
  Shaych al-'Allaamah Haafiedh ibn Ahmed al-Hakamie

Zijn Geboorte en vroege Jeugd:
Shaych Haafiedh ibn Ahmed ibn 'Alie al-Hakamie (rahiemehoellaah) was één van de notabele 
geleerden van het Koninkrijk van Saoedi-Arabië, en één van de meest bekende van degenen die 
leefden in de 14de (hidjrie) eeuw uit de zuidelijke regio van het land (i.e. Toehaamah).

Shaych Haafiedh werd geboren op de 24ste van Ramadhaan, 1342 N.H. (1924 N.C.) in een 
kustdorpje genaamd as-Salaam welke ongeveer zuidoost ligt van de stad Djaazaan. Toen hij nog een 
kleine jongen was verhuisde hij naar de stad al-Djaadi`, welke dichter bij de stad Saamitah was, 
omdat zijn vader vond dat het landbouwgrond en de weilanden daar beter waren. Zijn directe 
familie ging echter door met pendelen tussen de twee steden vanwege de verzachtende 
omstandigheden.

De jonge Haafiedh werd grootgebracht onder de goede en rechtvaardige voogdijschap van zijn 
vader die hem beleefdheid, reinheid en goed karakter onderwees. Voor het bereiken van de leeftijd 
van volwassenheid werkte hij als een herder, en hoedde zijn vaders’ schapen welke de meest 
belangrijke vorm van bezit voor zijn familie waren net zoals voor de rest van de mensen in de 
gemeenschap in die dagen. Haafiedh verschilde echter van de andere jongens in zijn dorp vanwege 
zijn intelligentie en zijn vermogen om snel te memoriseren en te begrijpen. Hij leerde schrijven toen 
hij nog een kleine jongen was en hij had de gehele Qor’aan gememoriseerd toen hij twaalf jaar oud 
was.

Zoeken van Kennis en Religieuze Studies:
Toen de jonge Haafiedh de leeftijd van zeven jaar bereikte, stopte zijn vader zowel hem als zijn 
oudere broer Mohammed in de Qor’aan Memorisatie School in de stad Djaadi`. Daar las hij Djoez 
Ammaa en Djoez Tabaarak (30ste en 29ste deel van de Qor’aan) voor de leraar en naderhand 
volbrachten hij en zijn broer het leren lezen van de gehele Qor’aan met de juiste regels van recitatie 
in ongeveer een paar maanden en kort daarna voltooide hij het memoriseren van de Qor’aan in zijn 
geheel.

Daarna concentreerde hij zich op zijn schrijfvaardigheden totdat hij hen perfectioneerde en in staat 
was om de Qor’aan te kopiëren met uitstekend handschrift. Op het zelfde moment waren hij en zijn 
broer bezig met het lezen en memoriseren van de boeken van fiqh, erfrecht, hadieth, tafsier en 
tauwhied onder de voogdijschap van hun vader omdat er niemand anders geschikt was of 
betrouwbaar genoeg was om hen te onderwijzen.

In het jaar 1358 N.H (1940 N.C.) reisde Shaych `Abdoellaah ibn Mohammed ibn Hamad al-



Qar’aawie [1] helemaal van Nadjd naar de stad Toehaamah in het zuidelijke deel van het Koninkrijk 
nadat hij gehoord had over de graad van onwetendheid en de verspreiding van innovatie in de regio 
– welke (uiteindelijk) de voorwaarde wordt voor elke streek dat maar een paar mensen heeft die 
uitnodigen naar de Religie van Allaah (Islaam) of helemaal niemand om de zaken recht te zetten.

Shaych al-Qar’aawie beloofde de verantwoordelijkheid van het uitnodigen naar de Ware Religie 
(van Islaam) op zijn schouders te nemen en het corrigeren van de corrupte geloofsovertuigingen in 
`aqiedah en de bijgeloven die waren blijven steken in de gedachten van de onwetende mensen in de 
regio.

In 1359 N.H. (1941 N.C.) ging Haafiedh ibn Ahmed’s oudere broer Mohammed [2] naar Shaych 
Hamad al-Qar’aawie met een brief van hen beiden met het verzoek om enkele boeken over 
Tauwhied en het betuigen van spijt met het feit dat zij niet in staat waren om te komen (om met hem 
te studeren) omdat zij te druk waren met het bedienen en het begeleiden van hun ouders’ behoeften. 
Zij verzochten ook dat de Shaych hun dorp zou bezoeken zodat zij mochten luisteren naar enkele 
van zijn lessen. Shaych al-Qar`aawie accepteerde hun uitnodiging en ging naar hun dorp waar hij de 
jonge Haafiedh ontmoette en hem erg goed leerde kennen en in hem hoopgevende tekenen van 
uitmuntendheid en intelligentie zag – wat een erg nauwkeurige schatting bleek te zijn.

