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Voorwoord
Alle lof behoort toe aan Allah, de Heer der werelden. Moge de vrede en
zegeningen van Allah zijn met de Profeet Mohammed, zijn familie, zijn
metgezellen en eenieder die hun voetstappen volgt tot aan de Laatste
Dag.
Dit boek is over een lange periode en in verschillende stadia tot stand
gekomen. Het begon toen ik in dienst was bij een
halalcertificeringsbureau en vragen van klanten en islamitische
consumenten kreeg over het juridisch oordeel volgens de sharia (de
islamitische wetgeving) over voedingsmiddelen of een bepaalde manier
van slachten (met verdoving, elektrisch etc.). Tijdens het beantwoorden
van deze vragen ontstond er een kleine database van vragen en
antwoorden. Deze antwoorden waren echter kort en bondig en misten
soms de nodige diepgang. Ze waren vaak ook niet voorzien van
bronvermeldingen of verwijzingen. Later werd ik door meerdere
personen uit mijn omgeving aangespoord om deze vraag- en
antwoordlijst uit te breiden en hier een volwaardig boek van te maken.
Hetgeen voor jullie ligt is, het resultaat van dit jarenlange onderzoek.
Het boek wordt ingeleid met een definitie van halal en haram en
algemene uitgangspunten. Het tweede en tevens het grootste deel gaat
over eten. Hier worden er uiteenlopende onderwerpen besproken met
betrekking tot voedsel. Het derde deel gaat over drinken, voornamelijk
drank die niet genuttigd mag worden. Ten slotte worden overige zaken
besproken, zoals kledij.
Met dit boek wil ik graag bijdragen aan het opvullen van de leemte binnen
de Nederlandstalige islamitische literatuur op dit vlak. Het boek is
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bedoeld als een handig naslagwerk waarin een moslim de standpunten
van de verschillende soennitische wetscholen kan opzoeken. Dit betekent
dat volgers van elk van deze wetscholen achter het standpunt van de
betreffende wetschool kunnen komen.
Ik wil erop wijzen dat het voor een moslim – die het niveau van ijtihad1
niet heeft bereikt – noodzakelijk is om een wetschool te volgen. Het niet
volgen van een wetschool leidt anders tot verwarring en continue onrust.
Het boek is dan ook absoluut niet bedoeld om te ‘shoppen’ tussen de
verschillende wetscholen, door bijvoorbeeld voor de makkelijkste
wetschool te kiezen of juist om veiligheidshalve altijd de strengste
wetschool te volgen. Alle wetscholen volgen tenslotte hun eigen erkende
methodiek en komen daardoor soms in gelijke gevallen tot andere
uitspraken. Op het gebied van de islamitische jurisprudentie leiden
meerdere wegen naar Rome en in het geval dat er een legitiem
meningsverschil is tussen de vier wetscholen, is het niet toegestaan om
volgers van een andere wetschool te dwingen en/of te corrigeren om het
standpunt van één van de andere drie scholen te volgen. Er wordt hier
dieper op ingegaan na de uitlegmethodiek. Ik hoop juist dat dit boek voor
een beter begrip van de standpunten van de vier wetscholen zorgt en
daarmee ook van de diverse islamitische gemeenschappen in Nederland
en België. Ik heb hierbij geprobeerd om duidelijk en bondig te zijn,
zonder de noodzakelijke diepgang tekort te doen.
Ik zou graag van de gelegenheid gebruik willen maken om een aantal
personen te bedanken. Allereerst bedank ik Abdelhakim Chouaati voor
zijn inzet en inspanning bij het eerste onderzoek wat uiteindelijk tot dit
Ijtihad is met eigen inspanning de bronnen van de sharia bestuderen en daaruit nieuwe regels
onttrekken.

1
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boek geleid heeft. Moge Allah hem hier rijkelijk voor belonen. Ik wil mijn
vrouw Khadija en mijn kinderen bedanken voor hun enorme geduld en
steun bij de totstandkoming van dit boek. Mijn dank gaat ook uit naar
alle collega’s van de Islamitische Universiteit Rotterdam en in het
bijzonder naar Professor Akgündüz voor zijn steun en vertrouwen. Ook
wil ik shaykh Galal Ali Amer Al Jihany, ustadh Sonny van Exaerde en ustadh
Zekeriya Budak bedanken voor het nalezen en corrigeren van de tekst
voor de verschillende wetscholen. Mijn dank gaat ook uit naar Dirk
Huijser voor zijn ondersteuning bij de verfijning en afronding van het
vergeet niet(s)
werk. Wellicht dat ik nog iemand vergeet, maar Allah
en ik vraag Hem om iedereen die aan de totstandkoming van dit boek
meegewerkt heeft voor hun inspanningen te belonen.
de Glorieuze
en Sublieme

