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Een gezegende bijeenkomst inzake de recitatie/lezing van 2 beroemde 
ahādith compilaties 
 
Bismillah, as-salātu wa’s-salāmu ‘ala Rasulillah. 
 
Deze gezegende bijeenkomst vond plaats op 25 en 26 december 2011 in 
een moskee in (Oost-) Londen onder de supervisie van de geleerde 85-
jarige shaykh, ‘allāmah en musnid Ya’qub al-Qasimi hafizhahullah (en we 
blijven bidden voor zijn gezondheid aangezien hij niet echt in orde was 
vlak voor het evenement) en zij werd georganiseerd door Al-Buruj 
Press.[1] Zij hadden eerder andere maqra’āt georganiseerd.[2] 
 
Ik was gezegend deze bijeenkomst (majlis van dhikr) bij te wonen door 
de genade en wil van Allah Ta’ala en alle lof en dank behoort aan Hem 
alleen toe. De afgelopen jaren had ik de brandende wens en intentie om 
naar een maqra’ah te gaan sinds ik daarover gelezen had op het internet. 
Nu maakte Allah het mogelijk voor mij op het laatste moment al-
hamdulillah. Mijn goede vriend en broeder Z. uit Nederland woonde ook 
de maqra’ah bij. 
 
Shaykh Ya’qub al-Qasimi uit Dewsbury (oorspronkelijk afkomstig uit 
Gujurat, India) is één van de meest seniore geleerden van het Verenigd 
Koninkrijk (VK) en hij heeft zeer hoge asānid in alle belangrijke ahādith 
collecties. Hij is het hoofd van de Ma’had al-Bahuth al-Islāmiyyah in 
Dewsbury. 
 
Gelezen werden de boeken “al-Muwatta” van imam Malik bi riwayati 
imam Muhammad ash-Shaybani en de “Shama’il” van imam at-Tirmidhi 
(rahimahumullah). 
 
Shaykh ‘Ali Khalfaoui (oorspronkelijk afkomstig uit Algerije) 
hafizhahullah –naar het bleek een ervaren lezer- reciteerde alle ahādith 
masha’Allah, in totaal rond 1400, in een zeer snel tempo. De eerste dag 
eindigden we met het lezen van ongeveer 900 ahādith uit de Muwatta en 
de tweede dag lazen we de resterende 100 ahādith uit de Muwatta en de 
ongeveer 400 ahādith uit de Shama’il. Op de eerste dag kwam mufti 
Shabbir, een andere seniore ‘alim van het VK, kort langs om een paar  
ahādith uit de Muwatta te lezen met ons. 
 



Mij is verteld dat shaykh ‘Ali Khalfaoui meer dan 80 ijāzāt bezit in de 
islamitische wetenschappen. Hij is een docent bij het pas opgerichte 
London College of Islamic Sciences (LICS). Meer achtergrondinformatie 
over hem kan worden gelezen op de website van het LCIS.[3] 
 
Zo’n 30 (mannelijke) studenten woonden de lezing die 2 dagen bij. De 
studenten kwamen niet alleen uit verschillende delen van het VK maar 
zelfs van buiten het VK. Er waren (mannelijke en vrouwelijke) studenten 
uit de VS, Frankrijk en Nederland. 
 
Shaykh ‘Ali startte met het overleveren van de bekende musalsal “Hadith 
van Rahmah” aan alle studenten (naar ik aanneem via de sanad [keten] 
van shaykh Ya’qub). 
 
 
Herinneringswaardige momenten 
Toen shaykh ‘Ali shaykh Ya’qub introduceerde maakte hij een gebaar dat 
degenen die het zagen zich zullen herinneren. Shaykh Ya’qub nam 
shaykh ‘Ali bij zijn hand en gebaarde hem niet teveel over hem te 
vertellen en te stoppen met hem te prijzen. Dat was een zeer ontroerend 
en mooi moment en het liet de nederigheid en bescheidenheid van 
shaykh Ya’qub zien. 
 