Shaych al-Qar’aawie bleef in al-Djaadi` (hun dorp) een aantal dagen onderwijzen, en een groep van 
ouderen zowel als sommige jeugdigen van de lokale mensen woonden de lezingen bij. Onder hen 
was de jonge Haafiedh die de kleinste van hen was in leeftijd, toch de snelste van hen in het 
memoriseren en begrijpen van de informatie die gegeven werd. Shaych `Abdoellaah al-Qar’aawie 
zei over hem: “En aldus was het dat ik een aantal dagen in al-Djaadi` bleef. Haafiedh woonde de 
lesen bij en als hij iets miste dan zou hij het krijgen van zijn klasgenoten. Hij is zoals zijn naam 
Haafiedh (wat betekent: iemand die memoriseert), hij onthoudt dingen (nauwkeurig) met zijn hart 
en met zijn aantekeningen nemend. Ik dicteerde aan alle studenten en legde daarna de les uit en de 
oudere studenten vroegen hem als zij problemen hadden met het begrijpen van iets of als zij iets 
misten in hun aantekeningen te schrijven.” [Deze citaat is genomen van een korte autobiografie van 
het leven van Shaych al-Qar’aawie.] 

Toen Shaych al-Qar’aawie klaar was om terug te keren naar de stad Saamitah – welke hij, rond deze 
tijd, reeds zijn woonplaats en centrum voor zijn da`wah activiteiten had gemaakt – vroeg hij de 
ouders van de jonge Haafiedh om hem toe te staan iemand tewerk te stellen om hun schapen te 
hoeden namens Haafiedh in ruil voor hun toestemming dat Haafiedh en zijn oudere broer 
terugkeerden met hem naar Saamitah zodat zij daar kennis mochten zoeken onder zijn 
voogdijschap. Maar Haafiedh’s ouders weigerden het verzoek van de Shaych in eerste instantie, en 
stonden erop dat hun jongste zoon met hen bleef om hun grote behoefte voor hem. Echter, Allaah 
bepaalde dat het leven van Haafiedh’s moeder eindigde tijdens de maand van Radjab in het jaar 
1360 N.H. (1942 N.C.), dus Haafiedh’s vader stond daarna hem en zijn broer Mohammed toe om te 
studeren met de Shaych, twee of drie dagen per week en daarna naar hem terug te keren.

Haafiedh begon te studeren in Saamitah met de Shaych die lessen aan hem zou dicteren nadat hij 
zou terugkeren naar zijn dorp. Haafiedh was een inspirerende student die alles wat hij las of hoorde 
begreep en memoriseerde.

Treurig genoeg leefde zijn vader niet lang meer hierna aangezien hij overleed op zijn weg terug van 
Hadj in hetzelfde jaar 1360 N.H. (1942 N.C.). Daarna was Haafiedh in staat te studeren en kennis te 
vergaren (voltijd) dus hij ging naar zijn Shaych en bleef met hem, altijd lerende en profiterende van 
hem. Haafiedh bewees een buitengewoon begaafde student te zijn die erg snel leerde. Hij was ook 
erg goed in poëzie en proza en (uiteindelijk) auteerde hij vele boeken in de hoofd-categorieën van 
Islaamitische kennis.

Zijn Schrijfwerken:
Toen Haafiedh slechts negentien jaar oud was, vroeg Shaych al-Qar’aawie hem om een boek te 



schrijven over Tauwhied en de `aqiedah van de Vrome Voorgangers, dat erg makkelijk zou zijn voor 
studenten om te memoriseren, en dat zou ook demonstreren hoeveel hij precies geprofiteerd had van 
zijn lezen en studeren. De jonge Haafiedh antwoordde door het schrijven van een verhandeling in 
didactische proza, genaamd: ‘Soellamoel-Woesoel ilaa `ilm il-Oesoel fie t-Tauwhied’, die hij 
voltooide in het jaar 1362 N.H. (1944 N.C.) en welke met de enthousiaste goedkeuring van zijn 
leraar was zowel als van de andere prominente geleerden van zijn tijd.

Hij volgde dit werk op met andere schrijfwerken in didactische proza over Tauwhied, Hadieth 
terminologie, fiqh, erfrecht, sierah van de Profeet, en anderen, welke allemaal origineel 
gepubliceerd waren met de hulp van Koning Sa`oed ibn `Abdoel-`Aziez.

Het wordt duidelijk voor ons door wat Shaych Haafiedh al-Hakamie heeft achtergelaten voor ons 
van zijn schrijfwerken dat hij diep geraakt was door het lezen van boeken die geschreven waren 
door de geleerden van de vroegere generatie van moslims over tafsier, hadieth, fiqh en principes van 
fiqh, Islaamitische manieren, arabische taal en grammatica. Wat betreft `aqiedah was hij duidelijk 
erg beïnvloed door de schrijfwerken van Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyah en zijn beroemde student 
Ibn al-Qayyim.

Enkele van zijn andere Prestaties:
Toen Shaych `Abdoellaah al-Qar'aawie de superioriteit van zijn student Haafiedh realiseerde, stelde 
hij hem aan als leraar voor de andere studenten en zij profiteerden enorm van zijn lessen. 