Uiteraard is het mogelijk dat er – ondanks onze inspanningen – fouten
zijn gemaakt of onduidelijke formuleringen of uitspraken voorkomen.
Indien dat het geval is, ontvang ik graag feedback van de lezer die
dergelijke zaken opmerkt. Perfectie komt immers alleen toe aan Allah, de
Verhevene.
Dan rest mij nog één ding mee te geven, namelijk dat de lezer dit boek
met een zuivere intentie moet lezen en bestuderen, om kennis op te doen
over het geloof van Allah, de islam. Op deze manier zal het, als Allah het
wil, een vorm van aanbidding voor hem of haar zijn.
Moge de vrede en zegeningen van Allah met de Profeet Mohammed zijn,
evenals met zijn metgezellen en zijn familie, en alle lof behoort toe aan
Allah, de Heer der werelden.
Mhamed Aarab
Rotterdam, januari 2019
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Over de schrijf- en uitlegmethodiek
Zoals eerder gezegd werd, wordt er in dit boek een overzicht gegeven
van de juridische uitspraken van de vier wetscholen over bepaalde
voedingsmiddelen en dranken. In de eerste instantie is dit werk gebaseerd
op de standaardwerken van de algemeen erkende geleerden van elke
wetschool. Het gaat dan vooral om voedingsmiddelen of situaties die niet
‘nieuw’ zijn, waar de geleerden van vroeger al mee bekend waren en dus
ook al beoordeeld zijn. Hieronder volgt er een overzicht van de
betreffende werken.
Hanafi-wetschool:
•
Abdurrahman Ibn Mohammed Shaykhi Zadah Damad Afandi,
Majma‘ Al Anhur Sharh Multaqa Al Abhur
•
Ibn ‘Abidin, Radd Al Muhtar ‘Alad Durr Al Mukhtar Sharh Tanwir Al
Absar
•
Al Kasani, Bada’i‘ As Sana’i‘ Fi Tartib Ash Shara’i‘
•
Ibn Nujaym Al Hanafi, Annahr Al Fa’iq Sharh Kanz Addaqa’iq
•
Fakhr Addin Azzayla‘i, Tabyin Al Haqa’iq Sharh Kanz Addaqa’iq
Maliki-wetschool:
•
Al Habib Ibn Tahir, Al Fiqh Al Maliki Wa Adillatuhu
•
Khalil Al Jundi, Mukhtasar Khalil
•
Ahmad Addardir (Ahmad Assawi), Bulghat Assalik Li Aqrab Al Masalik ‘Ala Assharh Assaghir
•
Mohammed Ibn Ahmad Ibn ‘Arfa Addasuqi Al Maliki, Hashiyat Addasuqi ‘Ala Assharh Al Kabir
•
Shamsuddin Mohammed Ibn Mohammed Ibn Abdurrahman Al
Hattab, Mawahib Al Jalil Fi Sharh Mukhtasar Al Shaykh Khalil
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Shafi‘i-wetschool:
•
Annawawi, Rawdat Attalibin Wa ‘Umdat Al Muftin
•
Annawawi, Al Majmu‘ Sharh Al Muhaddhab
•
‘Abdul Hamid Assharwani & Ahmad Ibn Qasim Al ‘Abbadi, Assharwani Wa Ibn Qasim Al ‘Abbadi ‘Ala Tuhfat Al Muhtaj Bi Sharh Al Minhaj
•
Shihab Addin Arramli, Nihayatul Muhtaj Ila Sharh Al Minhaj
•
Ibn Hajar Al Haytami, Tuhfatul Muhtaj Fi Sharh Al Minhaj
Hanbali-wetschool:
•
Ibn Qudama, Al Mughni
•
Burhan Addin Ibn Muflih, Al Mubdi‘ Sharh Al Muqni‘
•
Mansur Ibn Yunus Al Bahuti Al Hanbali, Kasshaf Al Qina‘ ‘An Matn
Al Iqna‘
In het geval dat er nieuwe situaties, voedingsmiddelen of dranken
beoordeeld moesten worden heb ik de werken van hedendaagse
geleerden geraadpleegd. Het gaat onder andere om deze geleerden: dr.
Nazih Hammad, Zayn Al ‘Abidin Asshinqiti, Badriyya Bint Mish‘al Al
Harithi, Burhan Ghaib Hussain en Mohammed Taqi Al ‘Uthmani.
Wellicht heb ik hier en daar ook mijn eigen mening weergegeven, dan wel
aangegeven dat ik naar een bepaalde mening neig. Dit is echter niet als
fatwa (islamitisch-juridische uitspraak) bedoeld, maar meer ter informatie
voor de lezer.
Meestal is er ook niet tot in detail weergegeven wat de bewijzen of
argumenten van een wetschool zijn, om tot een bepaald oordeel te
komen. Zoals eerder werd aangegeven, dient dit boek als naslagwerk
voor de uitspraken van de vier wetscholen. Het is dus niet bedoeld om
iemand te overtuigen van het gelijk van een (of meerdere) wetscholen of
een bepaalde uitspraak. Het veld van de islamitische jurisprudentie (fiqh)
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is breed, waardoor er veel verschillende meningen in terug te vinden zijn.
De meningen van de vier erkende wetscholen zijn echter altijd gebaseerd
op bewijzen en een specifieke methodologie.
Ik heb geprobeerd om kort en bondig te zijn, waar nodig ga ik
daarentegen regelmatig de diepte in opdat de lezer inzicht krijgt in het
standpunt van een bepaalde wetschool.
Moge Allah
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de Glorieuze
en Sublieme

dit boek nuttig maken voor de lezer. Amin.

