nacht waarin voor de eerste maal een soera van
de Koran door de engel Djibril (Gabriel) aan Mohammed zou zijn geopenbaard. Wanneer dit gebeurd is, is niet
bekend, maar doorgaans wordt uitgegaan van een van de laatste vijf oneven dagen van de maand ramadan,
waarbij het meestal op de vooravond van de 27ste dag ook daadwerkelijk herdacht wordt. Zekerheid is er echter
niet over. Moslims wordt dan ook aangeraden Laylat al-Qadr in gebed door te brengen en de salat te verrichten,
omdat het de waarde van 1000 maanden heeft. Doordat niemand de exacte datum weet, brengen veel moslims
de laatste 10 nachten van ramadan door in gebed, waarbij ze zich terugtrekken (i'tikaaf genaamd). Volgens de
hanafitische madhhab is het een van de Gezegende Nachten. (Wikipedia)
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Ochtend
En tijdens de ochtenden waarin het lucht zuiver is en het lichaam rust gekregen heeft en de
geest puur is en de wereldse zaken nog niet begonnen zijn, zijn inderdaad de beste uren van
dag en nacht om over zijn eigen fouten na te denken en met barmhartige rijk te bespreken en
er zijn veel geestelijke en lichamelijke voordelen samen met deze wereldse en andere
wereldse profijten voor het wakker blijven tussen twee zonsopgangen111 vermeld.
Tussen de dagen van week is vrijdag de beste dag en tussen de maanden is Ramadan de beste
maand.

Vrijdag
In Islam is vrijdag als een feestdag voor de moslims bepaald, dus kan het vrijdagsgebed
uitgevoerd worden in plaats van gewone dagelijks middagsgebed om (een keer per week) een
verzameling gearrangeerd te worden en in elke stad en in elke dorp samen met de bewoners
uit de buitenwijken de mensen bijeen te komen en gedurende vrijdagsgebed twee toespraken
uitgevoerd te worden om God en Mohammad- vrede aan hem en zijn opvolgers - te vereren
en algemene advies en instructies volgens wat vereist is af te geven.
Er is ook in Koran een speciaal hoofdstuk (Soera) 112 onder de naam van vrijdag (jum’a) 113
geopenbaard114.
De donderdagavond en de dag van vrijdag 115 zijn toegeëigend voor gebed en voor het
bijeenkomen van gelovigen; Voor zulke bijeenkomen tijdens de vrijdag zijn heel veel
beloningen van alle soorten voor deze wereld en andere wereldse vermeld want dit
bijeenkomen, is significant vertoning van Islam en Moslims en hun gehoorzaamheid en hun
eenheid.
Het ontwikkelen van bazaar en economie na het vrijdagsgebed is ook geconsidereerd, maar
jammer genoeg is in Sjiiet en tijdens de “periode van verdwenen ” (Gheybat)116 deze traditie
minder belang gekregen en de dag van vandaag is zelfs is de naam (vrijdaggebed)117 totaal
vergeten en iedereen is van deze genade uitgesloten. Maar Foqara118 (Derwisjen) – God zij
111

Er zijn elke nacht twee zonsopgangen; eerst verschijnt bij de eerste stralingen van de zon maar de dag begint
wanner het eerste stukje van de zonnecirkel tevoorschijn komt; de derwisjen zijn aanbevolen om tussen twee
zonsopgangen (die normaal anderhalf tot twee uur lang is)wakker te blijven.
112
Koran bevat in totaal 6262 verzen die onder 114 soera (hoofdstukken) verdeeld zijn.
113
jum'a= verzameldag, vrijdag (Wikipedia)
114
Koran hoofdstuk nr.62.
115
In Islamitische kalender, begint elke dag vanaf vorige avond, en niet vanaf Middennacht. Dus vrijdag begint
vanaf donderdag avond en de zondag avond is een begin voor maandag.
116
Gheybat betekent verdwenen en verwijst naar het verdwenen van de Mohammed al-Mahdi (868 - ?) de
twaalfde en laatste imam van de alevitische en de meeste sjiitische moslims, de Twaalvers. Zijn echte naam was
Mohammed ibn Hasan ibn Ali. Hij wordt ook vaak de Verdwenen Imam genoemd. Zijn naam, al-Mahdi, betekent
'de door God geleide'. Hij wordt soms ook Mohammed al Muntazar genoemd, wat 'de verwachte' betekent
omdat de Sjiieten geloven dat hij nog levend is en hebben de verwachting dat hij op bevel van God, eens zal
verschijnen om vrede en rechtvaardigheid te stichten. (Wikipedia)
117
Toen dit boek geschreven werd, werd vrijdaggebed helemaal niet of heel weinig in Islamitische landen
gehouden.
118
Zie voetnoot nr.9
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bedankt- hebben de donderdag avond tot vrijdag middag toegewezen om God te bedienen119
en ze zijn niet bezig met wereldse zaken tot vrijdagmiddag en ze komen op elke
donderdagavond bijeen en ik ben tevreden dat ze deze aangename traditie als het even
minder verlaten en ze zover mogelijk aan de verzamelingen van donderdagavond deelnemen.
En ook heeft de zondagavond voordelen aan andere nachten en indien mogelijk ook op deze
avond de Faqr verzameling gehouden kan worden is goed, alhoewel het houden van religieuze
vergaderingen altijd aangenaam is en indien het niet in tegenstelling met werk en job komt,
mogen de ze (de gelovigen) ook aan deze vergaderingen deelnemen120. En het bijeenkomen
van gelovigen voor hun geloof, zal de liefde opwinden en zegening en achting veroorzaken en
er moet de Faqr vergadering alleen voor het gebed zijn, en tijdens de vergadering moet alleen
met God herinneren en hartelijke aandacht bezig zijn en indien een geautoriseerde persoon121
aanwezig is, mag dan ook de gezamenlijk gebed gehouden worden en Mosafeha122 op vrijdag
heeft meer (geestelijke) voordeel en het voorlezen van de boeken van mystici (Orafa) waarin
de religieuze zaken en Goddelijke kennis samen met correct advies gepresenteerd wordt, is
nuttig en zal de kennis en wijsheid verhogen; bovendien zullen de gelovigen door de
regelmatig wekelijkse ontmoeting over de situatie van elkaar geïnformeerd worden en
eventueel kunnen ze proberen om de problemen van elkaar samen op te lossen.
De tijd en duur van sessies zijn niet de zelfde en van sessie tot andere varieert.
Indien de broeders wensen tot ochtend samen te zitten en wakker te blijven indien dit geen
probleem voor niemand is, is beter.
De aanwezigheid van niet-broeders in algemene sessies van Faqr is toegelaten alhoewel zullen
ze normale gezien niets krijgen, behalve wat in uiterlijk is, en ze zullen niets benefieten meer
dan wat ze zien of horen; En Mosafeha met de mensen buiten van de Orde is niet toegelaten.

Vasten
Vasten is in Ramadan bepaald voor het opvoeden van eigen ziel en het verbreken van
egoïstische verlangen en het verzwakken van dierlijke krachten en ook voor het meevoelen
met de armen en nog andere punten zoals versterken van geest want hoe het lichaam zwak
wordt, wordt de geest verstrekt. De gezondheid die beloofd is, komt uit het Vasten maar de
ziekte is een gevolg van onregelmatig slapen en wakker worden, of te veel eten, of luiheid, of
slapen tussen twee ochtenden123 of inactief blijven.

