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Autobiografie van al-imaam Ibn Baaz1 

 
 
 

Alle lof zij aan Allaah, de Heer der werelden.  
Vrede en zegeningen zijn met onze Profeet en leider, 
Mohammed 2 de betrouwbare. En met zijn naasten, al zijn 

metgezellen en degenen die in hun voetsporen treden tot aan 
de Laatste Dag. 
 
Ik ben ‘Abdoel-‘Aziez bin ‘Abdillaah bin ‘Abdirrahmaan bin 
Mohammed bin ‘Abdillaah van de familie Baaz. 
Ik ben geboren in Riyad (Saoedi Arabië), in de maand dhoel-
hidjah3 van het jaar 13304. 
 
Aan het begin van mijn studie was ik nog in staat om te zien. 
Later, in het jaar 1346, nam mijn gezichtsvermogen af. In de 
maand moeharram5 van het jaar 1350 werd ik volledig blind en 
ik prijs Allaah  hiervoor. Ik vraag Hem, de Verhevene om mijn 

zicht te vervangen door inzicht in dit wereldse leven en een 
goede beloning in het Hiernamaals. 
 
Allaah heeft deze beloning gegarandeerd6 zoals vermeld in de 
soennah van Zijn Profeet Mohammed . Ik vraag Hem, de 

Verhevene, mij in zowel dit (aardse) leven als in het 
Hiernamaals een goede afloop te schenken. 
 

                                                           
1
 De Shaykh  heeft deze autobiografie zelf gedicteerd.  Deze werd 

genoteerd en voorgedragen aan hem waarop hij zijn instemming gaf.  
2
 Vrede en zegeningen zij met hem. We zullen in het vervolg volstaan 

met de Arabische tekst. 
3
 De twaalfde maand van het islamitisch jaar. 

4
 De islamitische jaartelling begint na de emigratie van de 

Boodschapper van Allaah, van Mekka naar Medina. 
5
 De eerste maand van het islamitisch jaar. 

6
 Overgeleverd door al-Boekharie in zijn Sahieh van Anas bin Maalik 
dat de Boodschapper van Allaah  heeft gezegd: ‘Allaah, de 

Verhevene, heeft gezegd: ‘Degene die Ik beproef met zijn zicht en 
(die daar vervolgens) geduldig mee is, zal door Mij beloond worden 
met het Paradijs’.
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Ik begon aan mijn studie toen ik nog jong was en ik 
memoriseerde de gehele Qoraan nog voor mijn puberteit. 
Vervolgens richtte ik mij op zowel de islamitische als de 
Arabische wetenschappen onder vele geleerden in Riyad 
zoals: 
 

 Shaykh Mohammed bin ‘Abdillatif bin ‘Abdirrahmaan bin 
Hassan de zoon van Mohammed bin ‘Abdilwahhaab. 

 Shaykh Saalih bin ‘Abdil-‘Aziez bin ‘Abdirrahmaan bin 
Hoessein bin shaykh Mohammed bin ‘Abdilwahhaab, de 
rechter van Riyad. 

 Shaykh Sa’d bin Hamd al-‘Atiq, de rechter van Riyad. 
 Shaykh Hamd bin Faaris, de beheerder van de schatkist in 

Riyad. 
 Shaykh Sa’d Waqqaas al-Boekharie, één van de geleerden 

van Mekka. Bij hem leerde ik de stelregels van het reciteren 
van de Qoraan, in het jaar 1355 te Mekka. 

 Shaykh Mohammed bin Ibraahiem bin ‘Abdillatif aal as-Shaykh. 
Tien jaar lang woonde ik zijn bijeenkomsten bij. Bij hem heb ik 
dan ook alle islamitische wetenschappen gestudeerd. Dit was 
in de periode van 1347 tot en met 1357. Daarna droeg de 
shaykh mij voor als rechter. 
 
Moge Allaah  hen allen belonen met het beste en moge Hij 

barmhartig en tevreden met hen zijn. 
 
Ik heb verschillende functies bekleed: 
 

 Rechter in de provincie van al-Khardj. Dit was een lange 
periode, namelijk 14 jaar en een aantal maanden. Dit was de 
periode tussen 1357 tot en met 1371. Ik werd aangesteld voor 
deze functie in het jaar 1357 in de maand djoemaada al-
awwal7 tot het einde van het jaar 1371. 

 Docent aan het Wetenschappelijk Instituut in Riyad in het jaar 
1372. Tevens was ik docent aan de shari’ah faculteit na de 
opening in het jaar 1373. Ik gaf hier les in de wetenschappen 
van fiqh, tawhied en Hadith. Ik heb hier negen jaar lang les 
gegeven, tot het jaar 1380. 