Alhoewel shaykh ‘Ali zeer snel las, was hij toch in staat nog enkele fouten 
te ontdekken in de drukken / kopieën van de teksten. 
 
Terwijl hij de ahādith over de dood van de Profeet s.a.w.s. las in (het 
laatste gedeelte van) de Shama’il was hij erg emotioneel en huilde hij 
bijna. Hij moest kort stoppen om verder te kunnen gaan. 
 
De tweede dag stipte shaykh ‘Ali enkele ahādith uit de Shama’il aan en 
legde hij deze uit, hetgeen erg fijn was. In het bijzonder de hadith van 
‘Umar’s aankomst in Sham (nr. 927 in de Muwatta) en de hadith over 
het volk van Hijr (nr. 966 in the Muwatta) waren indrukwekkend. 
 
Het 2 dagen zitten en slapen op de grond. Zoals een broeder zei: “No 
pain, no gain.” (Let.: geen pijn, geen winst) Als westerlingen zijn we 
gewend te zitten aan bureaus en op stoelen. Vergeleken met de shaykh 
waren de (meeste) studenten erg jong en ook hij zat 2 dagen op de grond 
masha’Allah. Zitten en slapen op de grond leren iemand ook nederigheid. 
 
De ontvangst van de ijāzāt. Een ijāzah khassah (specifiek) met betrekking 
tot de 2 teksten en een ijāzah ‘ammah (algemeen en tabarukkan) met 



betrekking tot de Sahih Sittah met de volledige sanad van shaykh al-
Qasimi. 
 
Eén van de studenten vertelde me naderhand –toen we de geschreven 
ijāzāt kregen– dat we eigenlijk een hele hoge sanad ontvingen die we 
deelden met ongeveer 20.000 tot 30.000 ‘ulama van het subcontinent 
(India, Pakistan en Bangladesh). Indien je hierover na gaat denken en 
kijkt naar waar je zelf bent, dan kun je alleen maar nederig zijn en/of 
worden. 
 
De broederlijke en vredige atmosfeer. Slapen en eten in een moskee 2 
dagen lang, hetgeen een vorm van ‘itikāf is, met andere broeders. Het feit 
feit dat enkele mensen van de Tablighi jama’ah ook in de moskee 
verbleven maakte het nog specialer. Zoals altijd lieten zij hun ikrām zien 
en deden zij khidmah, masha’Allah. 
 
De khatm op de tweede dag door de imam van de moskee (en de 
aanwezigheid van alle mensen die maghrib baden), shaykh ‘Ali en shaykh 
al-Qasimi. Shaykh al-Qasimi gaf -wat leek op- een monumentale en 
historische toespraak in (ik neem aan) het Urdu. Naderhand vroeg ik een 
broeder wat hij samengevat zei. Twee punten zijn hier het vermelden 
waard: 
1.) Wie had er 50 jaar geleden gedacht dat er een maqra’ah van hadith 
plaats zou vinden in het hart van Londen? 
2.) Het belang van de sanad in de islam.[4] 
 
Shaykh ‘Ali die de asānid van shaykh al-Qasimi verduidelijkte aan enkele 
studenten. Tot slot wil ik graag zeggen dat het heel fijn en leuk was om  
diverse studenten van Cordoba Academyi bij de maqra’ah te ontmoeten. 
 
Toen we naar huis gingen vanuit de moskee wachtten we bijna 2 uur om 
een bus terug te nemen naar onze verblijfplaats. Dit werd mij bijna teveel 
maar mijn metgezel en medereiziger zei toen: We hebben de asānid, doet 
al het andere er werkelijk nog toe?” 
 