119

De derwisjen houden elke donderdag avond een geestelijke vergadering, door bijeenkomen en hun werken
stoppen tot vrijdag middag. Er moet opgelet worden dat vrijdag door Islam als de zevende dag en de dag van
rust bepaald is en dus is het werken op vrijdag niet aangenaam maar zeker niet verboden.
120
In Islamitische landen is normaal vrijdag een vakantiedag, dus zijn zondag en maandag zijn werkdagen en
het deelnemen aan religieuze verzamelingen kunnen in tegenstelling met job of werk zijn.
121
In soefisme wordt de bevoegdheid voor de personen die gezamenlijke gebed houden alleen door de Master
bepaald. Zie voetnoot nr. 8
122
Zie voetnoot nr44.
123
De derwisjen zijn streng aanbevolen om tussen twee zonsopgangen (die normaal anderhalf tot twee uur lang
is)wakker te blijven. Zie voetnoot nr. 111
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Men mag niet van lust, buik en onderbuik zo afhangen dat bijvoorbeeld een of twee uur
vertraging in zijn eten, een echt probleem voor hem kan veroorzaken.
Deze angst (van honger) is alleen een verleiding van ziel en zijn beweging die tegen
gehoorzaamheid opstaat en er moet versmaad worden en er moet geprobeerd worden om
alle organen van het lichaam tot dienst van God te zijn en niet tot dienst van wereldse
plezieren.

Khums en Zakat
Zakat is financiële opbrengsten (uit de betalingen van gelovigen) voor algemenen gebruik. En
Khums 124 is trofee opbrengen die enkel toegewezen is voor reizigers en familie van profeet
Mohamed Imam en bekwame mensen.

Aalmoes (Infaq)
En de rest van verplicht of wenselijke aalmoezen zijn inderdaad voor het verminderen van de
afhankelijkheid van het hart aan deze wereld en het beseffen dat de absolute eigendom alleen
voor De Heer is en ook eigen inkomst en uitgaven onder toezicht moet houden en zorgen dat
uitgave niet hoger dan inkomst wordt, anders moet men lenen.
Er is veel beloningen voor het uitbetalen van aalmoezen beloofd en degen die ons voedsel
geeft (God), kan ons voedsel meer of minder maken en/of op een onverwachte manier dit
geven of voor ons behouden.
Bijzonder op de Suikerfeest die het verklaren van dienstbaarheid, herinnering van Verbond125
en het aantonen van substantie van geloof is, is meer benadrukt.
En wenselijke aalmoezen zoals banketten en hulp verlenen aan gelovigen, liefdadigheden,
voedsel en kleren geven aan de arme mensen, en opbouwen van publieke faciliteiten zoals
bruggen, baden, meren, moskeeën, ziekenhuizen, opleidingscentra en zovoort indien onze
mogelijkheden voldoende zijn en met de inachtneming van gematigdheid, zijn gewenst door
God en door de mensen en ze zullen de vriendschap en gezondheid samen met oplossing voor
problemen veroorzaken en de rampen (van dader) afweren.
De wenselijke aalmoezen mogen niet voor een bepaalde groep bestemd worden, en moeten
het profijt voor allen bestemmen en hoe resultaatloze gebonden aan waardeloze decoratie
van uiterlijk minder hoe beter.
124

letterlijke gezien betekent Khums (Xums) een-vijfde en in de islamitische traditie, verwijst Khums naar een
religieuze verplichting om een vijfde van een bepaald type van inkomen bij te dragen aan een goed doel.
Khums wordt betaald op alle punten beschouwd als Ghanima. Er zijn verschillende juridische tradities binnen de
islam over wat Ghanima, en dus hoe verreikend khums zou moeten zijn. In bepaalde Shia tradities ghanima wordt
gedefinieerd als de winst van het jaar, met inbegrip van alle netto-inkomen en vermogen overblijft op het einde
van een jaar. Binnen deze tradities, Khums impliceert een jaarlijkse belasting van een vijfde van alle winst, en kan
worden vergeleken met een tiende, of een inkomstenbelasting. Khums omvat de zakaat, of aalmoezen;
Maar in de soennitische traditie, wordt Ghanim gedefinieerd als oorlogsbuit, en de traditie van het betalen
khums is vervallen. Alhoewel betalen soennieten Zakaat, waarvan een veertigste belasting van de totale rijkdom
impliceert (vertaald uit Wikipedia)
125
Zie voetnoot nr. 23
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Haj
Haj is verplicht voor iedere moslim op de voorwaarde dat (economisch gezien) bij terugkomen
zijn leven niet verandert.126 En achteraan zullen opvoeding en toerisme en promoting van het
verstand en ervaring en zegenen en het waarderen van gaven verschijnen

Jihad.
Grote Jihad of heilige oorlog die voor elke moslim verplicht is, is inderdaad vechten met eigen
ziel om van deze wereldse verbindingen bevrijden te worden en God te kunnen gehoorzamen
en er moet met de wapens van Zikr en Fikr127 en met behulp van Batin128 van de Master met
Duivel vechten.
En ook de uiterlijke spanningen voor het bewaren en uitzetten van Islam en opofferen van ziel
en eigendom en vechten met de vreemde vijanden en deelnemen aan kleine Jihad op de bevel
van IMAM129 is verplicht voor iedere Moslim behalve degenen die uitgezonderd zijn.
Maar leven en eigendom verdedigen is altijd en overal en met alle mogelijkheden verplicht.
En het leren en kenen van oorlogstechnieken is nodig voor iedere moslim en bijzonder voor
Sjiieten die de verschijning van Imam van de tijd en ook vechten samen met hem tegen de
vijanden, verwachten.

Aanbevelen tot aangenaams en voorkomen van godgeklaagds
Aanbeveling tot aangenaams en voorkoming van godgeklaagds zijn twee ondersteuner pilaren
en ook twee Wachten voor Islam.
Deze twee jobs zijn alleen voorbehouden voor de mensen die toevertrouwen tot aangenaams
en voorkomen van ellendigs eerst in hun eigen ziel gerealiseerd hebben en ze zich gedragen.
Ze moeten van alle ziel plagen bevrijd zijn en ook van goddelijke ondersteuning genieten en
de goedheid en slechtheid van de mensen goed kunnen erkennen en op een correcte moment
en beperkt tot capaciteit van de mensen voor ontwikkeling, de andere mensen advies kunnen
geven.

126

Dwz dat iemand die naar Haj wilt gaan moet over voldoende eigen geld beschikken en lening bestemd voor
Haj niet toegelaten is. Van andere kant iemand die over voldoende eigen geld beschikt, moet minstens een keer
in zijn leven naar Haj gaan.
127
Zie voetnoten nr. 15, 28 & 108
128
Zie voetnoot nr. 46
129
Zoals in voetnoten nr. 40 en 116 uitgelegd is, hebben Sjiieten de verwachting dat de ware, door God gezonden
Imam, al-Mahdi, eens zal verschijnen om vrede en rechtvaardigheid te stichten; dwz dat een deel van Islamitische
bevelen zoals Jihad momenteel en in afwezigheid van een bevoegde bevelgever geschort zijn. Maar de
verdediging tegen invasie is altijd verplicht en het wordt niet onder de titel van Jihad gecategoriseerd.

40

De wenselijke handelingen
De rest van religieuze bevelen die in Koran vermeld zijn of door de Ouderen van religie
uitgelegd zijn moeten ook uitgeoefend worden want deze zijn gewenst door de geliefde en de
uitoefening van deze bevelen wordt meestal gevolgd door wereldse beloningen.

Zindelijkheid
Aangezien dat de gelovige altijd de Godsnaam herinnert, wordt hij als een permanente
aanbidder beschouwd.
Dus moet hij altijd met de Ghosl130 (religieuze wassing) zijn en indien het niet mogelijk is, moet
dan hij met Woedoe(of Woezoe)131 zijn en eventueel met Tayammum132.
Want het is een vorm van bescherming tegen duivel en een wapen voor Jihad,
Bijzonder is bij het ontmoeten van andere gelovigen en religieuze bijeenkomsten en het
voorlezen van Koran de zindelijkheid samen met het gebruik maken van een aangename geur,
gewenst.