                                                           
7
 De vijfde maand van het islamitisch jaar. 



BELANGRIJKE LESSEN VOOR DE GEHELE GEMEENSCHAP 
 

6 
 

 In het jaar 1381 ben ik aangesteld als vicedirecteur van de 
Islamitische Universiteit in Medina. Ik heb deze functie vervuld 
tot en met het jaar 1390. 

 Ik werd aangesteld als de directeur van de Islamitische 
Universiteit in het jaar 1390, nadat de directeur, shaykh 
Mohammed bin Ibraahiem aal as-Shaykh, kwam te overlijden 
in de maand ramadaan 8  van het jaar 1389. Deze functie 
voerde ik uit tot 1395. 

 Op 14/10/1395 werd een koninklijk bevel uitgevaardigd waarin 
ik werd aangesteld als algemeen directeur van het Comité voor 
Wetenschappelijk Onderzoek, Fatwa, Da’wah en Raad. Ik heb 
deze functie uitgeoefend tot het jaar 1414. 

 Op 20/1/1414 werd het koninklijk bevel uitgevaardigd waarin ik 
werd aangesteld als de algemene moefti van het koninkrijk, als 
directeur van het Comité van Grote Geleerden en als directeur 
van het Comité voor Wetenschappelijk Onderzoek en Fatwa. 
Tot de dag van vandaag oefen ik deze functies nog uit.9 
 
Ik vraag Allaah om mij te helpen en om mij succes en 

juistheid te schenken. 
Ik ben naast deze functies nog lid van vele wetenschappelijke 
en islamitische comités. 
 

1. Directeur van het Comité van Grote Geleerden in het koninkrijk 
van Saoedi Arabië. 

2. Directeur van het Permanente Comité voor Wetenschappelijk 
Onderzoek en Fatwa. 

3. Directeur en lid van Muslim World League. 
4. Directeur van de Hoge Raad van Moskeeën. 
5. Directeur van de Raad voor Islamitische Fiqh in Mekka, die een 

aftakking is van Muslim World League. 
6. Lid van de hoge raad van de Islamitische Universiteit van 

Medina. 
7. Lid van het Comité van de Islamitische Da’wah in het koninkrijk 

van Saoedi Arabië. 
 
 
 

                                                           
8
 De negende maand van het islamitisch jaar. 

9
 De shaykh  heeft deze functie bekleed tot zijn overlijden in het 

jaar 1420 n.h. (1999). 
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Daarnaast heb ik ook (een aantal) boeken geschreven10: 
 

 Al-fawaa-id al-djaliyyah fie al-mabaahieth al-fardiyyah 
(erfrecht). 

 At-tahqiq wal idaah lie-kethir mien masaa-il al-hadj wal ‘oemrah 
wa ziyaarah (Hadj, ‘oemrah en het bezoeken van de moskee 
van de Profeet Mohammed) 

 Waarschuwing voor innovaties, dit boek bestaat uit vier werken 
(Regelgeving omtrent het vieren van de verjaardag van de 
Profeet Mohammed, Het vieren van al-israa wa al-mi’raadj, Het 
vieren van de 15e dag van de maand sha’baan 11  en Een 
verloochening van de verzonnen droom van de werker in het 
huis van de Profeet, die bekend staat als shaykh Ahmed). 

 Twee verkorte werken over de regels van het vasten (siyaam) 
en het geven van aalmoezen (zakaat). 

 De correcte geloofsovertuiging (en het tegenovergestelde 
daarvan). 

 De verplichting om te handelen naar de soennah van de 
Profeet en het ongeloof van degenen die hem verwerpen. 

 Uitnodigen naar Allaah en het karakter van de uitnodiger. 
 De verplichting van het regeren met de wetten van Allaah en 

het verwerpen van wat daar tegen indruist. 
 Regelgeving omtrent het niet dragen van de hidjaab en het 

huwelijk van as-shighaar. 
 Weerlegging van het Arabisch nationalisme. 
 Het profijtvolle antwoord op de regelgeving van fotografie. 
 Shaykh Mohammed bin ‘Abdilwahhaab; zijn da’wah en 

biografie. 
 Drie werken over het gebed:  

1. Hoe verrichtte de Profeet zijn gebed? 
2. De verplichting van het gezamenlijk gebed.  
3. Waar legt degene die bidt zijn handen, nadat hij is 
opgeheven van ar-roekoe’? 

 De islamitische regelgeving van degene die de Qoraan of de 
soennah van Zijn Boodschapper betwist. 

