Al-muhaqqiq shaykh Muhammad b. Sulayman al-Kurdi al-Shafi’i

Shaykh Muhammad Afifi al-Akiti spreekt in zijn fatwa tegen zelfmoordaanslagen1 over de grote Shafi’i
geleerde en muhaqqiq (de nauwkeurige onderzoeker) Muhammad b. Sulayman al-Kurdi, één van de
laatste grote juristen van de Shafi’i madhhab. Wie was hij?
Sleman Kurdi of beter gezegd Muhammad b. Sulayman al-Kurdi werd geboren te Damascus in 1715
(1127 AH) en volgde op zeer jonge leeftijd zijn vader naar Medina, waar hij het grootste deel van zijn
leven doorbracht en overleed in 1780 (1194 AH).2 Hij werd de Shafi’i mufti van de stad en schreef
diverse belangrijke fiqh – werken. Het meest bekende werk in Indonesië, dat daar nog steeds gedrukt
wordt, is zijn al-Hawashi al-Madaniyya, een uitgebreid commentaar op al-Muqaddima alHadramiyya van Ba Fadl, hetgeen eerder een supercommentaar was op een eerder commentaar van
Ib Hajar, Minhaj al-Qawim. Er bestaat ook een nog uitgebreidere versie van het commentaar van alKurdi, dat vele extra glossen heeft, met de titel al-Mawahib al-Madaniyya.3 Dit boek is nu niet in
algemeen gebruik maar heeft een grote reputatie onder specialisten. Het schijnt een grote
aantrekkingskracht te hebben gehad op Indonesische ‘ulama die in Mekka en Medina studeerden of
woonden, want het werd samen met de belangrijke Indonesische bijdrage aan het onderwerp
gedrukt, het commentaar van Mahfuz al-Tarmasi op de Minhaj al-Qawim.
Een ongepubliceerde biografie van shaykh Muhammad al-Kurdi vermeldt de volgende geleerden als
zijn docenten:
- al-Shams Muhammad Sa'id Sunbul, de Mufti van de Shafi'is in Mekka,
- Muhammad Abu Tahir al-Kawrani / al-Kurani,
- Sayyid 'Abd Allah al-Mahdili al-Zabidi,
- Sayyid Husain bin 'Umar al-'Alawi,
- Sayyid Hamid bin 'Umar,
- Mustafa bin Kamal al-Din al-Bakri,
- al-Shams Muhammad al-Dimyati, en
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- Shihab al-Jawhari.
Tot zijn bekendste werken behoren:
- zijn Hawashi op shaykh Ibn Hajar’s commentaar op al-Muqaddima al-Hadramiyya, bekend als alSughra, al-Wusta en al-Kubra. Al-Wusta, of al-Hawashi al-Madaniyya, zoals dit populair bekend is, is
de hashiya die gepubliceerd is en op veel plaatsen verkrijgbaar is. Al-Sughra of al-Maslak al-'Adl en
al-Kubra, of al-Mawahib al-Madaniyya, kan hier online gevonden worden:
http://makhtota.ksu.edu.sa/makhtota/991/4
- Een ander bekend werk van hem dat erg populair is, is al-Fawa'id al-Madaniyya, dat samengevat
werd door Sayyid 'Alawi al-Saqqaf in zijn al-Fawa'id al-Makkiyya.
- Zijn Fatawa.
Enkele van de latere werken in de Shafi'i madhhab zijn sterk beïnvloed door de Hawashi van al-Kurdi,
zoals de Hashiya van Sayyid 'Alawi Saqqaf op Fath al-Mu'in. Het is niet vergezocht om te zeggen dat
niet minder dan 50% van de Tarshih eigenlijk de tekst van al-Kurdi’s werk is. Andere werken die
beïnvloed zijn door al-Kurdi zijn I'anat al-Talibin en Bushra al-Karim.
Interessant weetje is dat gezegd dat hij één van de voormalige leraren was van Muhammad b. ‘Abd
al-Wahhab. Hij vaardigde een fatwa uit waarin de Wahhabi beweging in algemene termen
veroordeeld werd. Deze fatwa kan men lezen op het eind van het boek Misbah al-Anam van Sayyid
`Alawi ibn Ahmad al-Haddad.
Meer info over hem is te lezen in het artikel van de Nederlandse oriëntalist Martin van Bruinessen
“Kurdish ‘Ulama and their Indonesian Disciples”.4
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