De Verboden
En wat verboden zijn, zijn inderdaad de daden en handelingen die scheiding tussen God en
Salik133 veroorzaken en zijn hart kunnen verdonkeren en aan deze wereld afhangen. Dus moet
de Salik van deze daden afstand houden en de sterfelijke fictieve plezieren omruilen met
eindeloze vreugde en ook mag de Salik niet zich laten verontreinigt worden door de
onaangename handelingen die niet aanbevolen zijn door eigen wijs en zeker zullen
handelingen ook de Ouderen ergeren, en op zijn prestige tegen anderen een schadeplek
maken en hun vijandigheid en haat opwekken en meestal blijven altijd de slechte gevolgen
achter.
In heilige Religie van Islam zijn de legitiems en de verboden allebei bepaald en ook is de
manieren van vermijding van verboden is goed uitgelegd. Dus moeten de Moslims dit zelf goed
wetten, en het vermelden van deze manieren is hier niet de bedoeling want het zou lang
duren. Er moet ook goed opgelet worden dat sommige zonden die meestal het verlang tot
berouw verzwakken en eventueel verwijderen, zullen in onze ziel eeuwig blijven. Deze heten
grote zonden en in Koran zijn streng verboden. Ook de kleine zonden indien herhaald worden,
zullen slechte invloed op ziel hebben en het hart verdonkeren. De kleine zonden bevinden zich
in de dagelijkse aanbiddingen, omgangen en zaken.

130

Ghoesl of ghusl is de grote rituele wassing die in bepaalde gevallen door moslims verricht wordt.(Wikipedia)
De woedoe of Woezoe is de kleine rituele wassing die verricht wordt door een moslim voor de gebed, indien
hij ritueel onrein is. Deze wassing leidt hem af van zijn wereldse aangelegenheden. Daarnaast heeft het wassen
ook een symbolische betekenis; het zijn die delen, die in het algemeen deel nemen aan de dagelijkse
werkzaamheden. Het uiterlijke wordt gereinigd. Het is een soort berouw, dat men toont aan God. Zonder dit
berouw heeft het wassen niet veel betekenis. (Wikipedia)
132
Tayammum is de rituele wassing die verricht wordt zonder water door een moslim voor de gebed, indien hij
ritueel onrein is.(Wikipedia)
133
Zie voetnoten nr. 19 & 41.
131
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Gokken
Bij voorbeeld, gokken die gezinnen tot ontbieding overgaat, en de werkloosheid propageert,
en de gedachte in verwarring bracht en van vrienden vijanden makt, telt onder de verboden
en het is wijs ervan afstand te nemen.

Bedwelmingsmiddelen
Ook de bedwelmingsmiddelen telt onder verboden want ze verdrijven de wijsheid die
menselijke voordeel aan andere dieren en ook de aanvang van alle positieve eigenschappen
en gedrag is. Opium, Gras en Marihuana tellen allemaal onder bedwelmingsmiddelen.

Mijn broers
Huwelijk
Faqr of Derwisjheid134 is het afhaken van alle hechten van hart van alles behalve God en het omkeren
van facie naar de wereld van abstractie. Het betekent dat het lichaam met de mensen maar
tegelijkertijd het hart met God moet laten omgaan. Maar dit is zeken niet in tegenstelling met huwelijk.
Want huwelijk is een Islamitische gewoonte. Het is ook een bescherming tegen vele van gevaren. In
huwelijk is (door God) brood gegarandeerd. Het kan ook voor Salik135 en goede opvoeder zijn indien
de Salik zijn plichten correct uitvoert en in tegenspoeden geduld uitoefent.
Eenzaamheid is niet toegestaan behalve in onvermijdelijkheid.
Voor huwelijk moet niet naar eigendom of schoonheid bekijken; ook is alleen onderwijs of kennis niet
voldoende. Maar er moet de inherente zachtheid, eerlijkheid, kuisheid, gedrag en waardigheid
bekeken worden.
Het nagaan voor besmettelijke ziekten is ook belangrijk en ook de kinderen die inderdaad vrucht van
huwelijk zullen zijn.
Er moet van onnodige formaliteiten in het begin van samenleving en zelfs later vermijden. Zulke
formaliteiten zullen meestal eerst verschillende obstakels tegen huwelijk veroorzaken en daarna
brengen veel negatieve beïnvloeden in de samenleving.
Het omgaan met de vrouwen moet met liefde en vergiffenis volgens de leringen van ouderen zijn. Op
dit manier zullen ze automatisch ook hun plichten met liefde uitvoeren.
In tegenover mogen ze ook niet dat van hun plichten overtreden.
Gezien dat overleving van generatie het belangrijkste doel is, is oversekste niet aangenaam Het zal de
essentiële materialen van het lichaam verminderen en ook zal de gezondheid in gevaar verkeren. Het
eten van halal 136en hebben van goed wil tijdens het geslachtsverkeer om een goed kind te krijgen zijn
noodzakelijk.
Gezien dat het uitvoeren van echte billijkheid tussen de vrouwen bijna onmogelijk is, is veelwijverij
niet correct, tenzij voor heel bijzondere situaties.

134

Zie voetnoten nr.9, 29 & 30
Zie voetnoot. nr.19 & 41
136
Halal is een islamitische term waarmee wordt aangegeven wat voor moslims toegestaan is.(Wikipedia)
135
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Huwelijksontbinding
Het ontbinden van huwelijk is voor God en voor de mensen niet aangenaam en het is ook voor De
Profeet vrede aan hem en zijn generatie zeer afschuwelijk tenzij in noodgevallen waarin echt geen
andere optie voorstelbaar is. En het zo mogelijk geduld uitoefenen tegen de onverenigbaarheden van
de vrouwen is beter dan ontbinding van huwelijk.

Kinderen
De moeders moeten de voorbereidingen kennen die nodig zijn voor opvoeding van kinderen en hun
gezondheid bezorgen vanaf de eerste dag van zwangerschap en tijdens de zwangerschap tot bevalling
en later tijdens de bevordering en ook tijdens hun menstruatie periode. Ze moeten de instructies
kennen die voor geestelijk en lichamelijke opvoeding van hun kinderen nodig zijn.
De ouders moeten weten dat hun algemene geestelijke toestand tijdens het geslachtverkeer, zal grote
beïnvloed op hun toekomstige kind hebben. Zelfs hun lichamelijke toestand en hun eigen
verbeeldingen zijn belangrijk voor het gedrag, eigenschappen en zelfs geslacht van de kind. Daarom
moeten ze heel voorzichtig zijn.
Voor eerste zeven jaar, is de kind meestal onder beheer van de moeder. Zij leert de manieren van
spreken, gedragen en zelfs eten aan haar kind. Dus hangt de toekomst van de kind af van de kennis en
goedheid van de moeder. Daarna speelt de vader een grotere rol in de opvoeding van het kind.

Onderwijs
De ouders zijn verantwoordelijk voor de algemene opvoeding van het kind waaronder ook onderwijs
telt. Bijvoorbeeld is het lezen van alle boeken en zelfs de boeken van de vreemden na het lezen van
eigen boeken en het krijgen van voldoende inzicht in de adviezen van de Ouderen voor iedereen goed.
Het leren van geloven en religie op maat is noodzakelijk.
Ook kan het leren van verschillende religieuze en gewone wetenschapen naast het beschikken over
nodige mogelijkheden als geleerdheid en perfectie beschouwd worden.

Zaak
Men die in zijn natuur municipaal geschapen is, is afhankelijk van anderen. Dus moet men in
moeilijkheden aan elkaar hulp verlenen om niet een ijdel lichaam te zijn en zich aan maatschappelijke
samenleving niet op te dringen.
Men moet alleen op God vertrouwen en autarkie tonen en geen enkele extra verwachtingen van
andere mensen hebben, zelfs is oogwinst aan en/of vertrouwen op de Ouderen niet aangenaam en
moet van hun op innerlijke manier, (en alleen in hart) iets aanvragen.
Altijd in zijn werk moet men zijn best proberen, en zo mogelijk moet men aan wat van zijn leraar
geleerd heeft, niet tevreden worden maar altijd nieuwsgierig zijn om onbekenden te leren kenen en
moet altijd proberen om zijn kennis en kunst te promoten.
Ofschoon men genoeg rijk is, moet altijd blijven werken en op dit manier aan zijn maatschappij hulp
verlenen, zelfs door restauratie van zijn eigendom die eventueel zal ook voor de mensen opbrengend
zijn.
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En men moet zeker van diefstal en bedelarij, die twee punten precies tegenover van het werken zijn
en in Islam allebei streng verboden zijn, vermijden om in zijn rechtmatige zaak niet onrein binnen te
lopen.
Hij mag niet in zijn eigen zaak de religieuze grenzen overtreden want de echte eigenaar heeft zo niet
liever, en in de zaak moet hij de tevredenheid van God en de mensen respecteren.

