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Transliteratie tabel 

 
 

 

 

 

 

 
                klinkers 

 

 
                 Betekenis van gebruikte symbolen 

 
  Moge de zegeningen en vrede van Allaah met 

                         hem zijn 

 Verheerlijkt en Verheven is Hij 
 Groots en Verheven is Hij 
 Majestueus en Verheven is Hij 

 Moge Allaah hem Barmhartig zijn 

 Moge Allaah tevreden met hem zijn 

 Moge Allaah tevreden met haar zijn 

 Moge Allaah tevreden met hen zijn 

 



De leugen over de vijfde madhhab van de 
Wahabies 

 
 
Shaykh Al-’Allaamah Ṣaaliḥ Ibn Fawzaan Al-Fawzaan: 
 
Van de twijfels waar ze de uitnodiging van de shaykh (Mohammed 
Ibn ‘Abdul-Wahhaab (d. 1206H) ) mee weerleggen, is dat hij 
met een vijfde wetsschool is gekomen.  
 
Zoals bekend is bij jullie zijn er vier wetsscholen (madhaahib) 
binnen Ahlus-Sunnah: De madhhab Al-Ḥanafie, Al-Maalikie, Ash-
Shaafi’ie en Al-Ḥanbalie. Ze zeggen dat Ibn ‘Abdul-Wahhaab  
met een vijfde madhhab is gekomen die afwijkt van de vier 
(bekende) wetscholen. Ze noemen het de Wahhabieten madhhab. 
En het antwoord hierop is makkelijk, jullie weten allemaal dat de 
shaykh niet met een aparte madhab is gekomen. Echter volgde hij 
in fiqh (jurisprudentie) de madhab van Imaam Aḥmad Ibn Ḥanbal. 
Maar als in zijn opzicht een uitspraak met bewijs sterker was, dan 
volgde hij die. Zelfs als het niet van de madhab van Imaam Aḥmad 
is. Want hij heeft geen fanatisme voor een bepaald persoon, maar 
hij is gedreven omwille van de waarheid. Dus hij is een Ḥanbali (in 
fiqh), maar als het bewijs met iemand anders dan Aḥmad is dan 
volgt hij die. Want Imaam Aḥmad moge Allaah hem barmhartig 
zijn, die beveelt dat. Hij beveelt het bewijs te volgen en niet zijn 
mening of die van iemand anders. Hij heeft gezegd:  
 
“Ik verbaas me om iemand die de ketting (van een overlevering) kent en 

de authenticiteit en vervolgens de mening van Sufyaan volgt.” 
 



Wie is Sufyaan? Het gaat hier om Sufyaan Ath-Thawrie , de 
grote Imaam. Ze volgen de mening van Sufyaan. Oftewel ze 
verlaten het bewijs en volgen de mening van een geleerde. En 
Allaah de Verhevene zegt:  

 

َيْحَذر ِ
ونَِِاَّلذ ينَِِفَلْ َال فخ ْمر ه َِِعنُِِْيخ

َ
نِِْأ

َ
مِِْأ يَبهخ وِِْف ْتنَةِ ِتخص 

َ
مِِْأ يَبهخ ِِيخص  مِ َِعَذاب  ِل 

َ
أ  

“Laat degenen die zijn bevel (van de Profeet ) 
ongehoorzaam zijn opletten dat een fitna hen treft of een 

pijnlijke bestraffing hen overkomt” 
[Sūrah Al-Nūr 24:63] 

 
Weet je wat bedoeld wordt met fitna? Shirk wordt hiermee 
bedoeld. Het kan zijn dat wanneer ze zijn uitspraak tegengaan, 
oftwel de uitspraak van de Profeet , dat er in hun hart iets 
van ongeloof ontstaat en hun vernietigd. Dit is de uitspraak van 
Imaam Ahmed. 
 
Dus de shaykh, de Imaam Mohammed Ibn ‘Abdul-Wahhaab  
volgt de madhhab van Imaam Aḥmad; de Imaam van Ahlus-
Sunnah. Maar hij heeft geen fanatisme voor de madhhab van 
Imaam Aḥmad. Echter wanneer hij het bewijs elders vindt dan 
volgt hij de uitspraak die gebaseerd is op bewijs. En dat is terug te 
zien in zijn fataawa en zijn boeken. Deze zijn beschikbaar, bekend 
en opgeschreven.  
 
