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Transliteratie van het Arabisch

Arabisch

Letter

Transliteratie

Arabisch

Letter

Transliteratie

ا

Alif

A

ط

Ṫā’

Ṫ

ب

Bā’

B

ظ

Żā’

Ż

ت

Tā’

T

ع

ᶜAyn

ᶜ

ث

Thā’

TH/ Ŝ

غ

Ghayn

GH

ج

Jīm

J

ف

Fā’

F

ح

Ḥā’

Ḥ

ق

Qāf

Q

خ

Khā’

KH

ك

Kāf

K

د

Dāl

D

ل

Lām

L

ذ

Dzāl

DZ

م

Mīm

M

ر

Rā’

R

ن

Nūn

N

ز

Zā’

Z

ه

Hā’

H

س

Sīn

S

و

Wāw

W

ش

Shīn

SH

ي

Yā’

Y

ص

Ṣād

Ṣ

ء

Hamzah

‘

ض

Ḍād

Ḍ

ال

ُّب

ُّب

ُّب

ُّب

ُّب

بُو

ُّب

َُّب

ُّب
ُ

ُّب

ب

lā

bbu

bbi

bba

bb

b

bū

bī

bā

bu

bi

ba
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Een leidraad van Allāh’s Gezant ﷺ

ُّسأَلُواُّإذُّ ََلُّيَعلَ ُمُّوا
َُّ َُّجاب ٍرُّقَ َالُُّّق
َ َعن
َ الُّالنُّبُُّّﷺ "ُّأََال
"ال
ُُّ فَإ ُّّنَاُّش َفاءُُّالعيُّالس َؤ

Overgeleverd door Jābir. Hij zei: ‘De Gezant van Allāh  ﷺzei: ‘Waarom
vroegen jullie niet wanneer jullie niet wisten, want de genezing voor de
hulpeloze was immers het vragen.’1

1

Ḥaḍrat Jābir bin ֜Abd ‘֜llāh; Imām Abū Bakr Aḥmad bin Ḥusayn ‘l Khurasānī ‘l-Bayḥaqī (458 A.H.); Sunan ‘l Kubrā
li ‘l Bayḥaqī; Kitāb ‘l Ṫahārah; Bab ‘l jarḥ idzā kāna fī ba’ḍ jasadih; Deel 1, blz. 227; Hyderabad; Dairatul- Maarif il – Osmania.
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Gebedslied van de Imam der liefde Sayyidunā Aᵓlā
Ḥazrat Shā Aḥmad Razā Khān (1340 A.H)
O, mijn Allah! Moge Uw goedgeefsheid overal met mij zijn.
Bij het raken in problemen, moge de wegnemer der problemen dan met mij zijn.
O, mijn Allah! Laat mij de moeilijkheden van de dood vergeten.
Moge de blijdschap der aanschouwing van Muṣṫafā dan met mij zijn.
O, mijn Allah! Wanneer de onverbiddelijke nacht in het donkere graf aantreden zal.
Moge zijn lieftallige frisse gezicht der ochtendgloren dan met mij zijn.
O, mijn Allah! Wanneer ik op de verzamelplaats geraak in de rumoerige opschudding
Moge de rustgevende liefelijke leidsman dan met mij zijn
O, mijn Allah! Wanneer de tongen naar buiten hangen van de dorst
Moge de heer van Kauŝar, de koning van goedgeefs-en gulheid dan met mij zijn.
O, mijn Allah! Wanneer de zon van de oordeelsdag het meest genadeloze punt bereikt
Moge de schaduw van de vlag der schaduwloze leider dan met mij zijn.
O, mijn Allah! Wanneer mijn lichaam zal gloeien door de hitte van de oordeelsdag
Moge de koele bries der kleed van de geliefde dan met mij zijn.
O, Mijn Allah! Wanneer het boek der daden open begint te gaan
Moge de verhuller der gebreken, de bedekker van zonden dan met mij zijn.
O, mijn Allah! Wanneer de ogen vloeien bij de vergelding van wandaden
Moge de smeekbede van zijn lippen der schaterende glimlach dan met mij zijn.
O, mijn Allah! Wanneer de uitlachende vergelding mij laten huilen
Moge het huilende oog der pleiter van steun en toeverlaat dan met mij zijn
O, mijn Allah! Wanneer de kleuren van mijn schaamteloosheid zullen opdoemen
Moge zijn naar beneden geslagen nederige ogen der schaamte dan met mij zijn
O, mijn Allah! Wanneer ik op de donkere weg van de brug sirāt lopen zal
Moge de zon van Hāshmi, het licht der leiding dan met mij zijn
O, mijn Allah! Wanneer ik moet lopen op de snijvlak van het zwaard
Moge de zegger van ‘Rabbī sallim', de wegnemer van grief dan met mij zijn
O, mijn Allah! de deugdelijke smeekbeden die ik tot U richt
Moge op de lippen van de engelen ‘Āmīn Rabbanā’ dan met mij zijn
O, mijn Allah! Wanneer Razā zijn hoofd zal heffen van de diepe slaap
Moge de ontwaakte rijkdom der liefde van Muṣṫafā dan met hem zijn2
2

Imam Ahmad Razā Khān 1340 A.H.; Hadādaiqe Bakhish, nummer: 50, blz.82
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Schema van 9 methoden voor het vaststellen van de Hilāl
Hieronder ziet u een schema waarin de methodes voor het vaststellen van de Hilāl4 duidelijk en
beknopt zijn aangegeven. Bijgaand treft u een korte samenvatting van Ḥaḍrat Moefti Ayāz Aḥmad
Misbāḥī (Allāh’s genade zij met hem) over de voorwaarden en classificatie van telefonische berichten
als Istifāḍat-ul-Khabr, de betekenis van een Qāḍī volgens het islamitische recht en wie hiermee wordt
bedoeld.
methode
Juridische vorm
e
1
Het bericht van één vrome persoon (indien
de maan door weersomstandigheden niet
is waargenomen.)
2e

Publiekelijke observatie/ bericht van een
grote groep

3e

Getuigenis
()شهادة

4

[Shahādah]
Getuigenis op getuigenis

e

ُّشهادةُّعليُّالشهادة
5

[ Shahādah ᶜalā ‘l Shahādah]
Getuigenis over de uitspraak van de Qāḍī

e

شهادةُّعليُّالقضاء
6

[Shahādah ᶜalā ‘l Qaḍā]
Een schriftuur van Qāḍī naar Qāḍī via 2
getuigen

e

كتابُّالقاضيُّإيلُّالقاضي
[Kitāb ‘l Qāḍī ‘l Qāḍī]
Een overvloed van geverifieerde berichten

7e

إستفاضةُّاخلرب
8

[Istifāḍat ‘l Khabr]
Voltooien van de periode

e

إكمال العدة
9e

Classificatie
Bericht

خرب
[Khabr]
Bericht

ُّخرب
[Khabr]
Getuigenis

Een menigte van maanwaarnemers en
berichtgevers.
Het zeggen van : ‘Ik getuig…’

شهادة
[Shahādah]
Getuigenis

شهادة
[Shahādah]
Getuigenis

Het zeggen van: ‘Ik getuig dat de
persoon in kwestie mij getuige heeft
gemaakt van zijn eigen getuigenis.’
Het zeggen: ‘Ik getuig…’

شهادة
[Shahādah]
Getuigenis

Het zeggen: ‘Ik getuig…’

شهادة
[Shahādah]
Bericht

خرب
[Khabr]
Voltooien

إكمال

[Ikmāl ‘l ᶜIddah]

[Ikmāl]

Bekendmaking door middel van
kanonschoten, tromgeroffel, enz.

Bericht

مساعُّاملدافع

Middel dat onwaarheid doet opheffen
Een godvruchtige persoon zal over de
vasten geen leugens vertellen.

خرب
[Khabr]

Een mensenmassa van
maanwaarnemers en berichtgevers.
De maand telt 30 dagen, er bestaat
geen islamitische maand met 31 dagen.

In opdracht van de Qāḍī worden deze
middelen als gebruikelijk ingezet voor
bekendmakingen. 3

Simā ‘l Maḍāfiᵓ

3

Van Ifādāt -e- Sirāj ‘l Fuqahā met de referentie naar Imām Aḥmad Razā Khān ‘l Bareilwī alias Ā’lā Hazrat [1340
A.H.]; ‘l ᶜAṫāyā ‘l Nabawiyyah fī ‘l fatāwa ‘l Raḍawiyyah; Deel 4; Risālat Ṫuruq iŝbāt hilāl India: Sunnī Dār ‘l
Ishāᶜat Mubārakpūr.
4
Moefti Aḥmad Yār Khān Naᶜīmī 1367 (A.H.): Mir’at ‘l Manājīḥ Sharḥ Mishkāt ‘l Maṣābīḥ; deel 3, blz.143; In het
Arabisch wordt de nieuwe maan tot de derde avond ‘Hilāl’ genoemd.
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هُّوحدهُّتعالیُُّّوتقدس
َُّ ُّبمس
Anders dan de mensen van het boek volgen de moslims uitsluitend een lunaire kalender. Het
vaststellen van de islamitische maanden en de hoogtijdagen wordt bepaald door de waarneming van
de Hilāl ofwel de nieuwe maan. De sharīᶜah heeft voor het vaststellen van de Hilāl een paar
methoden voorgeschreven. Al deze methoden zijn berichtgevingen. Ondanks de diverse
hoedanigheden van deze methoden, berichten ze allemaal over de ogenlijke observaties van de Hilāl.
Het vaststellen van de islamitische maanden en hoogtijdagen zijn slechts wettig en valide als deze
methoden punctueel worden nageleefd. Het is dus zeer belangrijk dat de maanwaarnemingen
getoetst worden op betrouwbaarheid. Een goede communicatie conform de eisen van de
islamitische wet- en regelgeving is hierbij een hoofdfactor.
Al sinds oudsher communiceren mensen met elkaar. Zij het door lichaamstaal of gesproken taal met
of zonder hulpmiddel. Elke tijdperk onderscheid zich door de manier hoe de mensen met elkaar
communiceren. In het beginsel waren er kleine gemeenschappen. Allāh schiep immers de man en de
vrouw en die zorgden voor nageslacht. Men communiceerde toen voornamelijk verbaal of nonverbaal via tekeningen en schilderingen. Naarmate de mensheid groter werd, maakte Allāh hen tot
volkeren en stammen, zodat ze elkaar konden leren kennen. De communicatiemiddelen werden nu
uitgebreid. Ze maakten gebruik van het spijkerschrift, kleitabletten en andere middelen. De
mensheid werd steeds groter en groter, waardoor de afstanden tussen volkeren en stammen ook
groter werd. Om toch op afstand met elkaar te kunnen communiceren werd de telecommunicatie
uitgevonden. Door het gebruik van rooksignalen, postduiven, postbrieven, telegram en telefoons kon
men nu vanaf grotere afstanden met elkaar communiceren. Zo gingen de mensen van de jagerverzamelaarstijdperk over in de landbouwrevolutie. De reis werd doorgezet naar de industriële
revolutie en vandaar staan wij nu in de informatietijdperk. De communicatiemiddelen veranderden
gestaag in elke tijdperk.
Ook de moslims werden talrijk en de islam verspreidde zich over de hele wereld. Echter met het
floreren van de islam ontstonden er moeilijke vraagstukken over het hanteren van één correcte
islamitische kalender en die is afhankelijk van de ogenlijke maanbezichtiging. Op basis hiervan kon
dan worden besloten of een maand uit 29 of 30 dagen bestond. Het probleem was dat niet overal de
Hilāl met de ogen kon worden waargenomen. Aangezien de islamitische wetgeving geen onderscheid
maakt tussen verschillende luchtruimen, was de ogenlijke waarneming van de Hilāl van één plaats
ook geldig voor de rest van de wereld. Men moest nu gebruik maken van telecommunicatiemiddelen
om elkaar te kunnen berichten over de ogenlijke waarneming van de Hilāl. Zodoende kon men
bijvoorbeeld allemaal op dezelfde dag beginnen of eindigen met de Ramaḍān.
Telecommunicatiemiddelen waren volop aanwezig, maar welke middelen voldeden aan de eisen van
de islamitische wetgeving? Welke communicatiemiddelen waren betrouwbaar? De grote juristen van
de islam bogen zich over deze vraagstukken. Ze creëerden heel wat ruimte in de methoden voor het
vaststellen van de nieuwe maan. Dit deden ze uiteraard door binnen de toegestane perken van de
wet- en regelgeving van de islam te blijven.
De onderzoeker van eigentijdse kwesties, de lamp der Juristen, de Groot-Moefti van al Jamiatul
Ashrafia Mubārakpūr, mijn eerwaarde leraar Moefti Niżāmuddin Misbāḥī Rizwī heeft op een
magnifieke en briljante wijze met zijn lezing een inzicht voor het publiek weten te verschaffen over
de methodieken voor het vaststellen van de hilāl. Gewapend met het zwaard der kennis en met de
tijdgeest in het vizier genomen wist hij kordaat aan te tonen dat massaberichten over de
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maanwaarneming die publiekelijk bekendheid genieten via de hedendaagse (mobiele) telefoon een
valide en wettige bewijsmiddelmiddel is om de Hilāl vast te stellen.
De lezing van de groot-moefti werd georganiseerd door Ḥaḍrat ᶜ Allāmah Mawlānā Moefti Ayāz
Aḥmad Miṣbāḥī Purnawī. Moefti Ṣāḥib was door niemand anders dan mijn weleerwaarde leraar
Ḥuzūr Shāriḥ Bukhārī Moefti Muḥammad Sharīf -ul-Ḥaq Amjadī (1421 A.H.) -Allāh’s genade zij met
hem- aangewezen als de Moefti van Puna. Zonder de moeite en inzet van Ḥaḍrat Moefti Ṣāḥib zou
dit stuk nooit voor het grotere publiek beschikbaar gemaakt kunnen worden. Helaas heb ik het
verdrietige bericht moeten vernemen dat Moefti Ayāz Aḥmad Miṣbāḥī Purnawī [1439 A.H.] in Januari
van dit jaar (2018 A.D) de eeuwige reis heeft afgelegd naar zijn Schepper.