Woeker
En men moet van Riba 137 die bijzonder en streng in Koran verboden is en daar een soort van
oorlogsverklaring tegen de God en de Profeet gedefinieerd is, afstand nemen.
Woeker is iets anders dan Mudaraba (of Muzarabah) 138 en iets anders dan verkopen die allebei
rechtmatig zijn.

Niet aanbevolen zaken
Sommige zaken zijn niet aanbevolen en ook zijn bij de mensen niet aangenaam zoals slagerij of jacht
of hamsteren die geen zegen zullen hebben.

Tekort doen –Billijkheid
En tekort wegen en te veel krijgen dan wat behoort is slecht. De gelovige moet in zijn gedachten en
zijn gezegden en in zijn gedragen niet tekort verkopen en niet te veel krijgen en wat voor zich zelf
wenst ook voor anderen wensen want het is een betekenis van Billijkheid.
En de gelovige moet zelfs van alle middelen afblijven die tegen het werk zijn en extra blast aan de
maatschappij kunnen opleggen laat staan om gewoonten die alles kan vernietigen zoals het vallen in
gewoonte van te veel doorbrengen in vieringen en alcohol en gokken en elixer en opium en gras en
hun gelijksoortigs.
De instructies van Islam zijn gebaseerd op hardwerken en God bedienen; In alle zaken is matiging goed
en nodig om het lichaam en binnenste krachten niet moe en versleten te worden en men moet
minstens tussen 6 uur tot 8 uur werken afhankelijk van verschil tussen lichamelijk of intellectuele werk
en verschil tussen warm of koud weer en variatie van werk zelf en natuur en plaats van werk behalve
noodgevallen.
In iedere geval is luiheid heel onaangenaam en ook overtreding van de rechten van maatschappij en
verplicht zijn om te werken is een voordeel voor Ni’matullahi Soefie Orde en God bedankt zijn ze altijd
een model geweest voor hardwerken.
Ook moet altijd in het besteden van geld, matig zijn want te veel snel of te veel traag zijn, is in alle
zaken onaangenaam en zoals eerder opgemerkt is, moet men zo mogelijk niet te snel spenderen, maar
moet altijd een kleine deel van inkomst sparen, en de rest voor het leven spenderen en dit is een
correcte betekenis van economie, en ook mag men niet te veel besteden.

137

Riba is het Arabische woord voor rente of woeker. De uitdrukking is bekend van het zogenaamde renteverbod,
dat moslims verbiedt geld te lenen of uit te lenen tegen rente
138
Mudaraba (vaak Mudarabah) is een term die gebruikt wordt in de islamitische financiën en in het algemeen
is een vorm van financiering met eigen vermogen, De Mudarabah contract wordt tussen, de investeerder (bank,
kredietverstrekker), en een bedrijf gesloten is, het bedrijf legt geen garantie tegen de kapitaal investeerder. Dus
is de investeerder volledig op de hoogte van de mogelijke risico’s en in geval van verlies het bedrijf betaalt niets.
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En men mag in het besteden niet naar de rijken kijken zo altijd lijden, maar men moet altijd naar de
armeren kijken dan zal men altijd blij zijn.

Mijn broeders
Meedogendheid
Alle geschapenen zijn Godshandgemaakt en zijn effect. Aangezien onze verbond met God, moeten wij
met iedereen (die zijn eigen handgemaakt en zijn eigen effect is) met compassie en barmhartigheid
gedragen en proberen dat de ogen van onze hart geopend te worden en moeten wij naar iedereen als
een spiegel van ontmoeting van onze geliefde kijken en in ieder geval mogen wij voor niemand slecht
wensen.
Wij moeten proberen om met elke mens goedwillig en kompaan te zijn.
Ook moeten wij voor de kleinen zoals een vader, voor de jongen zoals een broer en voor de bejaarden
zoals een kind zijn en aan elkaar in alle zaken hulp verlenen zodat niemand verlies krijgt en natuurlijk
hebben de gelovigen prioriteit om van onze hulpverlening te genieten.
Wij moeten altijd tot hun dienst zijn en van hen beter houden en met hen eens zijn.
De Moslim heeft prioriteit aan andere gelovigen en andere gelovigen hebben prioriteit aan niet
gelovigen.
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Beleefdheid
De Gelovige moet in omgang met iedereen, glimlachend en voorkomend behandelen; boosheid tegen
iedereen is onaangenaam en het zal depressie opbrengen en voor zichzelf moeite maken en onze
handelingen verwoesten en het zal ook vernauwing van graf veroorzaken die een teken van
vernauwing van hart is. Tegenover zal een goede omgang en vriendelijkheid ook goed resultaat
opleveren.

Goed doen tegen de ouders
Bijzonder moeten wij tegen de lichamelijke ouders die de middelen van creatie van onze aardslichaam
zijn, en sinds onze ontvangenis en tijdens bevalling en lactaat en bevordering tot de dagen van kindheid
en jeugd, ze heel veel moeite verdragen en heel veel opofferingen doen, en zolang ze levend zijn, hun
liefde voor hun kinderen toenemend is, goedheid en gehoorzaamheid uitoefenen; want God heeft ons
in zijn boek na zijn eigen gehoorzaamheid de gehoorzaamheid aan de ouders aanbevolen.
Bijzonder moeten wij in tijd van hun veroudering niet tekort doen en hun verplegen en zelfs indien ze
tegen onze religie zijn, mogen wij alleen in zaken van religie hen niet gehoorzamen maar moeten wij
in omgang met hen goed en voorkomend zijn.
En ook moeten wij tegen onze andere relaties voorkomend behandelen en niet toelaten om de bonden
te verbreken en van elkaar apart worden maar wij moeten altijd sterker verband aan elkaar proberen.

Verbinding met de kennissen
De verbindingen met de kennissen en relaties blijven bewaren, zal het leven verlengen en de eigendom
vermeerderen en de rampen afweren en in het tegenover geval zal het verbreken van zulke verbinding
het leven verkorten. De klagerigheid tussen twee broeders –zelfs heel klein- moet verzorgd worden
om niet te besmetten en niet groter te worden, want indien dit in de aanwezigheid van de kinderen
verteld worden, zal het dan in hen gedachte substantieel worden en eventueel naar vijandschap
uitbrengen. En in omgang moet altijd alle twee kanten, een beetje vergiffenis vertonen en indien ze
voor henzelf en voor hun relaties het goede willen, moeten ze eerst zelf hun eigen egoïsme opzij
zetten; want in bilaterale relaties moet vergiffenis vertonen en de wensen van tegenpartij respecteren
en indien men een fout ziet, langzaam en gedurende doorlopen van de tijd en op een correcte manier
het proberen te verbeteren en niet de eigen wens op te leggen aan tegenpartij, want in dit geval zal
men altijd alleen blijven.

Islamitische Groepen
En wij moeten met alle Islamitische groepen van Soenniet tot sjiieten die allemaal een religie en een
God en een profeet hebben en naar een Kibla 139gebed doen, Islamitische broeder zijn en proberen om
eenheid met elkaar te bewaren. Wij moeten de gelovigen voor broederschap en de `Broeders van Weg`
voor dienst kiezen.

