
                           Shaych `Abdoel-'Aziez Aalesh-Shaych

Zijn Naam en Afkomst:
Hij is de edele Shaych 'Abdoel-'Aziez Ibn 'Abdoellaah Ibn Mohammed Ibn 'Abdoel-Latief Aal esh-
Shaych. Hij werd geboren in Riyaadh in 1362 N.H.(1941 N.C.) en sinds zijn geboorte leed hij aan 
een zwak oogzicht. In 1381 N.H.(1960 N.C.) verloor hij zijn zicht in het geheel. 

Zijn Studie en Opleiding:
Hij begon met het zoeken van kennis door het bestuderen van de Edele Qor`aan aan de Moskee 
Ahmed Ibn Sanaan en memoriseerde de Qor`aan toen hij 12 jaar oud was. Vervolgens zocht hij 
kennis bij een aantal geleerden in hun studiekringen. In 1375 N.H.(1954 N.C.) vertrok hij naar het 
Imaam ad-Da'wah Instituut waar hij afstudeerde aan de Faculteit van Sharie`ah in 1383 N.H.(1962 
N.C.). Hij was het gewoon om sommige studiekringen van de geleerden bij te wonen in hun 
moskeeen. 

Zijn Functies en Aanstellingen:
Hij begon zijn actieve religieuze leven nadat hij afstudeerde aan de Faculteit van Sharie`ah in 1383 
N.H.(1962 N.C.) toen hij als leraar ging werken op het Imaam ad-Da'wah al-'Ilmie Instituut. Hij 
werkte hier tot het jaar 1392 N.H.(1971 N.C.). Hij vertrok daarna naar Riyaadh om les te geven aan 
de Faculteit van Sharie`ah (aan de Universiteit van Imaam Mohammed). Hij bleef daar tot aan 1412 
N.H.(1991 N.C.). 

In 1407 N.H.(1986 N.C.) werd hij lid gemaakt van de Raad van Hoogste Geleerden en in 1416 N.H.
(1995 N.C.) werd hij lid gemaakt van het Permanente Comité voor Islaamitisch Onderzoek en 
Fatawaa. Hierna werd hij aangesteld als plaatsvervanger voor de grote moeftie van het Koninkrijk 
(Shaych `Abdoel-`Aziez Ibn Baaz (rahiemehoellaah) 

Vanaf 1390 N.H.(1969 N.C.) was hij de imaam voor de Djoemoe`ah gebeden in de Mesdjied van 
Shaych `Abdoellaah Ibn `Abdoel-Latief. Later, in 1412 N.H.(1991 N.C.), werd hij imaam in de 
Centrale Mesdjied van el-Imaam Turkie Ibn 'Abdoellaah in Riyaadh en op de Dag van 'Arafah in 
1402 N.H.(1981 N.C.) werd hij (aangesteld als) de imaam en chatieb in Mesdjied Namirah te 
‘Arafah. 

Terwijl hij werkte op de Faculteit van Sharie`ah was hij vaak supervisor van universiteitsdiscussies 
en hij nam ook deel aan deze discussies/debatten. 

Sinds 1414 N.H.(1993 N.C.) neemt hij deel aan het radioprogramma "Noeroen 'alad-Darb" waarin 
hij vragen beantwoordt. 



Naast zijn werk in het veld van da`wah in Riyaadh en Taif geeft hij ook lessen in de Centrale 
Mesdjied van el-Iemaam Turkie Ibn 'Abdoellaah in Riyaadh en neemt hij deel aan conferenties en 
lezingen. 

Moge Allaah de Shaych een lang leven in gehoorzaamheid aan de Almachtige schenken, en hem de 
mogelijkheid geven om nog heel lang zijn kennis te delen met zijn studenten, amien.
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