Dit betreft fiqh en wat betreft geloofsleer, hij begeeft zich op de 
geloofsleer van de Vrome Voorgangers (Salaf Aṣ-Ṣaaliḥ); Van de 
metgezellen, de generatie daarna en de generatie daarna. Zo ook 
zij die hun hebben opgevolgd en de vier Imaams.  
 



Dus hij heeft geen aparte madhhab. Al met al is hij een Ḥanbalie, 
Salafie. Ḥanbalie als het gaat om fiqh en Salafie in geloofsleer. Hij 
zegt niks behalve dat het overeenkomt met de Imaams voor hem. 
En hij brengt geen fataawa uit behalve dat het gebaseerd is op 
bewijs en voortkomt uit bewijs. En dit is de weg van alle Imaams, 
moge Allaah hen barmhartig zijn.  
 
Dus hij is niet met een aparte madhhab gekomen. En als hun 
bewering klopt, waar is deze dan? De madhhab van Imaam Abū 
Ḥaniefah is beschikbaar en opgeschreven. De madhhab van Imaam 
Maalik is beschikbaar en opgeschreven. De madhhab van Imaam 
Ash-Shaafi’ie is beschikbaar en opgeschreven. De madhhab van 
Imaam Aḥmad is beschikbaar en opgeschreven.  
 
Waar is dan de madhhab van Ibn ‘Abdul-Wahhaab? Heeft hij een 
madhab die is opgeschreven? Nooit, want hij volgt de madhab van 
Imaam Aḥmad moge Allaah hem barmhartig zijn; dus als het gaat 
om stelregels (van fiqh). Maar wat betreft bewijs dan volgt hij die, 
met wie deze ook is. Of het nu met Maalik is of Abū Ḥaniefah of 
Ash-Shaafi’ie. Zelfs als het met iemand anders is, bijvoorbeeld 
Sufyaan Ath-Thawrie (d. 161H) of Imaam Ibn Al-Mubaarak (d. 
181H) of Al-Awzaa’ie (d. 157H) of wie dan ook van de Imaams. 
Bewijs gaat bij hem voor. Dit is het doel van de echte, bevoegde 
geleerde. Dus hun uitspraak dat Ibn ‘Abdul-Wahhaab met een 
nieuwe madhhab is gekomen is hiermee weerlegd en het bestaan 
van een (zogenaamde) Wahhabieten groepering. 
 
We zeggen jullie hebben gelogen, er bestaat geen Wahhabieten 
groepering. Zowel niet in fiqh als in geloofsleer. Als jullie 
waarachtig zijn breng ons dan de madhhab van Ibn ‘Abdul-
Wahhaab. Breng het ons dan en zet het naast de vier wetsscholen 
zodat het een vijfde madhab wordt. En hiermee wordt hun leugen 



duidelijk. En de boeken van shaykh ul-Islaam Mohammed Ibn 
‘Abdul-Wahhaab verduidelijken dat hij een Ḥanbalie is en dat hij 
het bewijs volgt. En dat hij zich op de manhadj (weg) begeeft van 
de Salaf als het gaat om geloofsleer; Tawḥied Ar-Rubūbiyyah, 
Tawḥied Al-Ulūhiyyah, Tawḥied Al-Asmaa` waṣ-Ṣifaat. En het 
geloof in Allaah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn Boodschappers, de 
Dag des Oordeels, de voorbestemming, zowel het goede en het 
slechte ervan. 
 

En hij heeft een beknopt stuk hierover geschreven. Hierin heeft hij 
zijn geloofsleer uiteengezet. In een brief die hij heeft geschreven 
naar de mensen van al-Qasim toen ze vroegen naar zijn geloofsleer. 
En deze is beschikbaar in een compilatie van schrijfwerken 
genaamd “Durar As-Saniyah”. En ook beschikbaar in een aparte 
publicatie van de boeken die zijn uitgebracht van de shaykh. Dit 
boekje is beschikbaar en bestaat misschien uit maar twee pagina’s. 
Maar het vat de geloofsleer samen van de shaykh. 
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