 Profijtvolle voetnoten van het boek Fath al-baarie, die ik heb 
behandeld t/m het hoofdstuk van hadj. 

 De bewijzen uit de openbaring en de tastbare bewijzen dat de 
zon om de aarde draait, de aarde stilstaat en dat het mogelijk 
is om te reizen naar de planeten. 

                                                           
10

 En wat volgt, is slechts een selectie daarvan. 
11

 De achtste maand van het islamitisch jaar. 
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 Levering van bewijzen aan degenen die redding zoeken bij 
iemand anders dan Allaah of geloven in tovenaars en 
waarzeggers. 

 De djihaad in de islaam. 
 Belangrijke lessen voor de gehele oemmah12 
 Fataawa met betrekking tot al-hadj, al-‘oemrah en het 

bezoeken van de moskee van de Profeet Mohammed.  
 De verplichting van het vastklampen aan de soennah en een 

waarschuwing tegen innovaties.  

                                                           
12

 Dit boek ligt voor je 
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Inleiding 

 
 
 

Alle lof is aan Allaah, de Heer der werelden, en het 
goede einde is voor de godvrezenden. Moge Allaah  Zijn 
dienaar en boodschapper, onze Profeet Mohammed, prijzen bij 
de nabije engelen. En hem, alsook zijn volgelingen en 
metgezellen, veilig stellen. 
 
Vervolgens: 
 
Dit is een korte verduidelijking van een deel van wat verplicht is 
voor elke moslim om te weten over de islamitische religie. Ik 
heb deze getiteld: ‘Belangrijke lessen voor de gehele 
gemeenschap.’13  
 
Ik vraag Allaah om hem van profijt te laten zijn voor de 
moslims, en hem van mij te accepteren. Voorwaar, Hij is 
Vrijgevig.  
 
‘Abdoel-‘Aziez bin ‘Abdillaah bin Baaz 
  
 
  

                                                           
13

 Vierde druk, 2003, uitgegeven door het Hoofdkantoor van 
Wetenschappelijk Onderzoek en Fataawah 
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Les één: Soerah al-Faatiha en de korte hoofdstukken 

 

 
Het leren van soerah al-Faatiha en wat mogelijk is van 

de korte hoofdstukken; van soerah al-Zalzalah tot soerah an-
Naas. Deze zouden geïnstrueerd moeten worden (om uit te 
spreken) ter verbetering van de recitatie. Tevens zouden deze 
gememoriseerd moeten worden samen met de uitleg - die 
verplicht begrepen moet worden. 
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Les twee: De pilaren van de islaam  

 

 
Verduidelijken van de vijf pilaren van de islaam.  
 

De eerste en tevens belangrijkste pilaar is: de getuigenis  dat 
niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden 
behalve Allaah, en dat Mohammed  de boodschapper is 

van Allaah. Hiertoe behoort: de uitleg van de betekenis, en de  
verduidelijking van de voorwaarden van 
‘Laa ilaaha ilaa Allaah’. De betekenis is: ontkenning van alles 
wat naast Allaah aanbeden wordt (‘la ilaaha’)  en bevestiging 
van de aanbidding van Allaah alleen - zonder deelgenoten -  
(‘illa Allaah’).  
 
Wat betreft de voorwaarden van ‘laa ilaaha illa Allaah’ deze 
zijn als volgt:     
 

1. Kennis, wat het tegenovergestelde is van onwetendheid.    
2. Zekerheid, wat het tegenovergestelde is van twijfel.    
3. Zuivere toewijding, wat het tegenovergestelde is van 

afgoderij.   
4. Oprechtheid, wat het tegenovergestelde is van 

leugenachtigheid.    
5. Liefde, wat het tegenovergestelde is van afkeer.    
6. Onderwerping,  wat het tegenovergestelde is van het nalaten.  
7. Acceptatie, wat het tegenovergestelde is van verwerping.     
8. Verwerping van alles wat naast Allaah aanbeden wordt.    

 
Deze voorwaarden zijn bijeengebracht in de volgende twee 
dichtregels: 

لهــا قبــول  ل قيــاد وا دقك مع          حمبــة وان إخالص وص ني و م يق عل
ك بما فـران منـ ثامنهـا الك زيـد  د ألها          و ء ق ن األشيا اإلهل م سوى  

  
‘’Kennis, zekerheid, zuivere toewijding en jouw oprechtheid met 

liefde, onderwerping en acceptatie hiervan.   
En voeg hieraan de achtste toe: jouw verwerping van  

zaken die naast de ware God als goddelijk zijn genomen.‘’ 
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Daarnaast het verduidelijken van (het tweede deel van) de 
getuigenis: dat Mohammed  de boodschapper is van Allaah 

(‘Mohammedan rasoeloe Allaah’). Dit houdt in: hem geloven 
in wat hij heeft gezegd, hem gehoorzamen in wat hij heeft 
bevolen, vermijden wat hij heeft verboden en waar hij tegen 
gewaarschuwd heeft, en dat Allaah niet wordt aanbeden – 
behalve met wat Allaah en Zijn Boodschapper  

voorgeschreven hebben.  
 