Nu kunnen sommige mensen zich afvragen wat een maqra’ah precies is. 
De term “maqra’ah” verwijst naar de lezing of recitatie van een tekst, 
gewoonlijk een ahādith – collectie of boek, op een intensieve manier in 
een aantal zittingen/sessies normaal op achtereenvolgende dagen of zo 
goed als mogelijk door deelnemers. De recitatie gebeurt normaal 
gesproken onder de supervisie van een geleerde die een ijāzah in die tekst 
heeft en die zich bewust is van de subtiliteiten van de tekst en sanad en 
die in staat is om een authentieke overdracht gedurende de lezing te 
garanderen. De lezing is normaal gesproken erg snel, en wordt alleen 



uitgevoerd door de meest bekwame studenten of geleerden, die diverse 
stijlen van qirā‘ah gebruiken, allemaal sneller dan de bekende 
Qur’ānische zogenaamde hadr snelheid. Het dient vanzelfsprekend snel 
te zien indien men de verwachte snelheid van minsten 1000 ahādith per 
dag wilt halen (met isnād).[5] Voor een idee over hoe het werkt, zie hier: 
http://cordobaacademy.lefora.com/2011/12/28/maqraah/ 
 
 
De gereciteerde boeken 
Het eerste boek dat we lazen was de beroemde “Muwatta” van imam 
Malik via de overlevering van (bi riwayati) imam Muhammad ash-
Shaybani, de student van imam Abu Hanifah en imam Malik en een 
leraar van imam ash-Shafi’i (ook een student van imam Malik; hij 
memoriseerde zelf de Muwatta op de leeftijd van 10 in slechts 7 
nachten), moge Allah tevreden met hen allen zijn. Dit is slechts 1 van de 
ongeveer 80 overleveringen/versies van de Muwatta, van welke de 
overlevering van imam Yahya ibn Yahya al-Laythi de bekendste 
is.[6] [7] Voor degenen die geïnteresseerd zijn: imam ad-Daraqutni en 
anderen schreven boeken die de verschillen tussen enkele versies van de  
Muwatta beschreven.[8] 
 
Wat zijn enkele van de verschillen tussen de overleveringen (riwāyāt) van 
imam al-Laythi en ash-Shaybani? Bijvoorbeeld: 
 
- Ten eerste, het aantal ahādith. De overlevering van al-Laythi heeft 853 
marfû’ (opgeheven) overleveringen (die teruggaan tot aan de Profeet 
s.a.w.s.).[9] De overlevering van ash-Shaybani heeft 1007 ahādith en 
āthār. 
- Ten tweede, specifieke en belangrijke ahādith: de hadith van intentie 
(“innama’l-‘amālu bi’n-niyyāt”) bijvoorbeeld staat niet in de versie van 
al-Laythi. 
- Ten derde, de versie van ash-Shaybani is van een Hanafi geleerde 
terwijl de versie van al-Laythi van een Maliki geleerde is. Alhoewel imam 
Muhammad niet imam Malik’s weergaven van de ’amal van Medina en 
Malik’s eigen oordelen en toelichtingen op diverse punten van fiqh vanuit 
het Medinitische oogpunt geeft, geeft hij in plaats daarvan zijn eigen 
oordelen en de oordelen van Abu Hanifah (en anderen), moge Allah hem 
genade tonen, maar kiest hij soms desalniettemin voor de positie van 
imam Malik wanneer deze gebaseerd is op een sterkere hadith. In dit 
opzicht, alhoewel het boek niet het laatste woord is inzake Hanafi fiqh, is 
het een fascinerende blik op de uitkristallisering van de Hanafi madhhab 
in een zeer vroeg stadium.[10] We kunnen in het boek bijvoorbeeld 
meerdere malen lezen: “Muhammad zei: ‘Wij houden hier aan vast (..)’ 
of ‘Dat is het oordeel van Abu Hanifah (..) ’.” etc. 



De riwāyah van imam Muhammad ash-Shaybani verschilt in 
werkelijkheid van de meeste andere riwāyāt. 
 