ُّإَّنُّلِل َُّوإن اُّإلَيه َُّراجعو َن
‘Waarlijk wij zijn van Allāh en tot Hem zullen we voorzeker terugkeren.’
De verdiensten van dit werk zullen hem zeer zeker in de vorm van Ṣadaqah Jāriyah treffen in zijn graf.
Moge Allāh zijn graf verlichten en het Paradijs tot zijn rustplaats maken.
De groot-moefti van Nederland Ḥaḍrat ᶜAllāmah Mawlānā Muḥammad Shafiqur Reḥmān Misbāḥī
Ṣāḥib maakte zijn terechte zorgen kenbaar aan mijn ondeskundige persoon. Ieder jaar ontstaat er
veel tumult en rumoer wanneer de tijd zijn majestueuze kleed uitspreidt om de heilige maand
Ramaḍān te verwelkomen of uit te zwaaien. Hier is Nederland geen uitzondering op. Er heerst veel
verwarring en onduidelijkheid in het begrijpen van de methoden aangaande het vaststellen van de
Hilāl. Hij schetste dezelfde situatie zoals Ḥaḍrat ᶜAllāmah Mawlānā Arshad ul Qadrī Misbāḥī, Ḥaḍrat
Moefti Muḥammad Niżāmuddin Misbāḥī en Ḥaḍrat Moefti Ayāz Aḥmad Misbāḥī dat deden. Hierover
zal u verder in dit stuk kunnen lezen. Als de Qāḍī van Roeyate Hilaal comité Nederland (RHCN) gaf hij
aan dat er in het Nederlands informatie moest komen voor de islamitische gemeenschap om de
onduidelijkheden aangaande de werkwijze van Roeyate Hilaal comité Nederland weg te nemen. Hij
stuurde mij het Urdu-werk ‘Mobile se Istifāzaye Khabr kab awr kaise’. Toegevend aan de schrijnende
situatie heeft dit niets voorstellende hoopje aarde met de gratie van Allāh het werk in eigentaal
beschikbaar gemaakt. Mijn ondeskundig persoon is nu bezig met een thesis over de invaliditeit van
de islamitische kalender op basis van astronomische berekeningen. Doet u duāᵓ voor een succesvolle
afronding.
Moge Allāh dit werk accepteren en nuttig maken voor onze Nederlandstalige moslimgemeenschap.

وُّأقولُّقويلُّهذاُّواستغفرُّهللاُّيلُّولكمُّولسائرُّاملسلمنيُّواملسلماتُّإنهُّهوُّالغفورُّالرحيم
Mohammed Zaeem Misbāḥī
Ustāz Jamia Madinatul Islam
Den haag, 1 Shāᵓbān 1439 A.H./ 18 april 2018 A.D.
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Istifāḍat-ul-Khabr via mobiele telefoon wanneer en hoe?
-

Wanneer er 10 of meerdere betrouwbare en verantwoordelijke personen zoals de ᶜUlamā,
Ḥuffāz, Qurrā, Ṣāliḥīn 5 de maan hebben waargenomen;

-

Of een mensenmassa via de (mobiele) telefoon de Qāḍī of de gelijke van een Qāḍī berichten over
hun ogenlijke waarneming van de maan;

-

Of een aantal mensen geven bericht over hun eigen ogenlijke observatie en een aantal over de
ogenlijke observaties van andere betrouwbare en verantwoordelijke personen;

-

En bij nader onderzoek is gebleken dat iedereen daadwerkelijk de maan heeft gezien of dat
sommigen de maan zelf hebben gezien en een aantal over de ogenlijke observaties van andere
maanwaarnemers hebben bericht door het opvragen van de locatie;

Dan zullen deze berichten de status van Mashhūr (bekendheid) worden gegeven. Met andere
woorden: Dit zal Istifāḍat-ul-Khabr zijn. Deze vorm van berichtgeving in het vizier van de Sharīᶜah een
hooggeplaatste bewijsgrond.
Voor de accuraatheid, dienen er vijftien of zestien berichtgevers te zijn. De Qāḍī of diens gelijke dient
de berichtgevers te laten beginnen met de naam van Allāh. Hierna dient hij hen onder ede te stellen
alvorens het afnemen van hun verklaring.
Het mag nooit en nimmer zo zijn dat:




Een mensenmassa berichtgevingen van twee of drie maanwaarnemers verspreidt en dat
vervolgens als Istifāḍat-ul-Khabr aan te nemen;
Of dat in verschillende plaatsen berichten over maanobservaties zijn aangewakkerd, zonder
een voorafgaand onderzoek te plegen over de identiteit van de maanwaarnemers;
Of zonder voorafgaand onderzoek over de īmān en ᶜaqīdah van de maanwaarnemers –
behoren ze tot de Ahl ‘l Sunnah wa’l Jamāᶜah of een andere gezindte- en desondanks hun
berichten te aanvaarden als Istifāḍat-ul-Khabr.

Bij Allāh! Dit is geen Istifāḍat-ul-Khabr, maar is een gerucht. Hiermee kan nooit en te nimmer de
maan worden vastgesteld.

5

In chronologische volgorde: islamitische geleerden, Qurān- bewaarder, fonologen van de Qurān, vromen.
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Wie is de Qāḍī?
-

De grootste rechtsgeleerde uit de regio die competent is in de wet- en regelgeving aangaande de
Hilāl;
En dat mensen zich normaliter tot hem wenden in hun religieuze affaires;
Of een bevoegde geleerde die door hem is aangewezen, noemen we de Qāḍī volgens de
islamitische wetgeving.6

In ‘l fatāwa ‘l Raḍawiyyah is vermeld:

اہجںاالسیمرباستاالصںیہنواہںارگاملسمونںےنبایمہوشمرہےسیسکاملسمنوکاےنپلصفدقمامتےکےئلرقمررکایلوت
اورارگااسیہنوہوترہشاکاعملہکاعملدنیوہیقفوہ(اقیضےہ)اورارگواہںدنچاملعںیہوتانںیمےسس،ویہاقیضرشیعےہ
ےسزبادہملعدنیرھکاوہویہاحمکرشیعےہ–املسمونںپرواجہکاےنپاکومںںیماسیکرطفروجعرکںیاوراسےک
ایسیاحلتںیماسیکااطعتنمثیحاملعلواجوہےنےکالعوہنمثیحامکحلیھبواجےہ–رےہہی...مکحرپںیلچ
ہناںیہنھچکوالیت،"اکنحوخاینےکاقیض"وجاگؤںاگؤںرقمروہےتںیہہیوکیئزیچںیہن
Als moslims door onderlinge beraad een moslim voor hun rechtelijke uitspraken hebben vastgesteld
op plaatsen waar er helemaal geen islamitisch bewind is, dan zal die persoon volgens de Sharīᶜah de
Qāḍī zijn. In ander geval zal de geleerde van de stad die een islamitische theoloog en rechtsgeleerde
is(de Qāḍī zijn. Als daar een aantal islamitische geleerden zijn, dan is de persoon met de meeste
kennis van de islamitische theologie de gezagsdrager van de Sharīᶜah. Het is dan Wājib voor de
moslims om zich tot hem in hun religieuze affaires te wenden en te handelen naar hetgeen hij heeft
opgedragen. In zo een situatie is niet slechts volgzaamheid ten opzichte van kennis Wājib voor hen,
maar ook volgzaamheid ten aanzien van verordeningen. Wat betreft ‘de Qāḍī voor het voltrekken
van een huwelijk’ zoals die in dorpen wordt vastgesteld, dit is geen officiële functie, noch heeft deze
persoon juridische bevoegdheid.7

6

Ifādāt -e- Sirāj ‘l Fuqahā
Imām Aḥmad Razā Khān ‘l Bareilwī alias Ā’lā Hazrat [1340 A.H.]; ‘l ‘ᶜṫāyā ‘l Nabawiyyah fī ‘l fatāwa ‘l
Raḍawiyyah; Deel 7, blz. 328-329; India: Sunnī Dār ‘l Ishāᶜat Mubārakpūr.
7
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Programma
Locatie

:

Jama Masjid Kudalwari, Puna

Datum

:

18 Jamād ‘l Ākhirah 1437 A.H./ maandag 28 maart 2016

Onderwerp

:

Istifāḍat-ul-Khabr via mobiele telefoons wanneer en hoe?

Spreker

:

Ḥaḍrat Sirāj – ul- Fuqahā Moefti Muhammad Nizamuddin Rizwī

Tijdstip
Organisator

:
:

Na Ṣalāt ‘l ‘Īshā
Moefti Ayāz Aḥmad Miṣbāḥī: - شرفُّهللاُّبُّاإلعزاز-
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Een woord van Ayāz

اُّوُم َسل ًما
َ اُّوُّ ُم
َ ًصلي
َ َحام ًد
Eerwaarde gasten!
Het doel van het organiseren van deze bijzondere bijeenkomst is het krijgen van duidelijkheid over
een gewichtige en delicate kwestie. De turbulente schokken van dit vraagstuk krijgen de geleerden in
het bijzonder en de verantwoordelijken van madrasa’s en moskeeën over het algemeen, minstens 1
of 2 keer per jaar te verduren.
U bent allen goed op de hoogte dat de kwestie aangaande de maanbezichtiging en ‘Eid -ul-l Fiṫr
gecompliceerde vormen heeft aangenomen. Dit is in het bijzonder het geval in steden. Vanwege
hoge gebouwen en laksheid van mensen om naar de maan te kijken, is over het algemeen de
ogenlijke waarneming niet mogelijk. Als de ogenlijke waarneming dan eindelijk ergens heeft
plaatsgevonden, dan zijn de mensen terughoudend of wegens andere werkzaamheden niet in staat
om naar de Qāḍī of verantwoordelijke ᶜUlamā van hun regio te komen om de getuigenis af te leggen.
Dit is dan de situatie binnen eigen stad. Als de ogenlijke waarneming in een andere stad heeft
plaatsgevonden, dan verandert de situatie voor de verantwoordelijke ᶜUlamā van gecompliceerd
naar ingewikkelder. Dit komt voornamelijk door een tekort aan middelen.
Aan de ene kant deze beslommering en aan de andere kant heeft bijna iedereen een mobiele
telefoon, waarmee onderlinge gesprekken tussen personen, van elkaar en naar elkaar toe een
kwestie van enkele minuten is. Het komt weleens voor dat vanuit het oosten van het land een paar
minuten vóór zonsondergang en in sommige seizoenen méér dan een half uur ervoor, berichten over
de ogenlijke waarnemingen naar binnen beginnen te stromen. Wanneer wij dan zelf de maan
proberen te bezichtigen of contact opnemen met andere plaatsen binnen de eigen stad, dan komen
we al snel te weten dat de maan niet is waargenomen. Hierdoor ontstaat er een situatie die vanaf
zonsondergang erg dramatisch en rumoerig is. Nu is de vraag: ‘Wat is de oplossing voor deze
kwestie?’ Hou kunnen wij onze Soennie-gemeenschap geruststellen?
Het is namelijk niet vanaf vandaag maar vanaf veel eerder dat de geleerden en verantwoordelijken
van andere gezindten, slachtoffer zijn geworden van onnauwkeurigheden aangaande deze kwestie.
Tot waar ik het me kan herinneren is dat in het verre verleden, vanuit Jama Masjid in Delhi, Nakhoda
Masjid in Kolkata, Imarat Shariah Phulwari te Patna, berichten over deze kwestie via radio en
telefoon openbaar werden gemaakt. Deze bekendmakingen worden zelfs tot de dag van vandaag
blindelings gevolgd door heel veel comités, instanties, stichtingen en madrasa’s die de principes van
hen naleven. Hierdoor neemt de verdeeldheid steeds meer toe en de trekkerij wordt van tijd tot tijd
steeds erger en erger. Heel veel van onze eigen mensen en verantwoordelijken van comités en
moskeeën raken hierdoor beïnvloed en maken net zoals hen de vaststelling van de maand bekend. In
andere gevallen blijven ze sterk aandringen bij hun ᶜUlamā.
Vanaf nu is het een paar jaar geleden dat de onderzoeker van eigentijdse vraagstukken, de lamp van
de rechtsgeleerden, de weleerwaarde ᶜAllāmah Moefti Nizamuddin Rizwī het hoofd en Groot-Moefti
van Al Jamiatul Ashrafia Mubārakpūr8 het standpunt heeft ingenomen, dat berichten via mobiele