Geestelijken te waarderen
Bijzonder moet er de kostbare Orde van geestelijken, die voor religieuze verhalen toegestaan zijn, en
hun missie propaganda voor verspreiding van religieuze wet is, en ook de Orde van Orafa (Mystici), die
voor Tact toegestaan zijn, en hun missie, verbetering van zielen en verfijning van gedrag en aandacht
van de mensen naar de God arresteren is, goed waarderen, en het aspect van vertegenwoordigend
overwegen, en de aspect van geestelijkheid respecteren, want deze twee soorten van orde zijn
inderdaad zoals twee handen voor een persoon of twee kantoren van een bedrijf die met elkaar eens
zijn en geen belangrijke discussie met elkaar kunnen hebben, maar tijdens de laatste jaren van
Safawideh140 is discussie tussen hen begonnen wegens de politieke reden en de onwetenden van twee
kanten werden misleid, dit was de belangrijkste factor van de ineenstorting van Safawiden en ook later
werd niets belangrijk gedaan om de situatie te verbeteren en hostiliteiten op te heffen. Maar God zij
dank is er geen hostiliteit tussen wijzen van twee kanten, want de geleerden clerici hebben de kennis
van profeten als erfenis genomen; want de kennis is een voorbeeld en ook de erfenis van profetie.
De geestelijken zijn inderdaad de leiders van Moslims en vertegenwoordigers van ouderen voor het
uitleggen van religieuze orden en indien ene van hen bijvoorbeeld iets tegen zijn gedragscodes deed,
is het verwijten van dader niet toegelaten maar het verwijten is altijd naar de slechte handelingen en
slechte eigenschappen (en niet de personen).
De belediging aan iemand die een titel van kennis draagt, is niet aangenaam.
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De kibla is de gebedsrichting binnen de islam voor de salat (Wikipedia)
De Safawiden of Safaviden waren een Perzische dynastie regeerden van 1501 tot 1722 over Perzië.
Oorspronkelijk waren zij leiders van een soennitische mystieke orde maar in de tweede helft van de vijftiende
eeuw werd dit een sjiitische politieke beweging die vanuit de stad Ardebil geheel Perzië wist te veroveren. De
bekendste vorst uit de Safawiden dynastie is Abbas I de Grote. De Safawiden maakten de sjiitische islam de
staatsgodsdienst van het Perzische rijk.(Wikipedia)
140
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Sadaat
En de lichamelijke generatie van profeet Mohamed (Sadaat)141 moeten ook gerespecteerd worden en
ze moeten ook zelf door verzadigdheid, eerlijkheid en zonder hebzucht, hun eigen prestige en ook de
prestige van de religie beschermen

Andere Ordes van Derwisjen
Met de andere ordes van Derwisjen en hun gerelateerde moet men ook met liefde en broederschap
behandelen en omgaan met hen moet met goedheid en vriendschap zijn, en de kennis van eigen weg
en zekerheid over het en stabiliteit betekent liefde tonen tegen hen want de naam van onze geliefde
wordt ook van hun mond gehoord en niet tegenstelling.
Maar is de mosafeha142 met hen op uw eigen manier niet toegelaten want er bestaat geen zekerheid
over de manier van hun verbinding.
Maar mogen wij nooit over iemand slecht spreken en (er moet opletten dat) prijzen of verwijten zijn
(alleen) naar gedrag en daden bestemd (en niet naar de personen) en wij moeten altijd naar de
betekenis van dit vers opletten: “Degenen die in ons proberen, zullen wij zeker hen leiden….”143
En bijzonder mogen wij nooit over de ouderen (en leiders) van groepen slecht zeggen en nooit mogen
wij proberen om en idee of school van denken (van anderen) te weigeren want dit zal vijandschap
veroorzaken.

Beledigen en Vervloeken
Beledigen en vervloeken van niemand is toegelaten behalve in heel bijzondere situaties die door de
ouderen toegelaten zijn, want het zal disputen, huichelarij en corruptie veroorzaken.
Zelfs moet men het afkeren en het verzaken van Duivel en Ziel en zijn verbeeldingen, enkel met hart
en daden in verborgen doen en niet met tong en met luide stem; net zoals gebed waarin wij naar God
na het Takbiratol Eharm144 en voor “Besme Allah….”145 Beroep doen en dit moet zeker zacht zijn, maar
moet de “besmel...” zelf hard gezegd worden.146
En noem de namen van overledenen altijd met respect en op goede manier, want jullie weten over de
moment van hun overlijden niets, tenzij iets van aanwezige ouderen verteld zijn, want kan misschien
iets slecht weten toegestaan zijn maar nooit is iets slecht zeggen toegestaan.

141

Sadat is meervoudvorm van Sayyed en een sayyid, sajjid, said, seyyid of seyed is geen naam maar een
Arabische religiuze eretitel, die mensen hebben die afstammen (of claimen af te stammen) van de profeet
Mohammed via zijn kleinzoon Hoessein. De titel wordt verkregen bij geboorte. Dochters van sayyids krijgen de
titels sayyida, sadat, alawiyah, of sharifa.
142
Zie voetnoot nr 42.
143
Vers 69 van Hoofdstuk 29 uit Heilige Koran: “Degenen die in ons proberen, zullen wij zeker hen leiden en God
is voor zeker met de goeddaders”
144
Takbiratol Ehram is het zeggen van “ Allaho Akbar = De God is Groter” waarmee het gebed begint.
145
Bedoelt: “In de naam van Allah de barmhartige de genadevol”.
146
Normaal gaat het gebed direct na het zeggen van “De God is groter” met “ A door met het zeggen van “In de
naam van Allah de barmhartige de genadevol”, maar indien men van Duivel naar God een beroep wilt doen,
moet hij heel zacht zeggen: “ ik vlucht naar God van gesteende Satan toe” deze moet zacht gezegd worden tegen
“In de naam van Allah de barmhartige de genadevol” die moet altijd hard en luid gezegd worden.
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Respect naar de gerespecteerde tonen
En moet naar de mensen die in hun uiterlijk gerespecteerde zijn, respect getoond worden.
Op elke niveau moet er op zijn eigen maat respect getoond worden, om jaloezie of vijandschap van de
andere mensen niet op te wekken; en in het gesprek met iemand moet met zijn eigen woordschat
spreken. en er moet de woorden gebruiken die voor hem bekend zijn om voor hem niet moeilijk te
maken en van waarheid ontwijkend te worden;
En dit feit mag niet vergeten dat men met wat niet kent, vijand is.
Jullie moeten in het beantwoorden aan de vragen van de anderen, wat jullie zeker weten vertellen en
bij twijfel, refereren naar andere mensen die meer weten.
En discussiëren jullie nooit over jullie eigen idee want het zal jullie hart verdonkeren en de bedoelingen
verduidelijken. Derwisj nodigt de anderen door zijn mooie gedrag, aangename eigenschappen en
goede omgaan uit en nooit met zijn tong.
Ofschoon hulpverlenen aan de zoeker en uitleggen en verduidelijken voor iemand die misverstand
heeft, noodzakelijk is, maar voor iemand die geen pijn voelt, is geneesmiddelen niet nuttig en zal
fanatisme vermeerderen.

Billijkheid in het gesprek
En fanatisme en onbillijkheid is van elke persoon en in elke plaats onaangenaam en daarom Hazaret
Mawlaw147 heeft zo gezegd: “…kijk aan wat gezegd is en niet aan wie gezegd heeft”.
Een onaangename gedrag van gelovigen zal meer dan elke andere elementen tussen de mensen en
waarheid afstand zetten en alhoewel, het gedrag van iemand geen bewijs voor goedheid of slechtheid
van een idee is, maar het publiek verwacht altijd een correcte gedrag.
En omdat overal corruptie is, mogen wij niet teleurgesteld worden (en in gevolge) zichzelf aan
(verlangen van) ziel en onaangename gedraag overgeven.
en zoals Koran zegt: “…indien jullie geleid zijn, kan iemand die verdwaald is aan jullie niets doen…”148
en niet vergeten dat de echtgenote van Faro heeft haar geloof goed bewaard tussen de mensen van
Faro.
Jullie moeten ook zich zover mogelijk onthouden, om jullie voordeel aan andere mensen verduidelijkt
te worden. En jullie mogen niet kijken naar de degenen die slecht gedragen. En jullie mogen niet slecht
spreken over degenen die zich slecht gedragen. En jullie mogen niet voor hen slecht willen alleen moet
hun daden geweigerd worden; en indien mogelijk is, moeten jullie op een aardige manier proberen
om hen te onthouden, en indien ze tegen jullie slecht zou zeggen, die genoodzaakt van onwetendheid
is, mogen jullie alleen hen met gezonde verstand en goede wil beantwoorden, en indien tegen jullie
slecht zou doen, nemen jullie ze aan God over, en zelfs zover mogelijk hen vergeven want werkmaker
aan werk denkt (=resultaat is belangrijk).