Shaykh ‘Ali las eigenlijk uit het uitstekende commentaar op de versie van 
ash-Shaybani door shaykh ‘Abd al-Hayy al-Lucknowi (rahimahullah), 
“At-Ta’liq al-Mummajad” genoemd. Dit commentaar is deels vertaald 
naar het Engels en gepubliceerd door Turath Publishing.ii 
 
De maqra’ah deed me denken dat men bijvoorbeeld in Fez, Marokko, (in 
de tijd van sidi Ahmad Zarruq rahimahullah) publieke recitaties 
organiseerde van de “Mudawwanah”. De Mudawwanah is een werk van 
Maliki fiqh dat qua belang na de Muwatta in rang komt. In het bijzonder 
de “legalistische Sufis” memoriseerden gewoonlijk de Mudawannah.[11] 
 
Het tweede boek dat we lazen was de beroemde Shama’il van imam ‘Abu 
‘Isa at-Tirmidhi over het karakter -innerlijk en uiterlijk- van de Profeet 
s.a.w.s. Dit boek bevat ongeveer 400 ahādith. Ook dit boek is vertaald 
naar het Engels samen met een uitstekend commentaar door Shaykh ul-
Hadith Mawlana Muhammad Zakariyya Kandahlawi rahimahullah.[12] 
Er is een Nederlandse vertaling beschikbaar van de Mukhtasar van de 
Shama’il door shaykh al-Albani rahimahullah.iii 
 
 
Doel(en) en voordelen van een maqra’ah 
Wat zijn de doelen en voordelen van een maqra’ah? 
 
A. Doelen 
Ten eerste dient men te weten en zich te realiseren dat de wetenschap 
van hadith in het algemeen kan worden opgedeeld in twee onderdelen: 
1. ‘Ilm ar-riwāyah: de wetenschap van overlevering en overdracht van 
ahādith 
2. ‘Ilm ad-dirāyah: de wetenschap van de uitleg van ahādith 
Zonder deze kennis en dit inzicht kan men de maqra’ah op het eerste 
gezicht niet begrijpen. 
 
Het belangrijkste doel van een maqra’ah is (enkel en alleen) riwāyah en 
vanwege die reden is de maqra’ah gepaster voor studenten van kennis die 
reeds een bepaald niveau van begrip van de Arabische taal hebben en een 
goed begrip van de ahādith door voorafgaande studie (i.e. dirāyah). 
 
Een (ander) belangrijk doel tegenwoordig is het behoud van de isnād en 
de vergelijking tussen de diverse manuscripten/edities/versies/drukken 
van de tekst door de lezers. Hiermee biedt de maqra’ah een gelegenheid 
om de fouten daarin te corrigeren.  



 
Voor wat betreft het behoud van de isnād: alle aanwezigen werd een  
ijāzah van samā’a gegeven met de volledige keten van overleveraars. 
Dit kan alles kan sommige mensen verwarren. Bij een maqra’ah is er een 
gebrek aan tijd om volledig na te denken over de wijsheden en geheimen 
van de tekst en is er zeer weinig tijd voor uitleg van moeilijke en vreemd 
voorkomende zinnen en/of woorden van de ahādith. 
 
In werkelijkheid dienen de aanwezigen/bijwoners deze bijeenkomst te 
waarderen en zich bewust te zijn van het feit dat een maqra’ah geen les is, 
of een commentaar/uitleg, of een studie of iets soortgelijks die zal gaan 
over vragen zoals hierboven, het wordt echter gebruikt door die 
aanwezigen om hun recitatie te perfectioneren, om bekend te raken met 
de overleveraars en vooral om “dabt” vast te stellen of om voor zichzelf de 
exacte inhoud van een bepaalde bron of tekst te bevestigen.[13] 
 
De maqra’ah is een goede gelegenheid om de gharā’ib van de ahādith te 
leren. Om hun betekenissen te kunnen weten dien je allereerst te weten 
dat zij bestaan en in welke hadith-collectie zij zitten. Het is ook een goede 
gelegenheid om bekend te raken met de taal die gebruikt wordt in de 
ahādith en om bekend te raken met bepaalde woorden en termen. 
 