8

Al Jamiatul Ashrafia Mubārakpūr is een islamitische universiteit gelegen in Mubārakpūr in de district van
Uttar Pradesh, Ażamgarh te India. Het behoort tot een van de vooraanstaande universiteiten van de Ahl ‘l
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telefoons onder Istifāḍat-ul-Khabr vallen. Van de zeven principes is dit de vijfde principe aangaande
het vaststellen van de Hilāl, zoals de hervormer van de vorige eeuw Imām Aḥmad Razā Khān ‘l
Bareilwī heeft uiteengezet. Dit heeft voor veel gemak en gerief gezorgd. Op grond hiervan maakt dit
hoopje aarde al sinds twee jaar de observatie van de nieuwe maan bekend.
Echter vanwege deze bekenmaking hebben een paar van onze eigen vrienden bezwaren en twijfels
geuit, die van tijd tot tijd om de hoek komen kijken.
Soms ontstaat er direct na de bekendmaking een discussie waardoor er verschillende vragen naar de
oppervlakte komen bubbelen. Echter vanwege de onkunde van mijn eigen persoon bleef ik de vragen
over deze kwestie tot nader orde uitstellen. Ondertussen hebben er twee gesprekken
plaatsgevonden met de notabele Moefti Ṣāḥib waarin ik hem verzocht: ‘Eerwaarde! Kunt u tijd
vrijmaken voor Puna, zodat u onze vrienden aangaande de Hilāl-kwestie kunt geruststellen?’
Allāh zij geprezen! De eerwaarde heeft mijn verzoek ingewilligd en heeft ondanks zijn kostbare tijd
en bezigheden ruimte vrij gemaakt en zit nu op dit gunstige moment voor ons.
Aan de hof van de eerwaarde behoeven wij momenteel duidelijkheid aangaande de volgende
vraagstukken:
1. Wat is een korte maar krachtige definitie van Istifāḍat-ul-Khabr?
2. Hoeveel mensen, wat voor individuen, vanuit hoeveel steden moeten berichten komen om dit
Istifāḍat-ul-Khabr te kunnen noemen?
3. Vanuit sommige teksten van ‘l fatāwa ‘l Raḍawiyyah ontstaat twijfel over de betrouwbaarheid
van de telefoon aangaande religieuze zaken. Uw standpunt druist hiertegen in. Kunt u de
ontstane twijfel ontwarren en duidelijkheid scheppen?
4. In de boeken der jurisprudentie staat dat voor Istifāḍat-ul-Khabr het arriveren van verschillende
groepen mensen benodigd is. Hoe kan dan het contact via mobiele telefoons met verschillende
plaatsen als Istifāḍat-ul-Khabr worden aangenomen?
5. In Fatāwa Amjadia; deel 1, blz. 394 heeft Ḥuzūr Ṣadrus Sharīᶜah – Allāh’s genade zij hem- een
Fatwā gegeven dat een telefonisch bericht niet als Istifāḍat-ul-Khabr kan worden geaccepteerd.
Wat is de interpretatie hiervan?

Sunnah wa’l Jamāᶜah in de islamitische wereld. De afgestudeerden van de Jamiaᵓ worden Misbāḥī genoemd. Dit
is een verwijzing naar haar oude naam Miṣbāḥ-ul-ᶜUloom.
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De lezing van de lamp der rechtsgeleerden

ُُّّيُّهللاُُّ َُّعُّلَيُّه
ُّ ُّصل
َُّ ُُّّالَُُّّر ُُّس ُّو ُُّلُّهللا
َُّ َالُُّّق
َُّ َسلُّ ُُّمُّ َُّعليَُُُّّّر ُُّس ُّولُّهُُّّالُّ َُّكُّريُُُّّّأَمُّاُّبَُّعُّ ُُّدُّ َُّعنُُُّّّاَبُّنُُّّ ُّعُ َُّمَُّرُُّّق
َُّ ُيُّوُّن
َُّ ُّصل
َُّ َُُّن َُّم ُُّدُّهُُّ َُّوُّن
ُُّّني
َُّ ُّلث
ََُُُّّّفَاُّنُُّّ ُّغُمُُّّ َُّعُّلَيُّ ُُّكمُُُّّّفَُّأَكُّمُُّّلُُّواُّالُّ َُّعدَُُّّةُُّّث،ُُّّص ُّوُُّمُّواُّلُُُّّرُّؤُّيَتُّهَُُُّّّوُّأَفُّطُُُّّرُّواُّلُُُّّرُّؤُّيَتُّه
ُُّ َُُّّو َُّسلُّ َُّم

De emotie die onze beminde eerwaarde Ḥaḍrat Mawlānā moefti Ayāz Aḥmad Miṣbāḥī Ṣāḥib heeft
getoond had Raīs-ul-Kalam Ḥaḍrat ᶜAllāmah Mawlānā Arshad ul Qadrī [1423 A.H.] – Allāh’s genade zij
met hem- in 1986 met verschillende woorden ook uitgedrukt. In die tijd waren door de eerdere
geleerden en juristen een paar conferenties gehouden, maar alvorens het komen tot een conclusie
kwamen deze bijeenkomsten tot een einde. Nadien raakte Ḥaḍrat ᶜAllāmah in andere
werkzaamheden verwikkeld. Na enige tijd werd in het jaar 2007 in Darul Qalam te Delhi een
bijeenkomst gehouden waar een groot gezelschap van geleerden aan hebben deelgenomen.

Moefti Niżāmuddin en zijn relatie tot Ḥuzūr Moefti Ā’zam Hind
Alvorens het behandelen van dit vraagstuk wil ik eerst het volgende onthullen. Deze zondaar heeft
op twee manieren een betrekking met de groot-moefti van India mawlānā Muṣṫafā Razā Khān [1402
A.H.]9 -Allāh’s genade zij met hem-.
De eerste relatie is dat ik in 1974 in Madrasa ᶜAzīz-ul-ᶜUloom te Nānpārah de eer heb gekregen om
de eed van trouw op zijn handen af te mogen leggen10. Hierna ben ik toegelaten in Jamiatul Ashrafia.
Mijn kamer was toen naast die van Ḥaḍrat Shāriḥ Bukhārī moefti Muḥammad Sharīf -ul-Ḥaq Amjadī
1421 A.H.) -Allāh’s genade zij met hem-. Destijds was ik vanwege mijn interesse voor de islamitische
jurisprudentie dicht bij hem. Ik kan eigenlijk zeggen dat ik de jurisprudentie en het opstellen van de
fatwa’s van hem heb geleerd. De eerwaarde heeft op zijn beurt deze discipline geleerd van Ḥuzūr
Moefti Ā’zam Hind. Hij leerde dat weer van A’lā Ḥazrat -Allāh’s genade zij met hen-. In de
jurisprudentie en het opstellen van de fatwa’s reikt mijn keten van leerlingschap met slechts één
schakel naar Ḥuzūr Moefti Ā’zam Hind en met twee schakels naar A’lā Ḥazrat -Allāh’s genade zij met
hen-. Dit is de tweede relatie die ik heb met Ḥuzūr Moefti Ā’zam Hind -Allāh’s genade zij met hem-.
Wij zijn de arenlezers van Fatāwa Raḍawiyyah. Ons streven is dat Fatāwa Raḍawiyyah de basis van
ons onderzoek vormt. Indien dit niet het geval is, dan zorgen we dat op z’n minst geen enkel aspect
van ons onderzoek in strijd is met Fatāwa Raḍawiyyah. Dit is de eerste blauwdruk en tevens de
laatste blauwdruk van mijn onderzoek. Op dit moment zullen we hierover niet in detail treden,
omdat deze bijeenkomst niet hiervoor is georganiseerd. In een ander bijeenkomst zullen we deze
kwestie behandelen -Zo Allāh het wil-.

9

Moefti Niżāmuddin Rizwī zei tijdens deze lezing: ‘De Weleerwaarde hooggeleerde van de Ummah, mijn leider,
gids, meester, steun en toeverlaat, moefti Ā’żam -e- Hind mawlānā Muṣṫafā Razā Khān -Allāh’s genade zij met
hem-.’ Moefti Ā’żam -e- Hind mawlānā Muṣṫafā Razā Khān was de jongste zoon van Imām Aḥmad Razā Khān ‘l
Bareilwī alias Ā’lā Hazrat [1340 A.H.];
10
Bayᶜah: (Arabisch:  )بَي َعةeed van trouw. Een gebruik dat te herleiden is naar de Gezant van Allāh ﷺ. Het
aannemen van een spirituele leraar of gids die in een keten van spirituele gidsen verbonden staat met Allāh ’s
Gezant voor het verkrijgen van spirituele kennis en vruchten.
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Berichten en het islamitische recht
Eerwaarde mensen!
Over het algemeen is ons hart en gedachten doortrokken met het idee dat de maan slechts
vastgesteld kan worden door middel van een wettelijke getuigenis. Andere berichten aangaande dit
onderwerp zoals een binnengekomen telegram, telefoon of een bericht van welk aard dan ook wordt
als onaanvaardbaar en onbetrouwbaar gezien. Dit is dan ook de reden waarom het gevoel van
onbehagen en afkeer wordt ervaren, wanneer er over berichtgevingen van betrouwbare individuen,
aangaande het vaststellen van de Hilāl worden gesproken:
‘Wat wordt er nu gezegd; Niemand is persoonlijk bij de Qāḍī gekomen; Er zijn geen woorden gebruikt
die duiden op een getuigenisverklaring!; Dit zijn slechts berichten van een paar individuen; Hoe kan
op grond hiervan de Hilāl worden vastgesteld?’
Terwijl het een alom geaccepteerde wetsstuk is dat:
-

Het bericht van één godvruchtige moslim is voldoende om de Hilāl van de Ramaḍān vast te
stellen indien er sprake is van bewolking, storm of andere weersomstandigheden.
Het bericht van één godvruchtige moslim is voldoende als hij bij mooi weer buiten de stad of
vanaf een hoge plaats de Hilāl heeft waargenomen.
De berichten van een grote groep maanwaarnemers is hoe dan ook voldoende om de Hilāl van
‘Eid-ul- Aḍḥā en ‘Eid-ul-fiṫr11 vast te stellen.

Dit zijn gevallen die in de verste verte niet rieken naar een wettelijke getuigenis. Hier zijn slechts
sprake van berichten. Is het nu dan nog verbazingwekkend om de Hilāl vast te stellen op basis van
overbekende berichten van betrouwbare individuen? Een bericht is per slot van rekening een
bericht. De werkelijkheid is echter dat de wettelijke getuigenisverklaring ook een soort van
berichtgeving is. De Hilāl kan immers vastgesteld worden door:
-

Het bericht van een godvruchtige persoon;
Een publieke observatie van de Hilāl;
Een getuigenisverklaring;
Een getuigenisverklaring over een getuigenisverklaring van een ander;
Een schriftuur van een Qāḍī naar een andere Qāḍī;
Een getuigenisverklaring over de beslissing van de Qāḍī.

In al deze gevallen wordt de Hilāl vastgesteld door berichten. Dit buiten kijf gelaten dat de vorm van
elke berichtgeving anders is. Zelfs de hoofdregel die Allāh’s Gezant  ﷺinzake deze kwestie heeft
gezegd is een bericht. Zulke soorten berichten noemen wij Khabr-ur-Rasūl. Aldus berichtgeving van
de Gezant ﷺ. Om deze reden moet men de term ‘Istifāḍat-ul-Khabr niet vrezen. Probeer het met een
nuchter verstand te begrijpen.

Maanwaarnemingen door de geschiedenis heen
Eerst zullen we de maanwaarnemingen door de geschiedenis heen vanaf de profetische tijd
bespreken. Hierna zullen we in het bijzonder wat meer licht werpen op het onderwerp van Istifāḍatul-Khabr.

11

Respectievelijk het offerfeest en het einde vastenfeest na de Ramaḍān.
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Twee methoden van voor het vaststellen van de Hilāl
De geliefde Gezant van Allah  ﷺheeft ons een duidelijke vuistregel gegeven over de nieuwe maan.