147

Hier bedoelt Ali ibn Abu Talibe; Volgens sommige overleveringen kan het soefisme getraceerd worden tot Ali
ibn Abu Talib, de neef en schoonzoon van de profeet Mohammed die hem speciaal zou hebben onderwezen
hierin. Ali wordt daarom soms de 'vader van het soefisme' genoemd in bepaalde kringen.(Wikipedia)
148
Vers 105 van Hoofdstuk 5 uit heilige Koran: “O gij die gelooft, past op uzelf. Hij die dwaalt, kan u niet schaden
wanneer gij juist geleid zijt. Tot Allah zult gij allen terugkeren dan zal Hij u tonen wat gij gedaan hebt.” (Vertaald
door Verba b.v. Hoevelaken)
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De positie van beschuldiging
En jullie moeten omgaan vermijden met degenen die hun onaangename eigenschappen jullie
besmetten of beschuldigd maken, zoals bijeenkomsten waarin marihuana of andere
verslavingsmiddelen verbruikt wordt, en Jullie moeten toch met de arme mensen omgaan en van hen
niet schamen.

Het omgaan met goede mensen
En vrezen niet van berispingen van andere mensen over het omgaan die jullie met andere goede
mensen voor godsnaam doen. Behandelen jullie met iedereen met liefde en vertrouwdheid maar in
vriendschap moeten jullie zo voorzichtig zijn dat indien jullie beste vriend op eens het gevaarlijkste
vijand wordt, geen zwakke punt van jullie kan hebben.

Geheim houden
Jullie moeten uw geheimen goed behouden en de geheimen van de mensen ook goed behouden en
de dingen van andere mensen die bij jullie bewaard zijn, niet vernietigen.
En jullie mogen naar de laster van de mensen over de anderen niet luisteren en ze niet geloven en
geen uitvoering aan hen geven want er zijn verschillende bedoelingen; maar van andere kant moeten
jullie altijd voorzichtig zijn.
De gelovige moet met iedereen correct en gezond behandelen en hun leven, eigendom en prestige
goed beschermen.

Gehoorzamen aan de wetten
Jullie moeten naar de staatswetten respect tonen en zo mogelijk jullie plichten niet overtreden maar
wel moeten (tegelijkertijd) aandacht schenken aan jullie eigen zaken.
En jullie moeten ook zorgen dat in politiek niet te interveniëren om geen speelbal van anderen te
worden.
En ook moeten jullie zorgen zich niet te bemoeien met de zaken van andere mensen.

De eisen van de mensen en terugbetalen
En Jullie moeten in zaken en rekenen met de mensen heel correct zijn en uw beloften nakomen want
een goedbetaler is inderdaad een partner van eigendom van de mensen 149
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Verwijst naar een Perzische uitdrukking: “goedbetaler is een eigendomspartner voor iedereen”
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Wij moeten de lening die wij van mensen krijgen, zo vroeg mogelijk terugbetalen en niet wachten tot
ze zelf het opeisen want de roekloosheid sluit meestal de deur van liefde aan ons en ook aan de
anderen af en maakt systeem van woeker versterkt.
En indien wij bijvoorbeeld in een rechtbank vrijgesproken zijn, maar wij weten bij God en bij ons zelf
dat wij schuldig zijn, moeten wij dan zeker onze schuld terugbetalen; Aangezien de rechten van de
mensen, strenger dan de rechten van de God is, en indien wij aan God schuldig zijn, alhoewel dit ook
moeilijk is, en bij terugbetaling zegen beloofd is, maar eventueel kan dit vergeven worden door
aanvragen van God tot vergiffenis, Maar voor de rechten van de mensen is niet zo en indien de
schuldeiser zelf niet vergeeft, zult jullie altijd schuldig blijven.
En indien jullie zelf opeiser bent, en schuldenaar kan niet zijn schuld terugbetalen, geven hem wat tijd,
en indien vergeven van schulden niet mogelijk is, is het beter dat hem gewoon laten blijven werken en
om brood te kunnen verdienen een ook deel van zijn schuld terug kunnen betalen.

Ondergeschikten
Wij moeten tegen onze ondergeschikten aardig behandelen en onze lesgeven en opvoeding moet
vriendelijk en zachtaardig zijn. Wij moeten wat van onze bovenliggende verwachten ook het zelfde
tegen onze subaltern behandelen.

Buren
Ook moet met de buren-ongeacht wie zijn- heel aandachtig behandelen, laat staan de partner.

Vreemd
Ook moet men tegen de vreemden die niemand kennen, zich aardig gedragen en proberen om van
hen vriend te maken.

Weeskind
Met het weeskind dat zonder verzorging is moet men ook fijn en deugddoend behandelen en niet ruw.
Wij mogen niet hard zijn tegen iemand die onwetend is en de waarde van wetenschap en
wetenschapper niet kent en de smaak van liefde nooit geprobeerd heeft.
Maar moeten wij wel met gezelligheid voor hen uitleggen en hen begeleiden tot gezond verstand.
Met weduwen die alleen zijn, en gerespecteerde die vernederd geworden zijn, en schuldhebbers die
zonder tekort verliezen en schuldig geworden zijn en van schuldeiser schamen, moet wij ook aardig en
genadevol behandelen.
Het beantwoorden van benodigdheden van Moslims, het bezoeken de zieken, de armen begeleiden,
aan begrafenis ceremonie deelnemen, aan kerkhof bezoek doen, bevrediging van de mensen die
getroffen zijn, en beantwoorden van benodigdheden van arme mensen, zijn allemaal onder
toebehoren van geloof beschouwen.
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Verzoening
De relatie tussen twee personen kapot maken, is niet toegestaan, tenzij het een belang van religie en
direct aanbevolen is. En in het citeren de woorden van andere mensen, moet men voorzichtig zijn om
geen enkele vorm van opruiing aan te zetten.

Een moslim storen
Moslims berispen en storen terwijl ze van zijn handen en tong veilig moeten zijn, een ernstige misdaad
is. Elke vorm van spot, hoon vloeken, roddelen, en het verbergen van de waarheid, stroken niet met
het hebben van geloof. Bovendien moet de gelovige met zijn eigen fouten bezig zijn in plaats van die
van anderen.

Wijze van Leven
Mijn broeders
Overleg
De gelovige moet in zijn eigen zaken en ook in zaken van andere mensen een vooruitziende blik
hebben, het einde van zijn zaken evalueren en met de mensen die meer weten raadplegen en daarna
de beste keuze voor zijn religie en wereld kiezen en dienovereenkomstig behandelen; want door
overleg beschermt men zich tegen afglijden.

Istikhara (Raadplegen met God via Heilige Koran)
En als men zich over iets te doen onzeker voelt en na overleg de twijfel steeds niet verwijderd wordt,
kan hij dan istikhara ( God vragen voor een goede begeleiding ) uitoefenen en daarmee God vragen
om hem naar correct en niet-correct verwijzen. Wat er gereageerd zal worden, zal zeker in zijn
voordeel zijn.
Vertrouwen op God ( tawakkul ) en laten zaken op hun richting lopen, en verwelkomen aan wat
toekomt, is ook een soort van istikhara,

Iets als slechte voorteken beschouwen
EN men mag niet geïnspireerd door verschillende verleidingen van de lagere ziel ( nafs ), zijn zaken niet
afwerken; want ornithomancy (=ornithomancie)150 of een ding als een slecht voorteken beschouwen
is verboden
En men mag niet zijn gedachten laten belemmerd of verstoord worden door de dingen die hun
natuurlijke effecten onbekend zijn, of door geen enkele ouderen bevestigd zijn.
En zelfs mogen zulke dingen niet vermeld worden want de ziel wordt ongerust.
Indien zo'n gedachte voorkomt, zou hij direct van God vergiffenis smeken, op Hem betrouwen en aan
een bekwame persoon aalmoezen geven, dan zal het verwijderd worden.

150

Slechte voortekenen nemen van vluchten en kreten van de vogels
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Nemen als een goed voorteken
En een ding als een positieve voorteken beschouwen is aangenaam, want het versterkt de hoop,
maakt resolutie stevig, en stelt het hart in rust.

