
       Shaych ‘Abdoer-Rahmaan ibn Naasir As- Sa’die
 
Zijn Naam en Afkomst: 
Zijn volledige naam was Aboe ‘Abdoellaah ‘Abdoer-Rahmaan ibn Naasir ibn ‘Abdoellaah ibn 
Naasir Aal Sa’die en hij was van de stam genaamd Banie Tamiem. 

Hij werd geboren in de stad ‘Unayzah, in de Qasiem regio in Saoedi Arabië, op de 12de van de 
maand Moharram in het jaar 1307NH oftewel 1886NC. Zijn moeder overleed toen hij vier jaar oud 
was en zijn vader stierf drie jaar daarna. 

Zijn Studie: 
Nog voordat hij elf jaar oud was had hij de Qor’aan van buiten geleerd en had hij de wetenschap 
van de manier van recitatie bemachtigd. Vervolgens ging hij actief kennis zoeken en studeerde hij 
bij de geleerden van zijn stad en degenen die de stad bezochten. 

Enkele van zijn beroemde Leraren waren: 

• Shaych Ibrahiem ibn Mohammad ibn Haasir 

• Shaych Mohammad ibn Abdoel Kariem ash-Shibil 

• Shaych Saalih ibn ‘Uthmaan, de rechter van ‘Unayzah 

• Shaych Mohammad Shanqeetee, een inwoner van Hiedjaaz 

Naast hen waren er nog vele anderen. Men zou haast kunnen zeggen dat Ibn Teymiyyah en zijn 
student Ibn al-Qayyim ook twee leraren van hem waren. Ondanks dat zij niet in dezelfde tijd 
leefden, waren zij een grote bron van kennis voor hem en hij was dan ook een enthousiast student 
van hun werken. 

Enkele van zijn Studenten:
Shaych al-Imaam Mohammed ibn Saalih al-‘Uthaymien 

Shaych al-‘Allaamah ‘Abdoellaah al-Bessaam 

Zijn Gedrag en Karaktereigenschappen: 
Eén van de meest opmerkelijke eigenschappen van de Shaych was dat hij een voortreffelijk goed 



gedrag had. Hij was zowel met ouderen als jongeren uitzonderlijk nederig. Hij sprak met iedereen 
op zijn niveau van begrip en naar gelang hetgeen goed voor deze persoon was. Hij stelde zich altijd 
erg onverschillig op tegenover de geneugten van deze wereld en hield dan ook afstand van de 
verleidingen van deze wereld. Hij gaf niets om status, macht of roem. 

Zijn Werken: 
Hij schreef tal van boeken, enkele hiervan zijn: 

• Tafsier al-Qor’an, in acht delen 

• Haashiyah Fiqhiyyah 

• Deewaan Khutab 

• Al-Qawaa’id al-Hisaan 

• Tanzeeh ad-Dien 

• Radd alaa al-Qasiemie 

• Al-Haqq al-Waadhih al-Mubayyin 

• Bahjatu Quloob al-Abraar 

• Ar-Riyaadh an-Naadhirah 

en nog vele anderen 

Zijn Dood: 

Hij leefde een eervol en prijzenswaardig leven totdat hij overleed op de 24e van de maand Jumaada 
ath-Thaanie in het jaar 1376NH, oftewel 1955NC.
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