Vast bij het kijken van de Hilāl en ontvast bij het kijken van de Hilāl.12

ُّصوُمواُّل ُرُّؤيَته َُّوأَفط ُرواُّل ُرُّؤيَته
ُ

Dit is de eerste methode.
Echter is de maan niet op elk moment en op iedere plaats zichtbaar. Dat komt soms door bewolking
en zo nu en dan is het door stoffigheid in de lucht niet waarneembaar. Af en toe is de maan slecht 30
dagen oud in plaats van 29 dagen. Om deze reden heeft de Gezant van Allah  ﷺeen tweede
vuistregel gegeven:

ني
َُّ ُّعُّلَيُّ ُُّكمُُّّفَأَكملُواُّالعدُّ َةُّثََلث
َُّ ُّفَاُّنُُّّ ُّغُم

Als de maan van de 29ste dag verholen is en niet gezien kan worden, voltooi dan de telling met
dertig.13
Deze Ḥadīth is in Bukhārī en in Muslim te vinden. De Gezant van Allah  ﷺheeft ons deze twee
methoden gegeven.
De eerste methode is: ‘Vast bij het kijken van de maan en ontvast bij het kijken van de maan.’

De tweede methode is: ‘Als de maan door een of ander reden niet zichtbaar is, voltooi dan de telling
met 30.’

De derde methode ‘Kitāb -ul- Qāḍī ilal Qāḍī’
De islam is in korte tijd overal ter wereld verspreid. Het was nu wel erg voor de hand liggend dat de
Hilāl op sommige plaatsen gezien kon worden en op andere plaatsen niet. Er was een andere
methode nodig om de nieuwe maan vast te kunnen stellen. De maan van de ene plaats zou dan ook
geldig kunnen zijn voor de andere plaats. Alle islamitische landen konden dan zover mogelijk samen
de Ramaḍān beginnen en samen eindigen. Zodoende werd er een derde principe in leven geroepen
namelijk, Kitāb -ul- Qāḍī ilal Qāḍī. De eerwaarde Tābiᶜūn – Allāh’s genade zij met hen- hebben een
consensus over deze methode. Als de Qāḍī de Hilāl heeft vastgesteld. Bijvoorbeeld door de ogenlijke
waarneming van getuigen, dan kan de Qāḍī volgens het standpunt van de Tābiᶜūn een schriftuur
opstellen en middels twee getuigen aan een Qāḍī van een andere stad worden bezorgd. De Qāḍī van
de andere stad zal vervolgens beide getuigenisverklaringen aannemen en conform het schriftuur zijn
uitspraak bekendmaken. In de Ḥadīth is er geen vermelding te vinden over Kitāb -ul- Qāḍī ilal Qāḍī.
De situaties veranderden en de noodzaken deden zich voor. De eerwaarde Tābiᶜūn hebben toen de

12

Ibn ᶜUmar; Imām Muḥammad bin Ismā’īl ‘l Bukhārī (256 A.H.); Ṣaḥīḥ ‘l Bukhārī; Kitāb ‘l
Ṣawm; Bāb Qawl ’l Nabiy  ﷺidzā ra-aytumu ‘l Hilāl fa ṣūmū; Deel:1 blz. 256; Mubārakpūr: Majlis ’l
Barakāt.
13
Ibn ᶜUmar; Imām Muḥammad bin Ismā’īl ‘l Bukhārī (256 A.H.); Ṣaḥīḥ ‘l Bukhārī; Kitāb ‘l
Ṣawm; Bāb Qawl ’l Nabiy  ﷺidzā ra-aytumu ‘l Hilāl fa ṣūmū; Deel:1 blz. 256; Mubārakpūr: Majlis ’l
Barakāt.
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opgenoemde methode toegevoegd. Dit is de derde methode. Nu kan het dus niet worden gezegd dat
wanneer Allāh’s Gezant  ﷺslechts twee methoden heeft gegeven waarom deze derde methode dan
is uitgevonden?’ Het is niet slechts uitgevonden, er bestaat zelfs een consensus over deze methode.
Het hele volk heeft hiernaar gehandeld en doet dat nu nog steeds. Deze derde methode Kitāb -ulQāḍī ilal Qāḍī was echter niet genoeg. Er waren meer methoden nodig om de maan vast te kunnen
stellen. Zo hebben de juristen van de islam zich over het boek en de soenna gebogen en zodoende
andere methoden toegevoegd.

De vierde methode ‘Shahādah’
Mijn ondeskundige persoon heeft geen vermelding van de Shahādah ofwel het geven van een
getuigenisverklaring aangaande de Hilāl in de Aḥādīth van Allāh’s Gezant  ﷺkunnen vinden. De
geleerden van het volk zagen dat de maanwaarneming niet voor iedereen mogelijk was en dat de
Hilāl niet overal waargenomen kon worden. Velen konden de Hilāl wel zien en vele anderen konden
de Hilāl niet zien. Vele mensen deden moeite om de Hilāl te kunnen zien, maar het leeuwendeel
deed hier geen moeite voor. Als het kijken naar de Hilāl voor iedereen verplicht zou zijn alvorens de
vasten, dan zou de Koranische opdracht een moeilijke opgave zijn14. Immers niet iedereen probeert
de Hilāl te bezichtigen. En de mensen die het wel proberen kunnen niet allemaal de Hilāl
waarnemen. De mensen die de Hilāl wel kunnen zien, zijn niet allemaal betrouwbaar en van wie de
observaties wel betrouwbaar zijn, die zijn slechts genoeg voor eigen gebied. Hoe kunnen nu de
belangen van andere gebieden behartigd worden?
In Pune bijvoorbeeld hebben 6 à 7 mensen de Hilāl gezien, terwijl de Hilāl in U.P. niet is
waargenomen. Hoe moet nu het belang van U.P. worden behartigd? Hoe moet het belang van Bihar
worden behartigd en van Bengaal en Assam? Dit is een belangrijke vraag. Het oplossen hiervan was
noodzakelijk. De geleerden gaven nu toestemming voor de Shahādah ondanks het feit dat Allāh’s
Gezant  ﷺdit nergens heeft vermeld aangaande de vaststelling van de Hilāl.

De Shahādah is een wettelijke bewijsgrond
De Shahādah is echter wel een wettelijke bewijsgrond. Dit is van de Qurān en Ḥadīth bewezen. Dus
als de getuigenis van de ogenlijke maanwaarneming van mensen bij de Qāḍī van een andere stad
aanbeland, dan zal de vaststelling van de Hilāl ook daar geldig zijn. Als de mensen hier beginnen met
vasten, dan zullen de mensen van Bengaal en Assam ook daar met de vasten moeten beginnen. Want
voor hen is dan de vasten ook verplicht. Zij moeten ook vasten. Aan de mensen van U.P. zal nu ook
worden gezegd dat de verkregen wettelijke bewijsgrond ook voor hen van kracht is: ‘Jullie moeten
ook vasten. Het vasten is ook voor jullie verplicht.’
De Hilāl was waargenomen in Puna, maar de verplichting wordt nu ook bekendgemaakt in Bengaal
en Assam. Het wordt nu ook bekend gemaakt in U.P. Waarom? Omdat de wettelijke bewijsgrond,
dus de Shahādah, ook daar is gekomen. Is er nu geen strekking ontstaan in methoden voor het
vaststellen van de Hilāl of niet? Dit is de vierde methode.

De vijfde methode ‘Shahādah ᶜalash Shahādah’
Juist mijnheer, Kijk! Hier is onze Hakīm Ṣāḥib. Hij heeft de Hilāl gezien. Onze moefti Ayāz Aḥmad
Misbāḥī Ṣāḥib heeft de Hilāl gezien. Moefti ᶜAbid ᶜAlī Ṣāḥib heeft de Hilāl gezien. Nu wordt aan hen
14

Een individuele verplichting in plaats van een gemeenschappelijke verplichting.
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gevraagd: ‘Excuses voor het ongemak maar kunnen jullie naar Jamia Ashrafia Mubārakpūr komen om
de getuigenis af te leggen. Zo kunnen wij samen van uw getuigenis profiteren.’ Zij zullen dan zeggen:
‘Hier zijn toch ook mensen en wij moeten toch ook ‘Eid vieren en het ‘Eid- gebed voorgaan? Moeten
wij er nu zijn voor onze eigen mensen of daar naar jullie toe komen?’
De Hilāl is dus gezien en als zij de getuigenis zullen afleggen dan zal die geaccepteerd worden. Het
probleem is echter dat zij niet weg kunnen gaan. Hoe moet deze kwestie dan nu worden opgelost?
De juristen hadden toen ook hiervoor een oplossing aangevoerd. Als deze mensen niet persoonlijk
kunnen gaan om te getuigen, dan moeten ze iemand anders tot getuige maken van hun eigen
getuigenis. Zo zullen ze dan worden gevraagd om twee mensen tot getuige te maken van hun eigen
getuigenis. Deze twee mensen zullen dan als getuigen naar de plaats van bestemming afreizen. Daar
aangekomen zullen ze bij de Qāḍī zeggen: ‘Zo en zo een persoon heeft mij tot getuige gemaakt van
hun eigen getuigenis.’ Ze zullen dan conform de islamitische wetgeving de getuigenisverklaring
afleggen. Deze getuigen geven dus een getuigenis over de getuigenis van de ogenlijke
maanwaarneming. Er wordt dus een getuigenis op getuigenis afgelegd. Dit noemen we Shahādah
ᶜalash Shahādah. De islamitische juristen geven aan dat zo een getuigenis een wettelijke
bewijsgrond is. Dus deze getuigenis zal een wettelijk bewijsmiddel zijn voor het vaststellen van de
Hilāl tot waar het ook maar aankomt. Zij het Bengaal of Assam of U.P en Bihar. Dit is de vijfde
methode van de islamitische wetgeving aangaande het vaststellen van de Hilāl.
Blijf u maar de Aḥādīth bestuderen. In het hoofdstuk aangaande de maankwesties zal u niets
terugvinden over de Shahādah noch over de Shahādah alash Shahādah en ook niets over Kitāb-ulQāḍī ilal Qāḍī.

Shahādah ᶜalal Qaḍā
De geleerden hebben aan deze methoden nog een methode toegevoegd. Deze methode noemen we
Shahādah ᶜalal Qaḍā; De Qāḍī heeft de wettelijke bewijsmiddelen over het vaststellen van de Hilāl
verkregen en de uitspraak gemaakt dat de Hilāl is vastgesteld. De mensen die daar des tijds aanwezig
waren vertrekken naar een andere stad en komen daar aan bij de Qāḍī. Bij de Qāḍī aangekomen
leggen ze de getuigenis af van de rechterlijke uitspraak van de andere Qāḍī. Deze methode is
vermeld in Fatāwa Raḍawiyyah, deel 4 in de schriftuur met de titel ‘Ṫuruq iŝbāt ‘l Hilāl. Detail
hierover kunt u hierin terugvinden. Hoeveel methoden zijn dit nu geworden?
1.
2.
3.
4.
5.

De maanwaarneming;
De getuigenis;
Getuigenis op getuigenis;
Getuigenis van de rechterlijke uitspraak;
Een schriftuur van de ene Qāḍī naar de andere Qāḍī.

De zesde methode Istifāḍat-ul-Khabr
Hier is een zesde methode. Dat is Istifāḍat-ul-Khabr. Dit is een heus en authentiek bericht over de
ogenlijke maanwaarneming dat bekendheid heeft gekregen. Dit is ook een wettig bewijsmiddel om
de Hilāl vast te stellen. Toen ik ergens hierover sprak sloegen ze om van verbazing en zeiden: ‘Wat
zegt de eerwaarde nu? Wat is Istifāḍah? Tot nu toe hoorden wij dat de nieuwe maan slechts met een
getuigenis kan worden vastgesteld. Zonder een getuigenis kan de maan niet bewezen worden. Wat is
Istifāḍah voor iets?’ Ik legde dit de mensen uit en ze accepteerden het. Al een paar jaar vertellen wij
de mensen hierover. Met de wil van Allāh zullen wij hierover straks meer vertellen. Het is dus
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gebleken dat de geleerden binnen de perken van de wet- en regelgeving de methoden voor het
vaststellen van de nieuwe maan uitbreiden naar gelang de noodzaak hiervoor toeneemt. Alles
overziend zijn deze zeven methoden in de wetboeken van het Ḥanafī-recht vermeld.

