
 
 

Wat wordt er verstaan onder ‘Al-Wahhaabiyyah’ 
(Wahhabisme)? 

 
 

 
Door de nobele Shaykh  Al-Imaam Aboe ‘Abdillaah ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn 
Baaz - moge Allah hem genadig zijn -  
 
 
Vraag: Wat wordt er verstaan onder "Al-Wahhaabiyyah" en vormen zij een vijfde 
wetschool of volgen zij één of meerdere van de vier wetscholen?  
 
 
Antwoord: Deze benaming wordt door veel mensen gebruikt om te verwijzen naar 
de da'wah (1) van de Shaykh de Imaam Mohammad ibn ‘Abdil-Wahhaab ibn 
Soelaymaan at-Tamiemie al-Hanbalie, moge Allah hem genadig zijn. En zij noemen 
hem en zijn volgelingen "De Wahhaabieten". Een ieder die het geringste inzicht heeft 
in de beweging van Mohammad ibn ‘Abdil-Wahhaab, moge Allah hem genadig zijn, 
en zijn da'wah, weet dat hij zich toewijdde aan het verspreiden van de oproep naar 
de zuivere Tawhied (2), en het waarschuwen tegen afgoderij in al diens vormen,  
 
zoals het zich hechten aan de doden en andere dingen zoals bomen en stenen en 
dergelijke. In zijn geloofsleer zat hij, moge Allah hem genadig zijn, op de madh-hab 
(3) van de Vrome Voorgangers, en wat betreft de vertakkingen (van de religie) op de 
madh-hab van al-Imaam Ahmad ibn Hanbal ash-Shaybaanie, moge Allah hem 
genadig zijn, zoals zijn boeken en fataawaa en de boeken van zijn volgelingen onder 
zijn zoons en kleinzoons en anderen daarop duiden. Deze (boeken) zijn allemaal 
gedrukt en verspreid onder de mensen.  
 
 
Al-Imaam Mohammad, moge Allah hem genadig zijn, leefde in een tijd waarin de 
vervreemding van de Islaam overheerste, en boven het Arabische Schiereiland en 
andere (landen), behalve waar Allah het niet wilde, hingen de wolken van de 
Djaahiliyyah (4) en daarmee verspreidde zich het aanbidden van deelgenoten en 
beelden. Het geval van de Shaykh, moge Allah hem genadig zijn, was dus niets 
anders dan het geval van degene die de mouwen van de ernst/volharding 
opstroopte. Hij streed en spande zich in, en wijdde zijn krachten aan het vernietigen 
van de (verschillende) wegen van de misleiding, waarbij hij verschillende manieren 
gebruikte die leiden naar het verspreiden van de Tawhied, zuiver van de zaken van 
bijgeloof, onder de mensen.  
 



En het behoorde tot de gunsten van Allah, Vrij is Hij van elke tekortkoming, dat Hij al-
Imaam Mohammad ibn Sa'oed, de Amier van ad-Dir'iyyah (5) in die tijd, leidde naar 
de acceptatie van deze da'wah en dus vergezelde hij hem op deze weg. Hij, zijn 
kinderen en degenen die onder zijn Emiraatschap stonden en degenen die hem in 
deze goede weg volgden. Moge Allah hen met al het goede belonen, hen vergeven 
en iedereen van hun nageslacht leiden naar al datgene waarin zich Zijn 
Tevredenheid en het goede voor Zijn dienaren bevindt. En de verschillende gebieden 
van het Arabische Schiereiland leven tot op de dag van vandaag nog altijd in de 
schaduw van deze goede da'wah.  
 
Zijn da'wah, moge Allah hem genadig zijn, was in overeenstemming met het Boek 
van Allah en de Soennah van Zijn Boodschapper - ‘alayhis-salaatoe was-salaam. "Al-
Wahhaabiyyah" is geen vijfde wetsschool zoals de onwetenden en de bekrompen 
mensen beweren. Het is daarentegen werkelijk een oproep naar de geloofsleer van 
de Vrome Voorgangers en een hervorming van datgene wat verbasterd was van de 
leerstellingen van de Islaam en de Tawhied in het Arabische schiereiland, zoals 
vooraf is gegaan.  
 
 
Bron: Madjmoe' Fataawaa wa Maqaalaat Moetanawwi'ah, deel 1  
Vertaald vanuit het Arabisch door: Een zuster  
 
_______________________  
 
(1) Voetnoot van de vertaalster: Da'wah: Oproep/uitnodiging.  
(2) Voetnoot van de vertaalster: Tawhied: De aanbidding van Allah alleen.  
(3) Voetnoot van de vertaalster: Madh-hab: Weg.  
(4) Voetnoot van de vertaalster: al-Djaahiliyyah: De preïslamitische tijd van de Onwetendheid.  

(5) Voetnoot van de vertaalster: ad-Dir'iyyah : Een stad in het Nadjd district in Saoedi-Arabië. 
 
 
 
BRON:   www.soenna.com      