B. Voordelen 
De voordelen van een maqra’ah zijn al vele generaties bekend bij de 
geleerden van onze ummah terwijl we door de problemen in onze tijd en 
de hedendaagse samenleving, een achteruitgang in deze vaardigheid en 
nuttige zittingen hebben gezien, naast de andere problemen die worden 
ondervonden zoals de vrije tijd van de toeziende geleerde, het gebrek aan 
geleerden met de correcte papieren om een maqra’ah te leiden, de lengte 
van de teksten, de ongeschiktheid van de studenten etc. 
Enkele van deze voordelen zijn: 
 
- de barakah te verkrijgen van het zitten in deze gezegende 
bijeenkomsten en te zitten met de ‘ulamā en andere studenten van kennis 
- om een band te krijgen met de sunnah en de boeken die de sunnah 
bevatten 
- om in de (spirituele) nabijheid van de Profeet s.a.w.s. te komen door 
(middel van) de sanad. De sanad geeft iemand een directe band met hem 
s.a.w.s. door een ononderbroken keten van betrouwbare 
overleveraars. Een broeder bij de maqra’ah illustreerde dit door de hand 
te nemen van een andere broeder nadat deze hem iets vroeg over het doel 
van de maqra’ah. 
- zich bewust zijn van de ahādith (in de gereciteerde teksten) 



- om een goed begrip te krijgen van de tabwib en tartib van een boek en 
de belangrijkste ahādith in ieder hoofdstuk. Dit is essentieel wanneer een 
student van kennis zich bezighoudt met onderzoek en een maqra’ah 
faciliteert dat.[14] Dit geeft de student ook en/of tegelijkertijd meer 
inzicht in de verschillende hoofdstukken van fiqh-boeken. De geleerden 
die hun collecties samenstelden, plaatsten niet willekeurig ahādith op 
een bepaalde plaats in hun boeken. Zij deden dit met wijsheid en 
vanwege een bepaalde reden. De Muwatta (beide versies hierboven 
genoemd) bijvoorbeeld begint met een bāb over de gebedstijden daar 
waar de meeste andere collecties met rituele reinheid beginnen of de 
hadith van intentie. Waarom dit zo is werd aangestipt door shaykh 
Hamza Yusuf in één van zijn lessen toen hem hierover een vraag werd 
gesteld maar ik kan me niet herinneren wat hij precies zei.  
 
Voor wat betreft mezelf was de maqra’ah (verder) van nut omdat ik iets 
leerde over de adab van een student (van kennis en hadith). 
 
 
Een maqra’ah is een sunnah van de geleerden 
Hier zijn enkele voorbeelden van bekende geleerden uit het verleden die 
deelnamen aan een maqra’ah en details over hoe zij dit deden. Onder 
andere shaykh Bakr Abu Zayd rahimahullah -in zijn boek over de 
etiquette van het zoeken naar kennis- geeft hierover wat beknopte 
informatie.  
 
- al-Khatīb al-Baghdādi 
Hij las de gehele Sahīh van imam al-Bukhāri voor Ismā‘īl b. Ahmad b. 
‘Abdillāh al-Dharīr al-Hīrī, overeenkomstig de riwāyah van één van zijn 
meest beroemde overleveraars, al-Kushmīhanī. Hij reciteerde de 
volledige tekst in drie sessies, waarvan er twee begonnen na maghrib en 
eindigend ten tijde van fajr, en de laatste sessie die laat in de ochtend 
begon en eindigde ten tijde van fajr. (Zie: Tārīkh al-Baghdād) Dit staat 
gelijk aan meer dan 7500 ahādīth. 
 
- Al-‘Izz b. ‘Abd us-Salām 
Hij, bekend als de Sultān van de ‘Ulamā’ (rahimahullah), reciteerde de 
lange Nihāyat ul-Matlab van imām al-Haramayn al-Juwayni in drie 
dagen. Ibn Fahd leverde over in Lahdh ul-Alhādh: “Onze shaykh al-
Hāfizh Burhān ud-Dīn (al-Halabi) zei: “Mij werd verteld dat shaykh ‘Izz 
ud-Dīn b. ‘Abd us-Salām naar de masjid ging op woensdag met een 
exemplaar van de Nihāyah van imām al-Haramayn en daar de hele dag 
verbleef, donderdag en tot aan vlak voor het (Jumu‘ah) gebed, dit boek 
lezend.” ” Enkele geleerden betwistten deze bewering gelet op de enorme 
omvang van de Nihāyah waarop shaykh Sirāj ud-Dīn al-Bulqīni uitlegde 



dat dit niet onmogelijk was eenvoudigweg omdat imām ‘Izz ud-Dīn het 
boek zo goed kende en geen problemen had met het begrip hiervan en 
derhalve geen noodzaak had te stoppen en na te denken over moeilijke 
zaken (daarin). 
 