Vervolgens worden de resterende van de vijf pilaren van 
de islaam verduidelijkt aan de student. Deze zijn:  
 

 Het gebed,  
 de zakaat,  
 het vasten tijdens de ramadan   
 en de hadj naar Baytoe Allaahi al-Haraam - voor 

degenen die daartoe in staat zijn.     
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Les drie: De pilaren van imaan 

 

 
De pilaren van imaan zijn er zes:  
    

 Dat je gelooft in Allaah, 
 Zijn engelen,  
 Zijn boeken, 
 Zijn boodschappers, 
 de laatste dag 
 en in de Goddelijke Voorbeschikking - zowel het goede als het 

kwade daarvan. 
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Les vier: Categorieën van tawhied en vormen 

van shirk  
 
 
 

Verduidelijken van de categorieën van tawhied en deze 
zijn er drie:   
  

1. Tawhied van Heerschappij (tawhied ar-Roeboebiyah). 
2. Tawhied van aanbidding (tawhied al-oeloehiyah). 
3. Tawhied van Namen en Eigenschappen (tawhied al-

Asmaa wa Sifaat).   
   
Wat betreft tawhied van Heerschappij: dit is het geloven 

dat Allaah  de Schepper en Bestuurder van alles is. Hij 
heeft hierin geen enkele deelgenoot.     
   
Wat betreft tawhied van aanbidding: dit is het geloven 

dat Allaah  het alleenrecht heeft om aanbeden te 
worden, zonder hierin een deelgenoot te hebben; dit is de 
definitie van ’La ilaha illa Allaah’.  Het houdt in dat niets of 
niemand het recht heeft om aanbeden te worden, 
behalve Allaah. Alle aanbiddingen, zoals het gebed, vasten 
enz., zijn verplicht met een oprechte intentie voor Allaah alleen 
te doen.  Het is niet toegestaan iets hiervan te richten naar 
iemand anders dan Hem. 
     
Wat betreft tawhied van Namen en Eigenschappen: dit is het 
geloven in alles wat vermeld staat in de Edele Qoraan of in de 
authentieke overleveringen, met betrekking tot de Namen 
en Eigenschappen. En het bevestigen hiervan 

voor Allaah alléén - op een manier die bij Hem  past - 
zonder iets:    
 

 te verdraaien    
 te ontkennen    
 een hoedanigheid toe te kennen    
 te vergelijken      
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Handelend in overeenstemming met de uitspraak  van Allaah

:  

َمده ٱ ّلَله ٱ ٢ لَص وَ  قهل  ﴿  د   ّلَله ٱ هه َح
َ

١ أ  

َم   َِل   ل َم   ي َل   َول هو ٣ ي  

َم     ن َول ًوا ۥهَله  يَكه فه ده   كه َح
َ

﴾٤ أ  
 

''Zeg (O Mohammed): ''Hij is Allaah, de Enige.  
Allaah is de Enige van Wie al het Geschapene 

afhankelijk is.  
Hij heeft niet verwekt, noch is Hij verwekt.  

En niemand is aan Hem gelijkwaardig.'' 
[soerah al-Ikhlaas (112): 1-4]  

 

Tevens Zijn uitspraak :   
 

ء   ﴿ لِهِۦ ََش  ِمث  يه  لَي َس َك َِص عه ٱۡل  ِمي َو ٱلَس ﴾وَهه  

 
''…niets lijkt op Hem, en Hij is de Alhorende, de Alziende.'' 

[soerah ash-Shoera (42): 11] 
 
Sommige geleerden hebben de categorieën van tawhied 
beperkt tot twee. Ze namen tawhied van Namen en 
Eigenschappen op in tawhied van Heerschappij. Dit duidt niet 
op onenigheid, want de bedoeling van beide opdelingen is 
duidelijk.    
 
De categorieën van shirk zijn er drie:     
 

 grote shirk    
 kleine shirk    
 verborgen shirk     

    
Wanneer men op grote shirk sterft, resulteert dit in het nietig 
raken van de daden en het eeuwig verblijven in de Hel. 
Zoals Allaah de Verhevene heeft gezegd:  
 
 
 