De zevende methode Simā ‘l Maḍāfiᵓ
Dit is de zevende methode om de Hilāl vast te stellen. Onze Ḥanafī juristen hebben deze methode
veel later toegevoegd. Dit is echter niet vermeld in de eerdere Ḥanafī rechtsboeken. De Ḥadīth
daargelaten, zelfs in de eerdere rechtsboeken van de Ḥanafī rechtsschool is geen vermelding hiervan
terug te vinden. Wat is dit dan?
Dit is het geluid van kanonschoten, trommelgeroffel of het afvuren van geweerschoten. Op bevel van
de Qāḍī wordt op 29ste dag van de maand op trommels geslagen, de slaginstrumenten gespeeld of
geweerschoten afgevuurd. Volgens de geleerden zal hierdoor zelfs tot in de dorpen de vasten of de
‘Eid verplicht worden gesteld. Overal waar het geluid hoorbaar zal zijn, daar zal de verplichting van
de vasten of de ‘Eid zijn intrede doen. Het bericht van een kanon, enz. is slechts een geluid of niet? in
Fatāwa Raḍawiyyah is dit als de 7de methode genoemd. Ik ben toen in de rechtsboeken gedoken om
naar deze methode op zoek te gaan. Ik zal zeggen dat ik deze methode nergens heb kunnen vinden.
Ik begon nu te denken en te peinzen van waar Aᵓlā Ḥazrat dit vandaan genomen kan hebben. Om dit
te weten moest ik dus eerst heel Aᵓlā Ḥazrat lezen en daarna verder studeren. Tijdens het
bestuderen van Aᵓlā Ḥazrat openbaarde het geheim zich. Aᵓlā Ḥazrat schreef een schriftuur met de
naam Ṫuruq ‘l iŝbāt ‘l Hilāl. Hierin heeft Aᵓlā Ḥazrat 7 methoden opgesomd. Ik heb ze geteld en
volgens mijn telling waren het in totaal 9 methoden. Dit is de voortreffelijkheid van Aᵓlā Ḥazrat. Hij
heeft 9 methoden op een bondige manier in 7 methoden gevat. Volgens de telling van Aᵓlā Ḥazrat is
het geluid van de trommels dus de 7de methode en volgens mij de 9de.

Het onderzoek van Aᵓlā Ḥazrat is solide
Aᵓlā Ḥazrat bleef alsmaar schrijven en schrijven tot hij aan het eind, in het Arabisch vermeldde dat
ᶜAllāmah Shāmī [1252 A.H]15 dit heeft geschreven. ᶜAllāmah Shāmī heeft het weer uit een boek
genomen van een Shāfiᶜī geleerde. De Shāfiᶜī rechtsschool is gebaseerd op het onderzoek van Imam
Muḥammad bin Idrīs ‘l Shāfiᶜī [2014 A.H]. Deze methode is echter niet genomen van Imam Shāfiᶜī
maar van zijn volger die veel en veel later dan hem was gekomen, namelijk Imam Ibn Ḥajar ‘l Haytamī
[974 A.H.]. Deze kwestie had hij in zijn boek Tuḥfat ‘l Muḥtāj geschreven. ᶜAllāmah Ibn ‘Ābidīn ‘l
Shāmī heeft het van hem genomen en van ᶜAllāmah Shāmī heeft Aᵓlā Ḥazrat het genomen.
Als Aᵓlā Ḥazrat het heeft geaccepteerd, dan hebben wij het ook geaccepteerd. Het onderzoek van
Aᵓlā Ḥazrat is voor ons het laatste woord. Nu is het niet meer nodig om te discussiëren over in welke
Ḥadīth deze methode is vermeld. Hij zal het wel hebben geaccepteerd met een Ḥadīth in het vizier. Is
er een bewijs van Imam Abū Ḥanīfah ]150 A.H.] of niet? Is het vermeld in een boek van het Ḥanafīrecht of niet? Wij weten dat Aᵓlā Ḥazrat in alle godvruchtigheid zijn onderzoek heeft gedaan en dit na
zijn onderzoek heeft vastgesteld. Tevens hebben wij geaccepteerd dat dit de waarheid is volgens
Allāh en conform het behagen van Allāh’s Gezant ﷺ. Kijk! Naarmate de tijd verstreek en de situaties
15

Imām Muḥammad Amīn ᶜAmr bin Abd ’l- ᶜAzīz bin ‘Ābidīn ’l-Dimashqī ’l Shāmī (1252 A.H). De imam schreef
onder andere de marginalia Dur van het boek Dur ‘l Mukhtār beter bekend als Rad al-Muḥtār ᶜalā ‘l Dur ‘l
Mukhtār.
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veranderden, namen ook de gebreken aan het nodige toe. De eerwaarde geleerden hebben toen
heel wat ruimte in de regelgeving gecreëerd.

De praktijk van Jamia Ashrafia Mubārakpūr
Al heel veel jaren wordt in de islamitische tribunaal van Jamia Ashrafia deze 7e methode nageleefd.
Dat gebeurt als volgt: Wanneer de bewijsmiddelen voor het vaststellen van de Hilāl zijn
binnengekomen wordt de uitspraak over de vaststelling van de nieuwe maan uitgevaardigd. Alle
geleerden uit de regio worden dan via een beveiligd nummer per mobiele telefoon op de hoogte
gesteld. Iedereen leeft dit na. Nooit is iemand hiertegen ingegaan. De mensen van buiten de regio
die met ons contact opnamen begrepen bij voorbaat al de methode en leven ook hiernaar. Ja! Van
een paar plaatsen hebben geleerden gevraagd of dit alles na een onderzoek is vastgesteld. Ze kregen
dan te horen dat het onderzoek was afgerond, waarop ze dan hun vreugde uitten.

De betekenis van een telefonisch bericht als onbetrouwbaar
En ten behoeve van eigen begrip stelden sommigen de vraag dat Aᵓlā Ḥazrat het bericht via telefoon
aangaande het vaststellen van de maan als uiterst onbetrouwbaar heeft geschreven. Hoe heeft u dit
nu als betrouwbaar aangenomen? Ik zei toen: ‘Het is correct wat u zegt! Maar kijk! Hetgeen dat Aᵓlā
Ḥazrat heeft geschreven over de berichtgeving via telefoon of telegram aangaande het vaststellen
van de Hilāl is geheel onbetrouwbaar, aangezien hiermee de vaststelling van de Hilāl wordt bedoeld.
Dit is iets heel anders dan de bekendmaking van aangetoonde maanobservaties via de telefoon.
Denk maar eens goed na over wat zij zeggen. De bewijsgronden van de maanobservaties zijn al aan
ons getoond. De beslissing over de nieuwe maan is al genomen. Nu moet slechts een bekendmaking
worden gedaan en dat doen wij dan middels mobiele telefoon. In deze kwestie is Aᵓlā Ḥazrat juist
onze voorganger, een gids. Aᵓlā Ḥazrat heeft het geluid van een kanon, trommels, slaginstrumenten
enz. aangaande de berichtgeving van de maan als een wettig bewijsmiddel geaccepteerd, dan
accepteren wij dit ook met inbegrip van een mobiele telefoon als een wettig bewijsmiddel.
Ik zeg dat het geluid van een trommel of slaginstrumenten een mogelijkheid kan bevatten dat het
voor iets anders dan de vasten bedoeld zou kunnen zijn. Echter als de Qāḍī met zijn mobiel nummer
een andere Qāḍī of een geleerde belt, dan herkennen ze elkaars stem. Ze kunnen dit bevestigen door
elkaar opnieuw te bellen. Dan is zijn stem in vergelijking met het geluid van de trommel veel minder.
Als het geluid van een trommel betrouwbaar is dan moet de herkenbare stem van een moefti die een
andere moefti in gespreksvorm heeft bereikt toch vele malen betrouwbaarder zijn? Het doel van de
vragers was slechts om de kwestie te begrijpen. Nadat ze het begrepen hadden accepteerden ze die
ook.

Een wonder van Aᵓlā Ḥazrat
Ik zeg dat Aᵓlā Ḥazrat niet slechts over een trommel of kanon heeft geschreven. Maar hij schreef
kanon, trommels, ‘enzovoorts’. Het zicht van Aᵓlā Ḥazrat was ook uitgestrekt naar vandaag in de
toekomst. Het kan zijn dat het kanon in de toekomst niet meer gebruikt zal worden of dat
trommelgeroffel en drums niet mee gebruikelijk zullen zijn, maar dat er iets veel beters voor in de
plaats zal komen. Aᵓlā Ḥazrat heeft dus door ‘enzovoorts’ te schrijven de (mobiele) telefoon van onze
tijd ook geïncludeerd. Ik beschouw dit als een wonder Aᵓlā Ḥazrat. Door het woord ‘enzovoorts’ te
schrijven heeft hij ook de mobiele telefoon in de regel opgenomen. Is dit dan geen navolging van Aᵓlā
Ḥazrat? Waar zijn dan de regels overschreden? De basis van het onderzoek is Aᵓlā Ḥazrat. Er kan een
verschil zijn in het bevattingsvermogen, dat Aᵓlā Ḥazrat niet over de (mobiele) telefoon heeft
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geschreven. Dan waarom zegt u dat dan? Dit is slechts een verschil in begrip. Maar als iemand ‘l
fatāwa ‘l Raḍawiyyah begrijpend zal lezen, dan zal al snel blijken dat als het geluid van een trommel
betrouwbaar is dan moet de herkenbare stem van een moefti die via een mobiele telefoon in
gespreksvorm de ander moefti heeft bereikt bij uitstek nog veel betrouwbaarder zijn.

Het bezwaar van een spreker
In mijn buurt ontmoette ik een geleerde die ook nog eens een grote spreker is. Hij begon over de
kwestie van de Hilāl te praten. Ik gaf hem hetzelfde antwoord waardoor hij boos werd en zei - terwijl
ik aan het glimlachen was en glimlachend verder luisterde-: ‘Aᵓlā Ḥazrat schreef dat het kanon
toegestaan is. Het kanon kan slechts met toestemming van de islamitische gezaghebber worden
afgevuurd. Een ander heeft geen bevoegdheid om dat te kunnen doen. Daarom is er geen enkel
andere mogelijkheid dat het voor iets anders is afgeschoten dan voor de vasten. Als ik uw mobiele
telefoon afpak, dan kan ik toch ook bellen en iemand anders dus ook? Die mogelijkheid is er toch of
niet?

Antwoord
Ik zei: ‘U heeft helemaal gelijk als Aᵓlā Ḥazrat slechts kanon geschreven zou hebben. Uw bezwaar zou
dan volkomen terecht zijn. Maar kijk eens naar de pen van Aᵓlā Ḥazrat! Hij schreef kanonschoten,
trommels enz. Is er voor een trommel dan ook toestemming van de islamitische gezaghebber nodig?
En ook voor enzovoorts?’ Toen zei ik: ‘Eerwaarde! Weet u wat enzovoorts betekent? Dat betekent
deze mobiel!’ De grote menigte mensen die daar aanwezig was waren allemaal tevreden met het
antwoord. Op dat moment accepteerde ook hij dat dit de waarheid is. Het uitgangspunt van dit
onderzoek is ‘l fatāwa ‘l Raḍawiyyah. Met andere woorden: Aᵓlā Ḥazrat heeft het laatste woord.

Over Istifāḍah
Luister nu aandachtig over de Istifāḍah. Er zijn twee zaken, namelijk:
1. De Shahādah;
2. De Istifāḍah
Alle gevallen van de Shahādah zijn berichten over de Hilāl.
-

Shahādat –ur-ru’yat; Hiermee wordt een bericht gegeven over de maanwaarneming;
Shahādah ᶜalash Shahādah; Hiermee wordt een bericht gegeven over de getuigenis van een
maanwaarnemer en over het maken van een getuige;
Shahādah ᶜalal Qaḍā; Hiermee wordt bericht gegeven over de uitspraak van de Qāḍī;
Kitāb -ul- Qāḍī ilal Qāḍī; Hiermee wordt bericht gegeven over het schriftuur van een Qāḍī naar
een andere Qāḍī.
Bekendmaking via trommels enz. Dit is een bericht ten volste.

Dus de bewijsmiddelen van de Shahādah over het vaststellen van de nieuwe maan zijn allemaal
berichten. Istifāḍah is ook een bericht. Is het dan raar dat de Istifāḍah ook bericht geeft over de
vaststelling van de Hilāl?
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Wat is Istifāḍah?
-

Een mensenmassa van een regio of verschillende plaatsen heeft de Hilāl gezien;
Er is onderzocht dat die mensen daadwerkelijk de maan hebben gezien of persoonlijk van de
maanwaarnemers over hun ogenlijke observatie hebben gehoord;
Het bericht is publiekelijk bekend.

Zo een bericht wordt dan mustafīḍ16 en de bekendheid van dit bericht noemen we Istifāḍah. Kort
samengevat Istifāḍah is dat mensen bericht geven over hun ogenlijke observaties of betrouwbare
mensen geven bericht over de ogenlijke observaties van andere mensen en dat dit bij nader
onderzoek juist en correct blijkt te zijn. Zo een bericht is dan geen gerucht, want een gerucht kan
geen Istifāḍah genoemd worden. Er is sprake van Istifāḍah als dit bericht zich verspreid en publieke
bekendheid krijgt. Istifāḍah betekent daarom dan ook bekend worden, verspreiden.