Verbeeldingen
En aangezien dat men, vanaf het begin van zijn geboorte tot het einde van zijn leven, onder invloed
van wahima ( het verbeeldingsvermogen ) 151 is en zelfs voor geen enkel moment van de
beeldvormende daad van verbeelding bevrijd wordt, en gezien dat ook de ontwikkeling van de wereld
door middel van verbeelding bereikt wordt, kan men niet volledig van verbeelding ontsnappen en van
elke fantasie ontsnapt, valt hij in een andere.
Echter, zijn veel ingebeelde dingen inderdaad manieren en openingen naar de waarheid. Daarom moet
hij aandacht aan hun oorsprong en hun uiteindelijke doel besteden.
En moet hij de betekenissen van welke die door ouderen bevestigd zijn ontdekken en (voor hen)
oppassen want ze zijn beïnvloed door de sterke geest van de " vertegenwoordiger van God".
Maar deze die compatibel met natuurlijke effecten, hetzij openlijk of verborgen zijn, of zelf geestelijke
effect hebben, of fantasie zijn die effectief in opvoeding van de mensen zijn of voor de comfort van de
mensen nuttig zijn en zonder hen de mensen hun menselijke of religieuze negeren om uit te voeren,
mogen niet als pure fantasie beschouwd worden, maar met respect naar verschil in hun niveaus,
moeten ze waarheden geheten worden; en de rest ofschoon men van hen effecten ziet die soms
toevallig en soms van aandacht van andere mensen zijn, maar moeten ze zeker verbeelding geheten
worden.
Dus de gezegden van de ouderen die hun externe effecten beproefd zijn, moeten gerespecteerd
worden en er zijn veel van deze fantasieën of spreuken die als opvoedingsinstructies en morele
uitkomst bedoeld zijn. Deze moeten ontdekt en verspreid worden.
En de fantasieën die tussen de publiek en in elke groep en in elke dorp en stad verspreid zijn, terwijl
nog de publieksaandacht naar hen verricht zijn, mogen niet in het openbaar met onoplettendheid
behandel worden, maar gezien dat hun effect inderdaad van aandacht van de mensen naar hen is,
moet de geesten van de mensen van hen afwijken en eventueel wakker maken.

Haast
En bij het uitvoeren van wereldse zaken, die niet dringend zijn, moet de gelovige niet haasten om ze
vooraf te vervullen; vooral bij wraak en inspectie, is aarzelen en vertraging beter zodat, achteraf voor
hem geen spijt opgeleverd wordt.
De voorbereidingen voor alle zaken moeten vooraf klaar zijn zodat wanneer de tijd komt, geen
moeilijkheden voorkomen noch overhaasting noodzakelijk wordt, want overhaasten voor tijd is niet

151

De menselijke verbeeldingskracht of fantasie is het vermogen om zich in situaties in te leven of gebeurtenissen
of entiteiten te bedenken die niet bestaan, die onmogelijk kunnen bestaan of waarvan het bestaan onbewezen
is. Dat wat wordt voortgebracht door de verbeeldingskracht wordt eveneens 'een fantasie' genoemd.
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aangenaam en de voorbereidingen bij het beginmoment is niet gunstig en verder brengt ook uitstel
ramp.

Vertraging
Evenzo, luiheid en traagheid, die tot verlies van een kans kunnen leiden, zijn afkeurenswaardig. Maar
bij het uitvoeren van de religieuze of dringende zaken, is haast prijzenswaardig. En matiging die in alle
zaken aangenaam zijn, is (hier) nauwgezetheid en men moet het volgen.

Eten en drinken
En zelfs in het eten en drinken van halal (toegestaan) met Godsherinnering moet men de matiging niet
overtreden om niet ziek te worden.

Geslachtsgemeenschap
In Geslachtsgemeenschap met de wettige partner, mag men niet de grenzen van matiging overtreden,
omdat anders het temperament verzwakt wordt.

Slapen
Ook slapen wat onvermijdbaar is, mag men niet de grenzen van matiging overschrijden; en best niet
meer dan een derde en niet minder dan een kwart van een dag slapen. En hij moet met de herinnering
van God gaan slapen. Bovendien, direct na een maaltijd, zou hij noch slapen, noch liggen op zijn rug.

kleren
En men mag geen extravagant noch streng met zich zelf over zijn kleren zijn. Ook is gebonden zijn aan
bepaalde soort van kleren niet aangenaam. Zelfs moet men voor de maten van de kleren matig zijn.
Een van voordelen van Foqara(derwisjen) van Ni’matullahi orde152 is dat ze aan geen speciale kleding
gebonden zijn. Het is echter noodzakelijk dat de kleren netjes en schoon zijn.

Netheid
En netheid is voor alle zaken prijzenswaardig in en is Islam is ook aanbevolen. Bijzonder Voedoe153 en
Ghoesl154 die het wassen van gans lichaam is, en in sommige occasies verplicht is, en voor gewone
gemeenschappen zoals vrijdagsgemeenschappen, feesten en bedevaart aanbevolen is.
En Zelfs voor de netheidbedoelingen en om de verdonkering van geest te voorkomen, en de afkeuring
van andere gelovigen en metgezellen ook te voorkomen, het verbruik van parfum aanbevolen is.
Ontharen en netjes houden om mensen niet kwaad te laten worden is ook aanbevolen.
Bovendien zijn het verkorten van kleding, bad nemen, de nagels knippen, de baard trimmen, vegen en
spinnenwebben te verwijderen aanbevolen.

152

Zie voetnoot nr.5
Zie voetnoot nr.131
154
Zie voetnoot nr.130
153
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Reizen
En reizen, is vooral voor mannen nuttig. In onze tijden, vanwege de veiligheid en de beschikbaarheid
van goede wegen en middelen, is op reis gaan gemakkelijker geworden. Maar men moet oppassen dat
niet enkel op het uiterlijk van reis opgelet worden, want het reizen naar variante horizonten en
groepen en de verschillende landen en mensen en grote mannen bezoeken, verhoogt de kennis,
opvoeding en ervaring van gelovige en van andere kant zal de middelen van zaak, ontwikkeling,
recreatie, etiquette en antropologie promoten. Dus zolang de orde van het leven niet verstoord wordt,
is op reis gaan aangenaam.

Testament opmaken
En het is bevolen dat zodra men vast besluit om op reis te gaan, moet ook de reis van dood zich
herinneren, en het testament klaar maken en opschrijven en in iedere geval is het opschrijven van
testament heel aangenaam en het is niet alleen op ziekte of reis toegewezen, maar dit is in alle gevallen
geluk brengend.
Aangezien dat de gelovige zich altijd de dood herinnert, zal hij altijd zijn wereldse zaken in orde
houden.

Ijdele praatjes
En een gelovige dient zich van ijdel en nutteloos praten en handelingen te onthouden en de
Godstevredenheid in zijn praten en handelingen in acht te nemen, en zichzelf, zijn leven en zijn
vermogens, die door God aan hem toevertrouwd zijn, niet te verkwisten en zich niet met speeltjes
bezig te houden.

grapje
Ongelegen en overmatige grapje wordt ook als een soort van ijdel beschouwd; en bijzonder is met de
vurige mensen en degenen die grapje niet liever hebben niet correct.
Bovendien is luid, en ongelegen gelach, vooral in aanwezigheid van hoogwaardigheidsbekleders,
onfatsoenlijk.

Omgaan en samenzitten
In de omgang met anderen en het bijwonen van zittingen, mag de gelovige niet gebonden zijn om in
een speciale plaats te zitten, en hij moet in eerste plaats die beschikbaar is zitten, maar wel moet hij
de anderen respecteren, gebonden zijn om laag te zitten is een pure fantasie net zoals gebonden zijn
om hoog te zitten.
Verder mag hij niet gebonden zijn aan formaliteiten in zijn omgaan met anderen; de vriendschap en
bezoek moet de enige bedoelingen van omgaan zijn.