Klassiek gezien is het dit waar de maqra’ah zich op richt, het lezen in 
tegenstelling tot stoppen en reflecterend nadenken, hetgeen gereserveerd 
dient te worden voor tijden van studie en het leren van de tekst in 
tegenstelling tot de recitatie daarvan.  
 
- Ahmad Ibn Taymiyyah 
Zijn lezen en perioden van isolatie zijn bekend; zijn student Ibn ‘Abd ul-
Hādi zegt in “Mukhtasar Tabaqāt ‘Ulama al-Hadīth” dat Ibn Taymiyyah 
de “Ghaylāniyāt” in een enkele sessie reciteerde. De Ghaylāniyāt bestaat 
uit bijna 1100 ahādith met isnād. 
 
- Al-Hāfizh al-Mizzi 
Al-Hafizh Abu’l-Hajjāj al-Mizzi reciteerde de “Mu‘jam ul-Kabīr” van at-
Tabarāni voor al-Birzāli in zestig sessies. 
 
- Al-Hāfizh adh-Dhahabi 
Imām adh-Dhahabi (rahimahullah) heeft veel aan ons overgeleverd over 
de weg van de ‘ulamā’ en hun liefde voor de maqra’ah om teksten na te 
lezen/kijken en deel nemen aan de zegeningen van de ahādith evenals 
om dichter bij de bronnen en bewijzen van de gewijde kennis te komen. 
Maar andere soorten boeken werden ook gereciteerd zoals hij zelf uitlegt, 
hij reciteerde de Sīrah van Ibn Hisham voor al-Abarqūhī in slechts zes 
dagen, ondanks de omvang daarvan. 
 
- Sirāj ud-Dīn Ibn al-Mulaqqin 
Deze grote muhaddith las twee delen van imām at-Tabari’s “al-
Ahkām” op een enkele dag, zoals overgeleverd in “al-Lahdh ul-Alhādh”. 
 
- Hāfizh Zayn ud-Dīn al-‘Irāqi 
Deze grote muhaddith reciteerde de Sahīh van imām Muslim in zes 
sessies, zoals overgeleverd door al-Fāsi in “Dhayl ut-Taqyīdand” 
in Lahdh ul-Alhādh, welk boek er aan toevoegt dat al-Hāfizh al-‘Irāqi in 
de laatste sessie het gehele laatste derde deel van de Sahīh las ook in de 
aanwezigheid van Ibn Rajab al-Hanbali met zijn eigen kopie van het 
boek. Dit werd allemaal gelezen voor de grote Ibn al-Khabbāz, 
de muhaddith van zijn tijd, die zijn eigen isnād had, direct verbonden 
met imam Muslim door middel van samā‘a. Er wordt ook overgeleverd in 
Dhayl ut-Taqyīd dat al-Hāfizh al-‘Irāqi de monumentale Musnad van 



imām Ahmad reciteerde voor Ibn al-Khabbāz in dertig dertig 
afzonderlijke sessies! 
 