Twee berichten die publiekelijk bekend zijn
Er zijn twee soorten berichten die verspreiden:
1. al-Khabr-ul-Mutawātir;
2. al-Khabr-ul-Mashhūr
De rang van al-Khabr-ul-Mashhūr is iets minder dan de al-Khabr-ul-Mutawātir. In Mutawātir zitten
ontzettend veel mensen die bericht geven. In Mashhūr is het aantal berichtgevers iets minder. alKhabr-ul- Mashhūr wordt ook wel - Istifāḍat-ul-Khabr en al-Khabr-ul-Mustafīḍ genoemd.
Kijk nu eens mijnheer!
Een persoon zegt: ‘Ik heb de maan met mijn eigen ogen gezien.’ Dit is een bericht. Een getuige zegt:
‘Ik getuig dat ik vanavond de maan -van bijvoorbeeld de Ramaḍān- met mijn eigen ogen heb gezien.
Dit is ook een bericht.

Een bericht kan waar of onwaar zijn
De geleerden schrijven dat een bericht waar of onwaar kan zijn. Welk bericht moeten wij dan
vertrouwen als het om de Hilāl gaat? Welk bericht moeten wij als leugen beschouwen en welk
bericht als waarheid accepteren? Als een bericht de mogelijkheid bevat van waarheid en leugen,
moeten wij dan de Shahādah en Istifāḍah beide verwerpen? Als dit werkelijk zo is, dan zou de regel
moeten zijn: ‘Kijk met je eigen ogen naar de maan en vast. En als je het niet met eigen ogen ziet, dan
vast niet!’, want de Shahādah zou immers niet betrouwbaar zijn, noch de maanwaarnemingen van
een mensenmassa. Wat moet er dan nu worden gedaan?
Kijk! Zolang een bericht een doorsnee bericht is, dan zou dit waar of onwaar kunnen zijn. Het kan
gelogen zijn of het kan waar zijn. Die mogelijkheid zit erin. Om dit betrouwbaar te maken heeft de
islamitische wetgeving twee methoden uiteengezet:
1. Getuigenis;
2. menigte
16

overmatig
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De methode van Shahādah
In een getuigenis is het belangrijk om het woord ‘Ashadu’ te zeggen, dus ‘ik getuig’. Door dit te
zeggen zal de mogelijkheid van de leugen verdwijnen. Het bericht zal dan als waarheid worden
aangenomen. Als het woord ‘Ashadu’ niet gezegd zou worden, dan zou het bericht waar of onwaar
kunnen zijn. We zullen goed denken over een moslim die de Shahādah aflegt. We kunnen gerust zijn
dat een moslim geen valse getuigenis zal afleggen. Dit bericht is dus waar en terecht. Hierna zullen
we de uitspraak maken om met de vasten te beginnen of de ‘Eid te vieren. Wanneer er weinig
mensen zijn bijvoorbeeld 3 à 4 personen, dan dienen ze allemaal naar de Qāḍī te gaan. Bij hem zullen
ze dan de getuigenis afleggen. Want door de getuigenisverklaringen verdwijnt immers de
mogelijkheid van de leugen. De Shahādah is dus een krachtige methode om het bericht betrouwbaar
te maken.

De methode van de menigte
Maar als alle mensen die hier zitten de maan hebben gezien. En allemaal zeggen dat ze dat ze de hilāl
met eigen ogen gezien hebben. Als zoveel mensen tegelijkertijd over hetzelfde onderwerp een
verklaring afleggen, dan zal de mogelijkheid van de leugen verdwijnen door de enorme maat en
omvang van berichten. Deze mensenmassa zal de leugen vanaf de wortels doen uitroeien. Na zo een
grote mensenmassa van berichtgevers is de Shahādah niet meer nodig. Wij zullen dan niet tegen hen
zeggen om de Shahādah af te leggen. Als zoveel mensen van hetzelfde berichtgeven dan is de Hilāl
daadwerkelijk een bewezen feit. De Qāḍī zal op grond hiervan de uitspraak maken dat morgen het
begin van de Ramaḍān of ‘Eid zal zijn of te beginnen met de Tarāwīḥ en morgen de vasten. De
Shahādah is nu niet meer nodig omdat het een methode is om de leugen te beëindigen. Immers,
gelijktijdige berichten over dezelfde kwestie van 20, 40 of 50 man kan nooit gelogen zijn. Dit wordt
Istifāḍah genoemd.

Zoek de voorwaarde op de juiste plaats
In Istifāḍah wordt de mogelijkheid van onwaarheid beëindigd door de mensenmassa van
berichtgevers. Wanneer er weinig mensen zijn, dan zal de mogelijkheid van de leugen samen met de
Shahādah worden beëindigd. Daar heb je een mensenmassa nodig en hier de Shahādah. Dit zijn twee
aparte opzichzelfstaande methoden voor het vaststellen van de Hilāl. Men moet dus niet een
voorwaarde van de ene methode zoeken in de andere methode. In de methode van de Shahādah
moet men dus geen mensenmassa zoeken en in de methode van de Istifāḍah moet men geen
Shahādah zoeken.
Een paar van onze broeders vertonen vreemde kuren. Met Istifāḍah wordt de maan vastgesteld en
dan vragen ze waar de getuigen zijn. Wij zeggen dat in de Istifāḍah helemaal geen getuigenis nodig is.

Istifāḍah is sterker dan Shahādah
Aᵓlā Ḥazrat schreef in ‘l fatāwa ‘l Raḍawiyyah deel 4 als volgt:

-اافتسہضےکذرہعیوجوبثتاحلصوہباےہوہوبثتاہشدتےسیھبزبادہوقیاوروبضمطوہباےہ
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Het bewijs dat men verkrijgt door middel van Istifāḍah is sterker en meer solide dan het bewijs dat
verkregen is door de Shahādah.17
Als wij door middel van de Istifāḍah een sterkere en krachtiger bewijs hebben ontvangen, waarom
zouden dan we dan nog de Shahādah nodig hebben? In Shahādah wordt er niet gevraagd naar een
mensenmassa en in Istifāḍah wordt er niet naar de Shahādah gevraagd. Dit is een aparte methode en
dat is een aparte methode.

Kan de Istifāḍah telefonisch geschieden?
Na dit alles uitgelegd te hebben zullen wij nu vertellen of de Istifāḍah via (mobiele) telefoon kan
gebeuren? Stel je eens voor dat wij hier zitten in de functie van een Qāḍī. Van buiten zijn er 10, 11
mensen aangekomen. Allemaal zeggen ze de Hilāl met hun eigen ogen gezien te hebben. Wij zien dat
ze allemaal een baard hebben. Ze zijn allemaal rechtschapen, soenniet, vroom, ᶜAlim, Ḥāfiż of Qārī.
We zullen dus met gerust hart zeggen dat de maan daadwerkelijk bewezen is geacht. We zullen hen
niet vragen om een getuigenisverklaring af te leggen, maar zullen op grond van ul-Istifāḍat -ul-Khabr
de uitspraak over de Hilāl uitvaardigen.
Dit is wanneer er mensen zelf naar ons toe komen. Maar als iemand de Hilāl in Puna heeft gezien.
Iemand anders heeft de maan in Madras waargenomen. Een ander persoon heeft de maan in Kolkata
bezichtigd. Iemand heeft de maan in Gujrat gezien. Weer Iemand heeft de maan in Assam gezien.
Kortom, 14 à 15 mensen hebben de Hilāl gezien. De maanwaarnemers zijn allemaal in verre
afgelegen steden en plaatsen. We kunnen ze niet allemaal bij elkaar brengen. Noch kunnen ze
allemaal komen. Wat moet er nu dan gebeuren?

Iedereen accepteert telefonische berichten in religieuze affaires
Vroeger was het telecommunicatiesysteem heel zwak. Daarom konden mensen in afgelegen
gebieden niet uitzoeken wie de maan wel of niet hebben gezien. En als dit wel uitgezocht zou kunnen
worden dan zou men niet snel kunnen uitzoeken of de persoon de waarheid of een leugen heeft
verteld. Tegenwoordig is het telecommunicatiesysteem dusdanig ontwikkelt dat wij binnen een half
uur heel India kunnen doorploegen. We kunnen nu ook snel te weten komen op welke plaats de Hilāl
daadwerkelijk is gezien en waar het niet is waargenomen. We kunnen nu ook te weten komen
vanwaar de geleerden, de Qurrā, de Ḥuffāż en de Ḥujjāj de Hilāl hebben gezien en vanwaar de Pājīs18
de nieuwe maan hebben gezien. Dit kunnen we nu allemaal binnen een half uur doen.
Kijk nu! Voor de Istifāḍah hebben we een correct bericht nodig. Het bericht moet juist zijn. Het moet
waarachtig zijn en solide. Dit zal dan een betrouwbaar bewijsmiddel zijn. Tegenwoordig ziet u dat er
in onze gemeenschap kleine geleerden, grotere geleerden en veel grotere geleerden zijn. Als men op
een wetkundige kwestie blijft haken, dan pakt men over het algemeen de telefoon om het aan de
andere geleerde te vragen. Als de geleerde vervolgens het antwoord geeft, dan zal dat ook worden
aangenomen. Dit is een religieuze affaire. Deze religieuze affaires worden precies nageleefd zoals de
geleerde het telefonisch heeft verteld. Hoe groter de geleerde des te meer telefoontjes bij hem
binnenstromen. De kleinere geleerden krijgen ook telefoontjes maar aanzienlijk minder. Alleen al in
India bellen iedere dag duizenden mensen naar de geleerden om hun vragen voor te leggen. De
17

Imām Aḥmad Razā Khān ‘l Bareilwī alias Ā’lā Hazrat [1340 A.H.]; ‘l ᶜAṫāyā ‘l Nabawiyyah fī ‘l fatāwa ‘l
Raḍawiyyah; Deel 4, blz. 553; Risālat Ṫuruq iŝbāt hilāl India: Sunnī Dār ‘l Ishāᶜat Mubārakpūr.
18
onbeschofte
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Soennie ᶜUlamā vertellen en de gemeenschap der gelovigen geven hier gehoor aan. Naar ons bellen
ook de geleerden en ze handelen naar hetgeen wij aan hen telefonisch hebben bericht.
Tussen de vraagsteller en de moefti is een grote afstand. Beiden zien elkaar namelijk niet tijdens het
gesprek, maar de geleerde vertrouwt zijn meerdere wel in religieuze affaires. Evenzo de gelovige
gemeenschap. De geleerden leiden en gidsen de mensen in religieuze affaires via de telefoon. De
mensen handelen hiernaar, ze vertrouwen erop en nemen aan dat het bericht juist, correct en solide
is. De Hilāl- kwestie is toch ook een religieuze affaire? Nu als de geleerden aangaande de Hilāl andere
geleerden van andere plaatsen telefonisch berichten over hun ogenlijke waarneming, Zal dit dan
onbetrouwbaar zijn?
Tot de religieuze affaire behoren ook die zaken die aan honderdduizenden mensen telefonisch zijn
doorgegeven. Daar wordt toch ook naar gehandeld? Dit is ook een religieuze affaire. Waarom zou
hier dan niet naar worden gehandeld? In de Istifāḍat-ul-Khabr moet het bericht juist en correct zijn.
Het moet onderzocht zijn. Hij is onze ᶜAlim en wij kennen hem. Hij vertelt ons via de telefoon: ‘Ḥazrat
ik heb vandaag zelf met eigen ogen na het maghrib- gebed de maan gezien.’ Hoe kan ik dan zeggen
dat de mawlānā aan het liegen is. Ik ken Ḥakīm Ṣāḥib persoonlijk. Via de telefoon geeft hij het bericht
de maan met eigen ogen te hebben gezien. Hoe kan ik dan zeggen dat hij liegt? Wij zullen honderden
keren zeggen dat hij in religieuze affaires nooit kan liegen. Deze mensen zijn godvruchtige mensen.
Ze hebben geen gewin bij het liegen. Voor de Istifāḍah moet het bericht dus juist en correct zijn. En
wanneer deze geleerden een bericht geven dan accepteren wij dat zij de waarheid zeggen.
Maar in dat bericht is een mogelijkheid van leugen aanwezig. Aan het eind van de dag is een bericht
slechts een bericht. Een bericht kan immers waar of onwaar zijn. Om deze mogelijkheid te
beëindigen moet er nu een mensenmassa zijn. Vanuit Mysore hebben 4 à 5 mensen mij via de
telefoon bericht. Zo ook vanuit Kolkata, Gujrat, Karnataka en andere verschillende provincie van U.P.,
van Bihar, van Jharkhand stromen er berichten binnen. Zodoende zijn bij mij 15 of meerdere
berichten binnengekomen over de maanbezichtiging van betrouwbare en authentieke personen.
Met gerust hart kan ik zeggen dat vele mensen en verantwoordelijke mensen vanuit verschillende
plaatsen tegelijkertijd hetzelfde bericht hebben gegeven. Daarom spreken ze niets anders dan de
waarheid. De berichtgevingen van hen zijn inderdaad juist en correct. Wij accepteren deze
berichtgevingen dus als Istifāḍah en op grond hiervan zullen we de Hilāl vaststellen.