Getuigenis
De gelovige moet eerlijk een correct zijn, nooit vals getuigen en nooit de waarheid verbergen ofschoon
het aan zijn eigen nadeel of nadeel van zijn ouders of zijn relaties is, tenzij het voordeel van geloof van
gelovige en zijn tevredenheid en verbetering bedoeld is.
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Zweren
En de gelovige mag nooit zweren zelfs in het geval dat het correct is om de naam van geliefde nooit
voor wereldse zaken aan tong te brengen en de religie geen tuig voor wereld te maken. Want belonen
voor gebeden niet toegelaten is laat staan nodeloos zweren en laat staan vals zweren.

Een samenvatting van de eigenschappen van de gelovigen
Tot slot en om de aandacht van de lezer te vermeerderen, zou ik de eigenschappen van de echte
gelovigen -die is zeldzamer dan de "rode lucifers " ( Kibrit - i Ahmar ) is – en van heilige gezegden van
God, de Profeet, Zijne Eminentie Master of Masters ( vrede zij met hen ) en de andere Masters zijn, in
plaats van de samenvatting van wat tot hier geschreven is, vermelden; want herhaling is in dit geval
wenselijk zowel voor het benadrukken en voor het herinneren.
De gelovige is God Willer en God zoeker.
Hij heeft zuivere intentie, nederig hart, en onderdanig lichaam.
Hij wijkt nooit van de weg af, noch glijdt
Zijn vriendschap is onberispelijk en zijn daden zijn vrij van bedrog.
Hij beoordeelt alleen zichzelf en niet de anderen. Hij is angstig over zichzelf maar de anderen zijn van
hem veilig.
Zijn kijken is kennisachtig. zijn voordeel is les trekkend, zijn stilte is wijsheid en zijn gezegden zijn waar.
Hij heeft kennis met geduld, wijsheid met standvastigheid, vergevingsgezindheid met macht en moed
met vriendelijkheid en mildheid gecombineerd
Hij wordt blij indien hij een gunst voor de anderen doet en krijgt spijt indien hij iets slecht doet en altijd
is hij ongerust over zichzelf.
Vanaf het begin schat hij het einde van zaken, weerstaat in moeilijkheden, zoekt in alle zaken hulp van
geduld en gebed, is altijd bereid voor dood en regelt vooraf de nodige voorbereidingen.
Hij brengt nooit de kostbare kapitaal van zijn leven in nutteloze zaken door maar spendeert het in
goedheid en adviseert ook de anderen aan goedheid.
Voor hem overwint zijn bescheidenheid aan zijn lust, zijn vergiffenis aan zijn woede, zijn vriendelijkheid
aan zijn vijandschap en zijn tevredenheid aan zijn hebzucht.

Hij kleedt zich op de manier die andere mensen doen, leeft onder hen, maar hecht zijn hart niet aan
hen; haast zich om zijn dienstbaarheid aan God te verlenen, stelt geen zaken van vandaag naar morgen
uit, oefent in wereldse zaken steeds matiging uit en houdt zich van zonde, brengt aan niemand schade
in, vertoont goedheid aan degene die met hem slecht behandelen, omarmt opnieuw iemand die zijn
relaties met hem gebroken heeft, en vergeeft iemand die hem beroofd heeft, vraagt iets van niemand
en weigert de vragen van anderen niet, biedt zijn behoeften aan niemand behalve Rijke God aan en
beantwoordt altijd de verzoeken van behoeftigen, geeft altijd billijkheid maar vraagt het nooit,
hij vermijdt fouten te maken, erkent zijn schuldig zijn en vergeeft de fouten van anderen.
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Hij is vijand van onderdrukking en vriend voor onderdrukkers, wordt niet ontdaan van koudheid van
de mensen, zoekt nooit naar de fouten van de mensen, accepteert hun excuses en hun verbergt.
Vleierij van de mensen maakt hem niet blij en hun belastering maak hem niet kwaad.
Met gelovigen is hij altijd oprecht, wordt blij in hun blijheid en wordt triestig in hun moeilijkheden,
indien mogelijk zal hij hen begeleiden en zoekt hij oplossing en maakt hun hart blij en indien niet
mogelijk vraagt hij naar oplossing van God voor hen, en wenst voor hen wat voor hij zichzelf wenst.
Hij wordt niet nijdig met een gelovige en adviseert hem onder vier ogen en is voor hem goedwillend
zowel in privé als publiek
Hij wordt niet blij bij gunst van wereld aan hem, noch verdrietig bij het afkeren van wereld,
Zijn wil is sterk; hij valt niet in onaangename gewoonte, herhaalt niet de zelfde fouten.
Hij spreekt niet voordat iets gevraagd wordt, en wanneer hij spreekt, spreekt hij kort en gewogen.
Zijn daden getuigen van zijn woorden, doet niet te kort in zijn levensbeheer.
Hij houdt afstaand van bedrog, huichelarij en leugens; beziet zichzelf nooit groot en kijkt niet op de
anderen neer; verwijt niemand en discussieert nooit.
Hij brengt minder met de vrouwen door maar maakt hun hart blij, probeert om de hart van zijn buur
tevreden te maken, maakt zijn stem nooit te luid, roddelt niet met andere mensen, en probeert om
tussen hen te verbeteren.
Hij is eerlijk in oordeel en behandelt met niemand onterecht, lacht niet schaamteloos, oefent geen
[onnodig] haast in zijn zaken uit, spreekt nooit over de anderen slecht, houdt de geheimen van
iedereen goed, en vloekt niemand, kiest voor verstandige vrienden en neemt afstand van slechte
metgezellen.
Hij is een vriend voor de onderdrukten, zwervers en de zwakken, houdt bedrijf met de derwisjen, kiest
niet voor de tevredenheid van de mensen boven de Godstevredenheid, Komt niet tekort in helpen de
anderen met zijn bezittingen, leven en lichaam, aanvaardt wanneer hij uitgenodigd wordt en begroet
zijn vrienden wanneer ze ontmoet.
Hij consulteert met anderen over zijn zaken en verraad hen niet in overleg, krijgt geen omkoperijgeld
ofschoon, krijgt hij werkuurgeld of vergoedingsgeld die rechtvaardig zijn.
Hoewel wij aandacht besteden aan de inhoud van deze samenvatting en het vergelijken ze met onszelf
en met onze daden, maakt ons teleurgesteld, maar God’s vrijgevigheid is oneindig en Zijn genade heel
veel; dus mogen wij niet opgeven; en wat volledig niet kan verkregen worden, mag niet volledig
weggelaten worden.
Hoewel hij niet bereikt wordt door inspanningen,

Toch doe wat je kan om hem te bereiken.155

We moeten proberen om deze attributen als criteria te gebruiken, en onze daden met hen vergelijken
en dan moeten wij onszelf zondig en verwend bezien en heel nederig onze excuus aan De Heer
aanbieden vergiffenis smeken.

155

Poëzie: Gazal nr 284 van Hafez een Perzisch dichter en mysticus in de soefitraditie (Wikipedia)

56

Het is het beste dat een dienaar voor zijn overtredingen,
zijn excuses voor de troon van Heer aanbiedt,
anders, wat Zijn waardigheid waardig is,
is niemand in staat om te volbrengen. 156
Ik hoop dat (De Heer) aan alle Vrienden de toestand van dienstbaarheid en smeken toedeelt, en
iedereen in het verwezenlijken van dat wat Mawlaw157 behaagt succesvol zijn.

Tot Slot
Hoewel probeerde ik om deze brief zo kort mogelijk te schrijven, kon ik de pen niet controleren en de
brief werd lang. Hiervoor bied ik aan mijn excuses aan mijn vrienden.
" En vrede aan degen, die de leiding (naar God) volgt "158
Gedateerd op het " Offerfeest " 1357 A.H.L. ( 1939 ) , overeenkomend met 11 Bahman 1317 AHS
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156

Poezie: eerste hoofdstuk van boek “Goelistan” (Rozentuin) van Saadi een van de bekendste Perzische dichters
van de middeleeuwen (Wikipedia)
157
Zie voetnoot nr.84
158
Verwijst naar ver 48 van hoofdstuk 20 uit heilige koran.

