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Woord van de auteur
In de naam van Allah de meest Barmhartige de meest Genadevolle.
Alle lof zij aan Allah de Heer der werelden en genade en vrede zij met de
Meester der Boodschappers Mohammed en zijn familie en al zijn
metgezellen.
Vervolgens, dit is een samenvattend boek over de fiqh-regelingen voor de
onderdelen “reinheid” (attahara), “gebed” (assala), “vasten” (assawm), “zaka”
(azzaka), “bedevaart” (al haj) en “offeren” (al udhiya)4 volgens de wetschool
van al imam al a‘dham5 Abu Hanifa Annu‘man, moge Allah hem genadig zijn
met een alomvattende barmhartigheid en hem bedekken met Zijn
tevredenheid.
Mijn werk in deze compilatie is dat ik de regelingen heb verzameld volgens
een methode die overeenkomt met de methode van het boek ‘Nur al idah’
6van shaykh Hasan bin ‘Ammar Asshurunbulali Al Misri Al Hanafi. Voor
het grootste deel van de aangehaalde regelingen steunde ik (primair) hierop
en daarna op andere boeken over de Hanafi-fiqh. De weergave heb ik laten
aansluiten op de geest van de beginnende studenten: ik heb het weergeven
in gemakkelijke uitdrukkingen en op een prettig verwerkbare manier zodat
beginnende studenten het kunnen begrijpen en tot zich kunnen nemen.

De drie laatstgenoemde onderwerpen (zaka, bedevaart en offeren) zijn niet opgenomen in
de huidige vertaling en volgen later in deel twee van dit boek.
5 Al imam al a‘dham kan vertaald worden als de grootste imam, een bijnaam van imam Abu
Hanifa.
6 Letterlijk vertaald: “Het licht van verduidelijking”.
4
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Aan het begin van elk van de behandelde onderwerpen in het boek heb ik –
voor zover ik kon – een vers van de Edele Qur’an en een overlevering van
de eerbare Profetische overleveringen genoemd om het belang van het
onderwerp en haar verdienstelijkheid duidelijk te maken. Ik heb me
ingespannen om het boek zodanig samen te stellen dat het aansluit bij het
niveau van jonge/beginnende studenten die nog in het eerste stadium van
hun leeftijd en intellect zitten. Het noemen van meningsverschillen of andere
uitspraken tussen wetscholen, enkele gevallen uitgezonderd, heb ik
achterwege gelaten zodat het brein van de beginner niet in de war raakt. Ook
heb ik vraagstukken die moeilijk te begrijpen en te verwerken zijn voor
beginners vermeden.
Er is geen ruimte voor mij om niet de beschuldigde dank te uiten aan onze
edele shaykh en grote onderwijzer Abu Al Hasan Ali Al Hasani Annadwi –
moge Allah hem beschermen7 en met hem de islam en moslims van nut zijn
– die mij verheugd had door mij de opdracht te verlenen om dit enorme
werk te verrichten, mij naar de juiste methode begeleidde en mij geëerd heeft
door het boek in te leiden.8 Als ik geslaagd ben in hetgeen ik geprobeerd
heb, dan keert de gunst (dus) naar hem terug.
En wij waren als pijlen waarvan het raken
van hun doel een treffer van de boogschutter was.
Zo ook ben ik verplicht om mijn leraren, collega’s en de broeders onder de
studenten te bedanken die mij hielpen in de verschillende stadia van het
verschijnen van dit boek. Van hen noem ik speciaal mijn leraar, de edele
Deze geleerde is inmiddels overleden, moge Allah hem genadig zijn.
De vertaling van dit voorwoord is niet opgenomen in deze vertaling, omdat het vooral ingaat
op de ontwikkeling van de onderwijsmethodologie in specifiek India en daardoor minder
relevant voor de context in Nederland en België.
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shaykh Mohammed Dhuhur Annadwi, de moefti aan de Dar al ‘ulum, mijn
leraar – de bekende islamitische schrijver – Sa‘id Al A‘dhami Annadwi9, de
edele shaykh Burhan Addin Assanbhali10 en de edele leraar Diya’ Al Hasan
Annadwi11 die mij een dienst bewezen hebben met het nakijken en mij
voorzagen van wijze instructies en slagvaardige visies die het boek nog
waardevoller maakten.
Ik dank Allah de Geprezene en Verhevene en prijs Hem als eerst en als laatst,
want voorzeker, het is bij Zijn gunst en Zijn welwilligheid dat goede zaken
voltooid worden. De edele lezers verzoek ik vriendelijk om wanneer zij in
het boek onvolkomenheden of foute uitdrukkingen tegenkomen, mij erover
in te lichten zodat ik het kan herstellen voor de volgende druk.
Ik vraag Allah de Geprezene en Verhevene om mij te laten slagen in de
juistheid en om mij er voordeel van te schenken in het Hiernamaals.
Shafiq Arrahman Annadwi
Dar al ‘ulum Nadwat al ‘ulama’ te Lucknow (India)
12 Jumad Al Akhira 1402 H.

Decaan van de Faculteit der Arabische Taal van de Dar al ‘ulum Nadwat al ‘ulama’ te
Lucknow en hoofdredacteur van het tijdschrift “Al Ba‘th Al Islami”.
10 Docent Overleveringen en Qur’an-exegese aan de Faculteit voor Sharia en Grondslagen
van de Godsdienst van de Dar al ‘ulum Nadwat al ‘ulama’ te Lucknow.
11 Leraar Arabische Literatuur aan de Nationale Islamitische Universiteit – New Delhi (India).
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