Een rechtschapen moslim zal geen valse eed afleggen, laat staan de
geleerden
Voor de zekerheid laten wij -en dit is zelf mijn werkwijze- iedereen de Bismillāh lezen. Aan de hand
van een oriënterend gesprek komen we belangrijke informatie inzake de Hilāl te weten. We komen
te weten of de berichtgever godvruchtig, rechtschapen, oprecht, daadkrachtig en juist is. Na de
Bismillāh19 stellen we hen onder ede. Ze zweren dan bij Allāh en zeggen dat ze de Hilāl met eigen
ogen hebben gezien. Mijn ervaring vertelt mij dat dat een godvruchtige, rechtschapen moslim nooit
een valse eed zal afleggen.

19

Het beginnen met de naam van Allāh de uiterst Barmhartige, de meest Genadevolle.
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De man kon geen valse eed afleggen
Meestal liegt de man dat hij drie Ṫalāq20 heeft gegeven aan zijn vrouw. Hij zweert hoog bij laag geen
Ṫalāq te hebben gegeven of de woorden van de Ṫalāq voor zijn vrouw te hebben gebruikt. ‘Ik heb
slechts een vuurpeloton met mijn mond afgevuurd om haar bang te maken of ik heb slechts ‘Alāq
gezegd in plaats van Ṫalāq.’ Echter wanneer wordt gevraagd om de wuḍū te verrichten en onder ede
te verklaren geen Ṫalāq te hebben gegeven, dan begin het stotteren en het wankelen van de benen.
Meestal bekent zelfs een niet godvruchtige persoon dat hij de Ṫalāq heeft gegeven. En de kwestie
wordt dan makkelijk opgelost.
Eens kwam er een casus bij mij aan. De echtgenote was aanwezig zo ook de echtgenoot. De man had
een mooi kindje in zijn armen. De huisgenoten waren ook meegekomen. Iedereen was verdrietig.
Vervolgens zei de man: ‘Eerwaarde! Zo een mooi kind zal ik toch niet alleen laten en de moeder
Ṫalāq geven? Ik heb haar geen Ṫalāq gegeven.’ De vrouw gaf aan dat hij haar via de telefoon Ṫalāq
had gegeven. De man echter bleef evengoed glashard ontkennen. ‘Neem maar de eed van mij af.
Laat mij de Qurān optillen en een volledige wuḍū maken. Ik zeg de waarheid’, begon hij te roepen.
Uiteindelijk vroeg ik aan een van mijn moefti’s om hem op de juiste manier de wuḍū te laten doen.
Toen hij de wuḍū gedaan had vroeg ik hem om met de moefti mee te gaan naar de moskee. Daar zal
de Qurān in je handen gegeven worden en de eed zal daar worden afgenomen. ‘Je dient dan bij Allāh
te zweren en te zeggen dat je je vrouw geen Ṫalāq hebt gegeven. ‘Nu leg ik deze affaire voor aan jou
en aan Allāh. Ik weet niet als jij een leugen of de waarheid vertelt of als jouw vrouw de waarheid
vertelt of een leugen. Het gebeurd in het huis van Allāh. Het gebeurd met het boek van Allāh in je
handen. Ben jij hiertoe bereid?’ Hij zei: ‘Jazeker Ḥazrat! Ik zal de waarheid zeggen en niets anders.’
De moefti Ṣāḥib nam hem vervolgens mee naar de moskee. Daar aangekomen begonnen zijn voeten
te wankelen zodra hij de eerste stap in de moskee legde. Na een paar voetstappen gelegd te hebben
begon hij tegen de moefti Ṣāḥib te zeggen dat hij geen lef meer had om door te lopen. Hij moest
slechts tot de mimbar lopen en de Qurān in zijn handen nemen. Hij had nog niet eens de Qurān in
zijn handen genomen, noch had hij de mimbar bereikt en gaf al toe. ‘Ik heb mijn vrouw 3 Ṫalāq
gegeven. ‘Zal je dat voor moefti Ṣāḥib toegeven?’ vroeg de moefti. Hij zei: ‘U gaat me toch niet meer
problemen geven?’ Bevend stond hij vervolgens voor mij en met voorovergebogen hoofd gaf hij toe
de Ṫalāq te hebben gegeven.
Zo zijn er niet 1 of 2 maar meerdere gevallen in mijn bijzijn gebeurd. Ik verzoek ook de ᶜUlamā om
van zulke cases ervaring op te doen. Wat ik wil zeggen is dat de man in de Ṫalāq- kwestie zijn vrouw
heeft gered, zijn kinderen heeft gered, en ook zijn familie en wil zichzelf niet voor de hele
gemeenschap in verlegenheid brengen. Ondanks dat alles kan hij geen valse eed afleggen. Zouden
onze ᶜUlamā, onze Ḥujjāj, onze godvruchtige mensen dan liegen in religieuze affaires? En dat wel na
het lezen van de Bismillāh en dan nog een valse eed afleggen? Dat kan niet!
Al met al. Wanneer 15 a 16 Ulamā, Ḥuffāz godvruchtige mensen de Bismillāh lezen en bij Allāh
zweren de maan met eigen ogen te hebben gezien, waardoor men met gerust hart kan zeggen dat
het bericht juist is. Tevens wanneer de berichtgevingen zijn onderzocht en vanuit verschillende
plaatsen, steden en plekken komen binnenstromen, dan zullen die zeker Istifāḍat-ul-Khabr zijn. Deze
berichten zijn volgens de islamitische wetgeving sterke bewijsgronden. Op grond hiervan zal de
uitspraak worden gedaan. Nadien zal via mobiele telefoon de bekendmaking voor de regio van de
islamitische tribunaal van Ashrafia worden gedaan.

20

echtscheiding
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De fatwā van Ḥuzūr Ṣadr-us-Sharīᶜah Mawlānā Amjad ᶜAlī Aᵓżmī
Ṣadr-us-Sharīᶜah Mawlānā Amjad ᶜAlī Aᵓżmī [1367 A.H] heeft hierover het volgende gezegd:

وفیلیٹناورریڈوییکربخںیاسبابںیمہناقباابتعرںیہہکانےسیسکزیچاکرشیعوبثتںیہنوہبا
Berichten via telefoon en radio aangaande dit onderwerp zijn niet betrouwbaar, omdat niets
aangaande de sharia hiermee kan worden vastgesteld.21
De reden hiervan is duidelijk. De berichtgevingen die hier zijn genoemd zijn geen Shahādah noch
Istifāḍah. Ṣadr-us-Sharīᶜah heeft niet gezegd dat de Istifāḍat-ul-Khabr niet via de telefoon kan
geschieden. Hij vertelt immers de manier waarop de berichtgevingen binnen zijn gekomen geen
juridische feiten zijn maar slechts doorsnee berichten.
1. Het bericht van de maanbezichtiging moet juist en solide zijn, en deze berichtgeving is niet
juist en solide;
2. Destijds was het telecommunicatiesysteem gebrekkig en beperkt. De berichten konden niet
snel worden uitgezocht op waarheid of leugen. Dit in tegenstelling met vandaag.
3. Over het algemeen werd het bericht van 1 à 2 personen verspreidt. Hier was dus geen sprake
van een mensenmassa.
Kortom! De mensenmassa die nodig is voor de Istifāḍah is hier niet terug te vinden. we moeten ons
met een kalme hart verdiepen in de woorden van de juristen. De vragen die de moefti had opgesteld
zijn nu alḥamdullillāh afgerond.’

Vraag en antwoord
‘Als er volgens u iets met ‘l fatāwa ‘l Raḍawiyyah in strijd is of als u over iets twijfelt dan kunt u dat
aangeven. Dat zal mij blij maken. Zeg en ik zal met alle vreugde naar u luisteren en zal het met een
glimlach aanhoren.’
Vanuit de bijeenkomst stond iemand op en stelde een vraag.
Vraagsteller: ‘Als de Istifāḍah kan geschieden middels telefonie, waarom zich dan tot een gesprek te
beperken? Een videogesprek is beter dan dit, want dat kan al met 3G- en 4G –verbinding. Er is dan
geluid en beeld. Zal dit dan geen betere optie zijn? Hierdoor zullen geluid en beeld allebei
waarneembaar zijn. Zal deze getuigenis dan niet beter zijn dan Istifāḍah?’
Moefti Ṣāḥib: ‘De betekenis van Shahādah is dat je tegenover elkaar moet staan, dat je voor
mekander moet staan. Shāhid betekent dat je aanwezig bent en niet absent. In ‘l fatāwa ‘l
Raḍawiyyah is de vermelding:

نن
سواےلےکشیپرظنہنوہاومررشہعیںیمااکسھچکاابتعرںیہن
وفیلیٹندےنیواالارگ ت

Als de beller niet voor de ogen van de ontvanger staat, dan zal niets van hem in de religieuze
affaires betrouwbaar zijn.

21

Ṣadr-us-Sharīᶜah Mawlānā Amjad ᶜAlī Aᵓżmī [1367 A.H.]; Fatāwā Amjadiyah; Kitāb ‘l Ṣawm; deel 1, blz. 394
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Met religieuze affaires wordt de Shahādah aangaande kwesties van de islamitische wetgeving
bedoeld. Voor de Shahādah is het nodig om aanwezig te zijn. Iemand die absent is kan geen
Shahādah geven. De Shahādah zal onbetrouwbaar zijn als hij niet in het zicht van de persoon staat.
Istifāḍah valt niet onder de Shahādah, maar valt onder de Khabr (berichtgeving). voor de Khabr is
immers het aanwezig zijn bij de Qāḍī, het tegenover mekaar staan, en 2 bij 2 zijn helemaal niet nodig.
Dit is dus niet in strijd met ‘l fatāwa ‘l Raḍawiyyah. In ‘l fatāwa ‘l Raḍawiyyah staat het 1 x en wij
zeggen het 100 x. Iemand die niet aanwezig is, diens getuigenis zal onbetrouwbaar zijn. Hij kan geen
getuigenis afleggen.’
Vraagsteller: ‘Maar als we onze huidige tijdsgeest voor ogen houden, dan zal de maanwaarnemer
toch voor ons staan?’
Moefti Ṣāḥib: Ik begrijp wat u wil zeggen. Middels 3G- of 4G internetverbinding kunnen personen
met beeld tegenover elkaar staan. De beeltenis echter die je ziet op je mobiele telefoon is geen
mens, maar de beeltenis van een mens. Zijn afbeelding is te zien. De echte persoon is absent. Als de
eigenlijke persoon afwezig is kan er geen Shahādah gebeuren.

Istifāḍat-ul-Khabr en groepsgewijze bezoeken van mensen
Mensen stelden vragen die in de lezing al waren behandeld tot een persoon een vraag stelde over
Khabr ‘l Mustafīḍ en de voorwaarde dat mensen in verschillende groepen moeten arriveren om
persoonlijk het bericht over de vaststelling van de Hilāl moeten geven.
Moefti Ṣāḥib: verschillende groepen mensen zoals dat vermeld staat in de Istifāḍah is geen zegging
van Imam Abū Ḥanīfah [150 A.H.], maar van een veel latere jurist namelijk Allāmah Muṣṫafā Raḥmatī.
[1205 A.H.]22 Hij schreef de definitie van Istifāḍah als volgt: ‘Vanaf de plaats vanwaar de
maanbezichtiging heeft plaatsgevonden moeten mensen groepsgewijs arriveren. Allemaal moeten ze
tegelijkertijd over hetzelfde berichten over de vaststelling van de Hilāl. Tevens dienen ze te vertellen
dat de mensen op grond hiervan op een bepaalde dag zijn begonnen met de vasten of de ‘Eid
hebben gevierd. Deze verklaring zal Istifāḍah zijn. In ‘l fatāwa ‘l Raḍawiyyah is dit als volgt
verduidelijkt:

اسےکینعمہیںیہہکاسرہشےسرگوہدررگوہدعتمدامجںیتعآںیئاورسباالافتقیتزبانایبن،اافتسہضوجرشاعربتعم
-رکںیہکواہںالفںساچدندھکیرکولوگںےنروزہراھکاہیںیہکانیکربخرپنیقیرشیعاحلصوہ
Met de betrouwbare Istifāḍah volgens de islamitische wetgeving wordt bedoeld dat van die stad
verschillende groepen mensen groepsgewijs aankomen en allen zijn eendrachtig en verklaren
allemaal tegelijkertijd dat de mensen daar op een bepaalde nacht begonnen zijn met de vasten,
totdat de berichtgevingen van hen de zekerheid bij wet verkrijgen.23
Van deze definitie kunnen we de volgende zaken aanmerken:
22

Hier wordt geen eed afgenomen;

Muṣṫafā bin Muḥammad bin Raḥmat ’llāh bin ᶜAbd’l Muhsin ’l Ayyūbī ’l Anṣārī’l Raḥmatī [1205 A.H.]
Imām Aḥmad Razā Khān ‘l Bareilwī alias Ā’lā Hazrat [1340 A.H.]; ‘l ᶜAṫāyā ‘l Nabawiyyah fī ‘l fatāwa ‘l
Raḍawiyyah; Deel 4, blz. 562; Risālat Ṫuruq iŝbāt hilāl India: Sunnī Dār ‘l Ishāᶜat Mubārakpūr.
23
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Er wordt niet gekeken of mensen religieus en godvruchtig zijn;
Er wordt slechts naar de mensenmassa gekeken;
De verklaring van de mensenmassa is geen Shahādah ofwel getuigenis.
Het is ook geen Shahādah ᶜalal Shahādah, dus getuigenis op getuigenis.
Het is ook geen getuigenis over de Kitāb ul Qāḍī (een schriftuur van de Qāḍī). Het is slechts een
bericht.
De mensenmassa heeft zekerheid, stelligheid en confidentie in het bericht gebracht. En dit is een
wettelijk bewijsargument.

