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Introductie van Husām al‑Haramayn Ala Munhir kufr wal
Myvan
Auteur: Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan radi Allaho anho.
Een van de meest opvallende exponenten van de islamitische
orthodoxie, Zijne Eminentie Imam Ahmad Raza Khan Muhaddith
Bareilvi (1856 - 1921) schreef een verhandeling in het Arabisch
getiteld ʺ Husām al‑Haramayn Ala Munhir kufr wal Myvanʺ die
in feite een krachtige verdediging van de islamitische orthodoxie
is.
Het jaar 1857 wordt gemarkeerd als het van de val van de Mughal
Rijk, de opleving van veel anti - islamitische en anti - orthodoxie
bewegingen getuige als gevolg van het proces van degeneratie
van het religieuze leven van de moesliems. Deze periode aangrijpende kwamen een groot aantal religieuze leiders op de voorgrond, veelal valse Oelama en soefi's die een cruciale rol speelden
in het populariseren van deze bewegingen onder de islamitische
gemeenschap. Echter, de meeste van deze zogenaamde Oelama’s
waren analfabeten en werelds georiënteerd. Zij beschreven de
correcte oelama als Oelama-e-Soe’ (ontaarden van de correcte
Oelama). De Britse regering maakte gebruik van deze gelegenheid
en zocht hun steun aan de valse leerstellingen vis-à -vis de fundamentele grondbegrippen van de islamitische orthodoxie. Hazrat
Imam Ahmad Raza Khan radi Allaho anho was als enige eyeopener in staat om een schoolse aanval tegen deze ketterse teweeg te
brengen onder de moesliems zetten. In dit opzicht was zijn grote
bijdrage aan de alleenheerschappij van de Shari’ah in al zijn geschriften.

Ala Hazrat weerlegde de valse geschriften van ketters zoals Brahin-e-Qa'tia (de argumenten in weerlegging), een ander belangrijk
werk Hifzul Iman (bescherming van het geloof ) in het jaar 1901
door Moulvi Ashraf Thanwi Fatãwa-e-Rashidiya (religieuze uitspraken van Rashid) van Moulvi Rashid Ahmad Gangohawi en
het werk van Mirza Ghulam Ahmad Qadiyani getiteld Khutbat-eGhulamiya (toespraken van Ghulam Ahmad ) waarin Mirza voor
zichzelf de status van het profeetschap vermelden opeiste. Deze
geschriften waren bedoeld om de leerstellingen en fundamenten
van de islamitische orthodoxie te vernietigen. Imam Ahmad Raza
Khan radi Allaho anho wijdde zich in feite om oorlog te voeren
tegen deze ketterijen en presenteerde een krachtige verdediging
van de ware islam.
In 1905 bezocht Imam Ahmad Raza Khan radi Allaho anho
Heilige plaatsen zoals Hijaz voor het uitvoeren van de bedevaart.
Gedurende deze periode een produceerde hij een document
getiteld al-Motamad al-Moestanad (de betrouwbare bewijzen) en
presenteerde het voor de eminente Oelama’s van Mekka en
Medina. Imam Ahmad Raza Khan radi Allaho anho zijn wetenschappelijke adviezen aan de Oelama van Hijaz is verzameld en
gebundeld in een compendium (geschreven in het Arabisch) met
de titel Husām al‑Haramayn (het zwaard van twee heilig‑
dommen).
Dit boek is een monumentaal werk dat de 33 Oelama’s met 34
uitspraken (20 Mekkaanse en 13 Medinensische Oelama). Ieder
van hen gaven hun uitspraak op basis van de consensus aan: “Alle
bekende facties (sekten) zijn gelijk aan afvalligheid.” Ieder van
hen veroordeeld in ondubbelzinnige termen (dus voor slechts één
uitleg vatbaar) de boeken van de ketters als godslastering. Zij
adviseerden ook de islamitische staat: “De ketters straffen volgens

de Shari’ah. Als deze ketters zich na de gevangenisstraf niet
bekeren tot de islam, moet het hoofd van het Staat hen executeren.
Dit is een onvoorwaardelijke verplichting van de machthebbers
om de afvalligen te doden.”
Hier kan verwezen worden naar het advies van een leraar in het
illustere Haram, een hoogleraar in Traditionele Wetenschappen
Maulana Shaykh Asad, zoon van Shaykh Ahmad Dahhan over de
auteur van Husām al‑Haramayn. Volgens hem: “Imam Ahmad
Raza Khan is de feniks van de tijd en de belichaming van de dag
en de nacht. Hij is de grote en illustere Schriftgeleerde, de trots
van het verleden en van het huidige tijdperk.”
Shaykh Ahmad Makkie schrijft: “Hij is een illustere auteur, een
deinende oceaan van kennis met het oog op zijn eruditie. Geen
lichaam kan zijn hand opsteken voor zijn oprechte en nauwkeurige argumenten. Hij is de beheerder van de tradities van zijn
voorouders en een lichthuis voor de komende generaties Oelama.”
Over Husām al‑Haramayn schrijft Shaykh Asad: “Dit boek is zeer
uitgebreid en authentiek” en schrijft verder: “”Ik heb in dit boek
een sterke citadel van de Shari’ah gevonden op basis van vaste en
weergaloze argumenten. “
In notendop, dit boek is een authentieke verdediging van de
artikelen van het geloof. Zij stelt voor om de ware islamitische
orthodoxie zuiveren van de corrumperende invloed van populaire ketterijen en godslasteringen.
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