In 1363 N.H. (1945 N.C.) koos Shaych al-Qar'aawie Haafiedh uit om de directeur te worden van de 
school in Saamitah, welke de eerste en grootste was van alle scholen die Shaych al-Qar’aawie 
opzette voor de studenten van kennis in de zuidelijke regio van het Koninkrijk. Haafiedh werd ook 
regionaal-opzichter voor alle scholen in de naburige dorpen en gemeenten.

Shaych al-Qar'aawie ging door met het uitbreiden van de scholen in Toehaamah en `Asier en 
uiteindelijk zette hij op zijn minst één school op in elk dorp in het zuiden, die Islaamitische studies 
onderwees. Hij benoemde zijn studenten tot leraren en beheerders voor deze scholen, echter, toen 
Shaych al-Qar’aawie letterlijk honderden scholen had opgezet in de zuidelijke regio nam hij zijn 
eerste student, Haafidh al-Hakamie tot zijn assistent terwijl hij reisde en toezag op de scholen.

Shaych Haafiedh reisde naar vele plaatsen zodat hij zijn verantwoordelijkheden kon uitvoeren met 
Shaych al-Qar’aawie inclusief as-Salaamah al-`Oelyaa en de stad Biesh, Oemm al-Chashab in 
noordelijk Djaazaan. Hij keerde terug naar Saamitah, alweer als directeur van de scholen in de regio 
zodat hij zijn Shaych kon helpen om de vele scholen te beheren die hij had opgericht zodat de 
belangrijke verbeteringen die gebracht waren door deze da`wah zouden worden voortgezet.

De meeste tijd van Shaych Haafiedh al-Hakamie werd besteed aan het proberen de jeugd in zijn 
streek te verbeteren en hen profijt te bieden met zijn kennis zo veel als hij kon. Sommige van zijn 
studenten zijn nu beroemde geleerden (zoals onder andere Rabee' ibn Haadie al-Madchalie, Shaych 
Zaid al-Madchalie en Shaych Ahmed an-Nedjmie, moge Allaah hen beschermen) in hun eigen 
recht, en hebben posities genomen als rechters, leraren en predikers overal in de zuidelijke regio 
van het Koninkrijk of ergens anders.

In 1373 N.H. (1955 N.C.) werd een hoge school geopend in Djaazaan, de hoofdstad van de 
zuidelijke regio, en Shaych Haafiedh al-Hakamie werd gekozen om de eerste directeur te worden in 
hetzelfde jaar. Daarna, in 1374 N.H. (1956 N.C.) werd een scholastieke instituut geopend in 
Saamitah door de Algemene Directoraat van Colleges en Instituten en Shaych Haafiedh al-Hakamie 
werd gekozen om eveneens de directeur ervan te worden. Shaych Haafiedh verrichtte zijn 
administratieve taken zeer goed samen met het onderwijzen van sommige klassen waar hij bekend 
stond om de studenten kennis te geven bovenop en buitenom het beperkte studiepakket van het 
instituut ofwel door hemzelf of door middel van sommige anderen in het instituut.



Zijn Dood:
Shaych Haafiedh al-Hakamie bleef als de directeur van de scholastieke instituut in Saamitah totdat 
hij Hadj verrichtte in het jaar 1377 N.H. (1958 N.C.). Na het voltooien van de rechten van de Hadj, 
overleed Shaych Haafiedh in de stad Mekkah vanwege een plotselinge ziekte op de 18de van Dhoel 
Hidjah, 1377 N.H. (1958 N.C.) terwijl hij nog een jonge man was van slechts 35 jaar. Moge Allaah 
barmhartig met hem zijn.

Mede mogelijk gemaakt door SP

Bron: scholars biographies, 14th century 

[1] Shaych `Abdoellaah al-Qar’aawie werd geboren in het jaar 1315 N.H. in de stad `Unayzah in de 
streek van al-Qasiem en hij overleed in het jaar 1389 N.H. in de stad Riyaadh (rahiemehoellaah). 
Veel krediet gaat naar hem voor de groei en ontwikkeling van kennis en literatuur in de zuidelijke 
regio van het Koninkrijk van Saoedi-Arabië (Toehaamah en `Asier). Er waren vele positieve 
resultaten en grote verbeteringen in de religie, gemeenschap en cultuur van dat gebied en zijn jeugd 
vanwege zijn uitnodiging naar Da’wah at-Tauwhied. 

[2] Hij was één van de welgerespecteerde geleerden in het zuidelijk deel van het Koninkrijk van 
Saoedi-Arabië is. Zijn inspanningen in Da`wah en Islaamitisch Onderwijs hebben een tastbaar 
effect op de gehele regio gehad. Hij was het hoofd van het Islaamitische Instituut in Saamitah voor 
de laatste twintig jaar. Hij verkreeg de positie nadat zijn broer – die het eerste hoofd van het 
Instituut was – de positie verliet. Ik vraag Allaah om zijn leven te verlengen, en hem goede 
gezondheid te schenken, en succes altijd zijn bondgenoot te laten zijn, en dat de Moslims doorgaan 
met het profiteren van hem. Amien... 