Waarom heeft ᶜAllāmah Raḥmatī de Istifāḍah afgebakend met de groepsgewijze bezoeken van
mensen? Dit zullen we ook moeten begrijpen.

Is het persoonlijk komen berichten een wettelijke vereist?
Kijk! Een Ḥadīth kan Mutawātir zijn en ook Mashhūr. De Qurān is ook Mutawātir en de recitatiestijlen
kunnen ook Mashhūr zijn en Mutawātir. Zo zijn er honderden berichten die ook Mashhūr en
Mutawātir kunnen zijn. Echter kan men nergens treffen dat de geleerden en juristen de
berichtgevers hebben opgelegd om de berichten persoonlijk te komen brengen. Noch hebben ze
ergens een vermelding gemaakt over groepsgewijze bezoeken.
De Qurān is Mutawātir, maar nergens treft u de melding dat een mensenmassa met hun
groepsgewijze bezoeken moeten verklaren dat de Qurān het boek van Allāh is, om dit zodoende als
het boek van Allāh te accepteren.
De recitatiestijlen van de Qurān zijn Mutawātir, maar nergens is een voorwaarde gesteld dat een
mensenmassa groepsgewijs moet arriveren om dit te melden, zodat we dit als authentieke
recitatiestijlen kunnen aannemen.
De stad Mekka en Medina zijn aanwezig in de wereld, maar zijn er mensen groepsgewijs bij u
gekomen om u te vertellen over het bestaan van die steden? Nee! We hebben de mensen hierover
horen praten en we hebben het zo vaak gehoord dat we hierover een vaste zekerheid hebben
verworven. Deze berichten hebben dus de status van Mashhūr en Mutawātir gekregen.
Wat ik probeer te vertellen is dat nergens een vermelding te vinden is dat mensen groepsgewijs
moeten komen vertellen dat de Qurān, Ḥadīth en de berichten Mashhūr zijn. Nergens kunt u
hierover een vermelding vinden, behalve over de maankwestie. Dit is ook een werkelijkheid die
geschreven is door ᶜAllāmah Raḥmatī. Het verbaasde mij toen ik dit las.
‘Yā Allāh! De verzen van de Qurān zijn Mutawātir. Heel veel Aḥādīth zijn Mutawātir en Mashhūr. De
geleerden hebben tevens nergens een voorwaarde gesteld dat mensen hierover groepsgewijs
moeten komen vertellen. Heel veel berichten zijn ook Mutawātir. Mekka, Medina, Ṫāif, Brittannië,
Amerika, London zijn aanwezig. De berichten hiervan zijn bekend. Ze zijn Mutawātir. Het is nooit
voorgekomen dat mensen groepsgewijs bij mij kwamen om mij hiervan te berichten, zodat ik het zou
accepteren. Waarom is dit dan zo over de maankwestie?’
‘Ik ben hierover gaan nadenken. In de tijd van ᶜAllāmah Raḥmatī was er geen
telecommunicatiesysteem, noch waren er mobieltjes. De enige manier was dus dat een bericht na 1
of 2 dagen mustafīḍ kon worden. Dat was wanneer de mensen middels hun groepsgewijze bezoeken
hierover kwamen berichten. In ander geval zouden de berichten ook wel Mashhūr geworden zijn,
maar dat zou pas na 5 of 6 maanden zijn. Dit is dus niet echt nuttig. De wettelijke getuigenis zou zelfs
eerder dan dit verkregen kunnen worden. Het doel is juist om zo snel mogelijk de wettelijke bewijzen
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te verkrijgen om de volgende ochtend te kunnen beginnen met de vasten of dat het ‘Eid is. Dit is
enkel om te voorkomen dat een paar vastendagen verloren gaan of dat de ‘Eid met een paar dagen
wordt vertraagd. Destijds was het dus heel belangrijk dat mensen middels groepsgewijze bezoeken
over de maan kwamen vertellen, zodat die berichtgevingen Mutawātir en Istifāḍah konden worden.
Dit is dan ook de reden dat Allāmah Muṣṫafā Raḥmatī de Istifāḍah heeft afgebakend met
groepsgewijze bezoeken.
Dus verschillende groepen mensen zouden van daar moeten komen om tegelijkertijd dezelfde
verklaring af te leggen. Deze berichtgeving zou dan Khabr -ul- Mustafīḍ worden. De vasten of de ‘Eid
zouden dan verplicht zijn. Het is de genade van Allāh, dat er tegenwoordig
telecommunicatiesystemen bestaan, zoals de telefoon en mobieltjes. Het is nu mogelijk om vanuit
één plaats de situatie van heel India binnen een half uur te analyseren en alles tot de bodem uit te
zoeken.
Als een persoon nu vanuit één plaats alles onderzoekt, de plaats waar alle berichten binnenstromen,
de plaats waar het onderzoek kan worden afgerond, dan is vandaag de dag de voorwaarde van het
persoonlijk komen niet meer aan de orde. De telefoon en mobiel hebben dit werk makkelijker
gemaakt.
Behalve de maankwestie, was het voor alle andere Mutawātir en Mashhūr-berichten geen
voorwaarde en niet noodzakelijk om groepsgewijs hierover te komen vertellen, zoals de recitatie
stijlen van de Qurān, enz. Nu in deze tijd is het ook niet meer noodzakelijk om groepsgewijs te komen
vertellen over de Hilāl. Het eigenlijke doel is niet groepsgewijs arriveren. Wat is dan het eigenlijke
doel? Het eigenlijke doel is een berichtenmassa. Wanneer er heel veel verklaringen van
maanwaarnemers binnenstromen, dan zal het betrouwbaar zijn en de twijfel van leugen zal ten
einde komen. Als de mensen het nou persoonlijk komen vertellen of niet, de twijfel van leugen zal
sowieso weggenomen worden. Daarom zal dit geaccepteerd moeten worden.

Istifāḍat-ul-Khabr door de telefoon is een valide bewijsgrond
In 2004 was in Dār-ul-Qalam in Zakir Nagar te Delhi een belangrijke 2-daagse seminaar gehouden
met het onderwerp ‘Moderne communicatiemiddelen en de maanbezichtiging’. Hier hebben vele
geleerden van de Ahl ‘l Sunnah wa’l Jamāᶜah aan deelgenomen. Tijdens deze seminaar werd de
uitspraak gedaan dat via mobiele telefoons Istifāḍat-ul-Khabr mogelijk is. Deze uitspraak werd tijdens
de 17e concilie der juridische vraagstukken van Jamia Ashrafia te Indore in Madhya Prades aan een
grote groep geleerden voorgelegd. Iedereen werd een hand-out van de uitspraak gegeven, zodat ze
dit konden bestuderen. Daarna werd deze kwestie uitvoerig bediscussieerd en een uitspraak
gemaakt. Er waren meer dan honderd geleerden aanwezig, waar vele grote geleerden en
onderzoekers bij waren. Allen hebben dit bevestigd en beaamd. Zij allen stemden hiermee in.

Onrust en tumult in de gemeenschap
Eerwaarde mensen,
De tijd van ‘Eid is een tijd van vreugde en blijdschap. Maar u weet als geen ander dat vanaf heden tot
10 jaar terug, dit voor de regionale geleerden en moefti’s vanwege de maankwestie een tijd van
problemen was. In een jaar werd 3 tot 4 keer het ‘Eid gebed verricht. U bent ook op de hoogte over
de hartgriefende dialogen die hieruit voortvloeiden. Hier was het dan dat onze gemeenschap
onrustig werd nadat ze de bekendmaking van de Ramaḍān of ‘Eid vernamen via de radiouitzendingen van Delhi of Lucknow, enz. Voor de geleerden van andere gemeenschappen was één
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telefoontje genoeg voor het neerdalen van een wettelijke bewijsgrond. Nu hebben ze geen Shahādah
nodig, noch Istifāḍah. Tevens hebben ze geen onderzoek gedaan waarop het bericht gebaseerd is.
Aldonderend begonnen de bekendmakingen van de nieuwe maan. Dit was aanleiding voor veel
onrust en tumult op sommige plaatsen. Op andere plaatsen begonnen de mensen hun geleerden te
provoceren. Sommigen verbraken zelfs hun vasten en gingen her en der hun ‘Eid Ṣalāt lezen. Onze
geleerden echter, wanneer ze tot 2 uur in de nacht of later van ergens de Shahādah of Shahādah ᶜalāl
Shahādah of Kitāb-ul-Qāḍī ilal Qāḍī verkregen en vervolgens bekendmaking van de Hilāl
annonceerden, dan begon onze eigen gemeenschap hierover met elkaar van gedachte te wisselen:
‘Aan het einde van de dag hebben onze geleerden hetzelfde besluit genomen die de anderen ook
hadden besloten, maar dan héél véél later.’
Nu ontstond er geleidelijk aan een gewoonte dat men aan de hand van andermans bekendmakingen
voorbereidingen van de ‘Eid begon te treffen, want onze bekendmaking zal voor het aanbreken van
de ochtend wel binnenkomen.
Wij hebben de leidershap in andere facetten van het maatschappelijke leven over het algemeen
laten varen. Onze leiderschap is slechts geslonken naar religieuze affaires. Nu is er een reële
mogelijkheid dat de gemeenschap zelfs hiermee ontevreden zal zijn en andere richtingen zullen in
slaan. Het is daarom noodzakelijk om binnen de perken van de islamitische wetgeving krachtig te
blijven staan en te zoeken naar oplossingen aangaande de moderne communicatiemiddelen.

De parel die Istifāḍah heet
Alḥamdullillāh! Onze deskundige geleerden hebben de opslagkamers der islamitische wetgeving
helemaal uitgeplozen en doorzocht, totdat zij de parel van hun onderzoek in de vorm van ‘Istifāḍatul-Khabr’ ten dienste van het volk hebben gepresenteerd. In het leeuwendeel van de plaatsen van
India wordt hiernaar gehandeld. U kunt ook hiernaar handelen.
‘Toen mijn ondeskundige persoon in Mubārakpūr hiernaar begon te handelen, werd hij door heel
veel geleerden en onderzoekers gebeld om felicitaties in ontvangst te nemen. Dit ging een paar
dagen door. Een paar belden op en vroegen: ‘Hiervoor was dit niet de uitspraak. Heeft u hier
onderzoek naar gedaan?’ Ik zei, ik heb dit uitgezocht. Er werd toen gezegd: ‘Alḥamdullillāh!’ Als u dit
heeft onderzocht, dan is er niets aan de hand.’ Als die mensen iets hebben gevraagd, dan was het
slechts dit.’
Tegenwoordig is de situatie dat in vele steden van India de Istifāḍah van ons wordt aangenomen,
zoals Kolkata, Chhattisgarh, Sanbal, Bijnor, Lucknow, enz. Alḥamdullillāh! De Hilāl wordt
bekendgemaakt en de mensen handelen hiernaar. U kunt allemaal zonder enige zorgen te maken
hiernaar handelen. Indien u twijfel heeft, vraag dat dan.
Moefti Ayāz Aḥmad Misbāḥī schreef:
‘Hierna hebben de aanwezigen en de toehoorders van de geleerden niets meer gezegd. Iedereen
accepteerde dit. Het was enige tijd rustig en kalm. Hierna met het smeekgebed van moefti Ṣāḥib en
vredesgroeten en zegebeden voor Allāh’s Gezant  ﷺkwam deze bijeenkomst tot een einde.

ُّني
ُّ َصحُّبُّهُُُّّّأ
َُّ نيُّ َُّعُّلَيُّهُُّّ َُّو َُّعلیُُّّآلُّهُُّّ َُّو
َُّ ُّاتُّالنُّبُّي
َُّ ل ُُّمُّ َُّعلیُُّّ َُّحبُّيُّبُّهُُّّ َُّخ
َُّ ُّلُّةَُُُُّّّوالس
َُّ ُّنيَُُّّوالص
َُّ ُّهللُّربُُّّالُّ َُّعاُّلَم
ُّ َُّف
َ ُّجَع
َُّ ُّالَمُّ ُُّد
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