- Al-Hāfizh Ibn Hajr al-‘Asqalāni 
De imām van de muhaddithīn, degene zonder gelijke in deze nobelste der 
wetenschappen. Taqi ud-Dīn al-Fāsi en as-Sakhāwi beschreven Ibn 
Hajr’s recitatie beiden als zeer snel, en toch mooi, en vergeleek deze met 
die van al-Khatīb al-Baghdādi. We hebben hierboven zijn lezing van al-
Jāmi‘ as-Sahīh van imām al-Bukhāri in tien sessies, waaraan as-Sakhāwi 
later toevoegde dat deze allen vier uur in beslag namen qua duur en 
derhalve slechts 40 uur in totaal! Ibn Hajr zelf vermeldt in zijn biografie 
van zijn shaykh, ‘Abdullāh b. ‘Amr b. ‘Alī al-Hindi Abi’l-Ma‘āli (d. 807 
AH), in zijn boek “al-Majma‘ al-Mu’assas li’l-Mu‘jam al-Mufahras” dat 
hij zelf de gehele Musnad van imām Ahmad reciteerde voor Abi’l-Ma‘āli 
in drieënvijftig sessies. Ibn Hajr vermeldt in zijn al-Majma‘ al-
Mu’assas nogmaals dat hij de Sahīh van imām Muslim voor zijn shaykh 
Ibn al-Kuwayk (gest. 821 AH) in vijf sessies reciteerde. As-Sakhāwi ging 
hier nader op in en legde uit dat dit neerkwam op ongeveer twee dagen 
en enkele uren. As-Sakhāwi zei in “al-Jawāhir” dat Ibn Hajr “as-Sunan 
al-Kubrā” van imām an-Nasā’i in tien sessies reciteerde, iedere sessie 
ongeveer vier uur durend, dit afsluitend voor een publiek dat bestond uit 
de edelen en de imams op de Dag van ‘Āshūrā’ in 814 AH. Merk 
alstublieft op dat er bijna 12.000 ahadīth in dit boek zijn opgenomen! As-
Sakhāwi zei in al-Jawāhir ook dat Ibn Hajr as-Sunan van imām Ibn 
Mājah in vier sessies reciteerde. Ibn Hajr zei in zijn al-Majma‘ al-
Mu’assas in de biografie van ‘Umar b. Muhammad b. Ahmad al-Bālisi 
(as-Sālihi) dat hij zelf “al-Mu‘jam as-Saghīr” van imām at-Tabarāni voor 
de shaykh in een enkele sessie tussen Zhuhr en ‘Asr reciteerde – Ibn 
Hajr’s studenten beschouwden dit als het snelste tempo dat de shaykh 
ooit had gereciteerd, zeker gelet op het feit dat er ongeveer 1500 ahādīth 
daarin staan![15] 
  
 
Gedachten en reflecties naar aanleiding van de maqra’ah 
Shaykh ‘Ali legde aan ons uit dat shaykh al-Qasimi de Sahih Sittah twee 
maal las gedurende zijn studie, na jaren van studie af te ronden bij de 
madāris die hij bezocht. Wij lazen de Muwatta en Shama’il in het begin 
van onze studie, in omgekeerde volgorde, subhanallah. 
 
Ik voelde me alsof ik in de voetstappen volgde van eerdere tullāb ul-‘ilm 
en zoekers van ahadith (en kennis) die honderden kilometers reisden om 
naar ahādith te luisteren en ze te verzamelen. Het feit dat er studenten 
uit andere landen waren versterkte dit gevoel eens te meer. Dit was erg 
bijzonder. Het feit dat iemand helemaal uit de V.S. kwam om naar 



ahādith te luisteren herinnerde me aan klassieke tijden en mensen zoals 
imam al-Bukhari en Fatimah bint Qays, moge Allah tevreden met hen 
zijn, om slechts twee voorbeelden te noemen. De reden dat ik Fatimah 
bint Qays noem, is shaykh Akram an-Nadwi’s cursus over vrouwelijke 
hadith geleerden de dag voorafgaande aan de maqra’ah.  
 
Ik sprak met shaykh ‘Ali en we vonden beiden dat we de maqra’ah in 
Nederland dienden te herleven of beter gezegd te introduceren. Dit zou 
een unieke en historische gebeurtenis in Nederland zijn, waar dit 
fenomeen in het geheel vrijwel niet bekend is. Het feit dat een andere 
Nederlandse broeder en ik deze maqra’ah bijwoonden, als wat je de enige 
vertegenwoordigers van Nederland zou kunnen noemen, voelt een beetje 
speciaal. Uit bijna 1 miljoen moslims in Nederland koos Allah ons om 
daar te zijn. Je realiseren dat je waarschijnlijk de enige twee moslims in 
een klein land als Nederland bent die zo’n hoge/korte sanad hebben die 
teruggaat tot de Profeet s.a.w.s. geeft me voorwaarlijk een zeer gezegend 
gevoel en tegelijkertijd maakt dit me bescheiden.  
 
Hiernaast -na eerder enkele ijāzāt verkregen te hebben naast de ijāzāt die 
ik bij deze maqra’ah kreeg- realiseer ik me (als een arme en zwakke slaaf 
en dienaar van Allah) dat ik de sunnah meer dien te herleven in mijn 
eigen leven en dat van anderen om me heen. Ik bezit iets zeer waardevols 
dat niet kan worden uitgedrukt in materiële zaken, hetgeen onderdeel zal 
zijn van mijn (familiale) erfgoed (nadat ik deze wereld verlaat), hetgeen 
doorgegeven dient te worden en goed bewaard dient te worden. Dat zal 
het erfgoed zijn dat ik achterlaat bi idhnillah. 
 
Iets anders is dat ik me meer verbonden met het Profetische erfgoed  
voelde, meer verbonden met de islam en de Profeet s.a.w.s., dan ooit 
tevoren. Ik voelde dat ik deel uitmaakte van iets dat leven terugbracht 
aan de sunnah, de sunnah deed herleven. 
Soms komen we mensen tegen die beweren dat de Hanafi madhhab geen 
acht slaat op de ahādith terwijl je er na een maqra’ah als deze verzekerd 
van bent dat dit in het geheel niet het geval is. De geleerden van de 
Hanafi madhhab van het subcontintent gaan voorop inzake de studie en 
het behoud van de hadith collecties. De grootste hadith-geleerden van 
deze tijd en de laatste twee eeuwen komen zelfs uit India en Pakistan.  
   
 
Tips voor studenten die toekomstige maqra’at willen bijwonen 
- Neem je eigen boek of kopie van de tekst mee, zelfs indien deze 
vergezeld is van een (Engelse of Nederlandse) vertaling (en/of 
sharh/hashiyyah). Het is beter om mee proberen te lezen met de lezer. 



Dit verbetert ook jouw concentratie en focus. Alleen luisteren zonder 
tekst is moeilijker. 
- Leer correct Arabisch op een goede en degelijke manier. Het bijwonen 
van een maqra’ah is absoluut een stimulans om de Arabisch taal (beter) 
te leren en bestuderen. 
- Controleer je intentie(s). Denk aan de eerste hadith in de beroemde 
collectie van imam an-Nawawi rahimahullah: “Daden worden (alleen) 
gebaseerd op de intenties die daaraan ten grondslag liggen (…).” 
 
Hiermee vraag ik Allah (s.w.t.) om alle aanwezigen van de maqra’ah te 
zegenen en vergeven en om hun harten te verlichten met liefde voor en 
kennis van Allah s.w.t. en Zijn Profeet Muhammad s.a.w.s.. Ik vraag 
Allah ook om meer van deze maqra’āt mogelijk te maken in de gehele 
wereld. Dit in het licht van wat prof. Jonathan Brown (in de introductie 
van zijn dissertatie “The Canonization of al-Bukhari and Muslim”) 
“reinforcing a sense of Sunni communalism” noemt tussen de 
verschillende sekten en groepen, zoals teweeg gebracht door de grote 
Nizam al-Mulk rahimahullah toen hij een lezing van Sahih al-Bukhari 
organiseerde. 
 
Als laatste eindig ik met één van de laatste overleveringen in de versie 
van de Muwatta van imam Yahya al-Laythi waarin Luqman al-Hakim 
radiy Allahu ‘anhu zijn zoon adviseert: “Mijn (geliefde) zoon! Zit met de 
geleerde mannen (‘ulama) en blijf dicht bij hen in de buurt. Allah geeft 
leven aan de harten met het licht van wijsheid zoals Allah leven geeft 
aan de dode aarde met de overvloedige regen uit de hemel.” (Kitāb ul-
‘Ilmi, Bāb ma ja’a fi talabi’l-‘ilmi) 
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