
                    Shaych ‘Abdoellaah Ibn Hasan al-Qoe`oed
Zijn Geboorte en Afkomst:

Hij is geboren op de 17e nacht van de maand Ramadaan in 1343 N.H. oftewel 1922 N.C. in het 
dorp al-‘Arieq hetgeen bekend staat als Waadie Hoe’aam, wat tevens één van de valleien van 
Yamaamah is.

Zijn Opvoeding en Studie:
Hij is opgevoed door zijn nobele ouders in een welvarende omgeving. Hij studeerde de basis  van 
het lezen en schrijven van de Moeshaf met Mohammed Ibn Sa’d Aale Soelaymaan. Later 
memoriseerde hij de Qor’aan en een enkele verhandelingen van Shaych al-Islaam Ibn Taymiyyah, 
Iemaam Mohammed Ibn ‘Abdoel-Wahaab met de rechter van zijn stadje, in die tijd was dat Shaych 
‘Abdoel-‘Aziez Ibn Ibraahiem Aale ‘Abdoel-Latief. 

Zijn verdere Zoektocht naar Kennis:

Hierna werd zijn wil om meer kennis te vergaren sterker, waarop hij op de 27e van de maand Safar 
1367 N.H. oftewel 1946 N.C. verliet hij zijn welvarende omgeving en reisde naar Shaych 
‘Abdoel-‘Aziez Ibn ‘Abdoellaah Ibn Baaz die in de Kharj-regio woonde. Hij verbleef vier jaar met 
hem, exclusief de tussentijdse onderbrekingen die hij maakte om zijn ouders te bezoeken die hem 
financieël ondersteunde opdat hij kennis kon zoeken.

Hij bestudeerde een aantal werken met Shaych Ibn Baaz zoals de voornaamste boeken en anderen 
zoals hen van de boeken van Hadieth en Fiqh. Tijdens zijn verblijf met hem, memoriseerde hij een 
aantal verhandelingen waaronder Boeloegh al-Maraam, en hij was erg pienter in het zoeken van 
kennis gebaseerd op authentiek bewijs.

Toen het Onderwijs Instituut in Riyadh aan het begin van 1371 N.H. oftewel 1950 N.C. geopend 
werd, werd hij daarnaar overgeplaatst om later in 1377 N.H. oftewel 1956 N.C. af te studeren op de 
Faculteit van Sharie’ah.

Zijn Leraren:
Zijn leraren waren o.a:

• Shaych ‘Abdoel-‘Aziez Ibn Baaz;

• Shaych ‘Abdoer-‘Razzaaq ‘Afiefie;



• Shaych Mohammed al-Amien ash-Shanqietie;

• Shaych ‘Abdoer-Rahmaan al-Ifrieqie.

Zijn Functies en Aanstellingen:

Op de 4e dag van Joemaada al-Oolaa in 1375 N.H. oftewel 1954 N.C. werd hij aangewezen om 
leraar te worden op het Onderwijs Instituut, en op de 9e dag van Joemaada al-Oolaa werd hij 
overgeplaatst naar het Ministerie van Onderwijs om daar te werken als een inspecteur van 
Religieuze Studies voor middelbare scholen.

Op de 8e dag van Dhoel-Qa’dah 1380 N.H. oftewel 1959 N.C. vertrok hij naar het Gerechtshof en 
werkte daar als lid van de rechterlijke macht.

Op de 1e dag van Rabie’ath-Thaanie 1397 N.H. oftewel 1976 N.C. werd hij lid van het Permanente 
Comité voor Islaamitisch Onderzoek en Fataawa, dat voortvloeide uit zijn aanstelling tot het Comité 
van Grote Geleerden.

Op de 1e dag van Moeharram 1406 N.H. oftewel 1985 N.C. ging hij met pensioen.

Zijn verdere Dawah-activiteiten:
Hij heeft deelgenomen aan educatieve activiteiten en het afvaardigen van Fataawa. En assisteerde 
de Universiteit van al-Malik Sa’oed door lezingen te geven aan studenten van de hogere studies aan 
het Departement van Islaamitisch Onderwijs.

Op de 20e dag van Sha’baan 1378 N.H. oftewel 1957 N.C. werd hij aangewezen als Iemaam en 
Khatieb van de Djaami’ al-Mashieqieq in Riyaadh.

Op de 1e van Moeharram 1391 N.H. oftewel 1970 N.C. werd hij aangewezen als Iemaam en 
Khatieb van de Djaami’ van al-Malik ‘Abdoel-‘Aziez, een positie die hij vandaag de dag nog steeds 
behartigt.

Zijn Werken:
De Shaych heeft naast zijn vele werken in het onderwijs, speechen en fatwageven in boeken, op de 
radio en tijdens de Hadj-periode etc. ook verschillende andere publicaties op zijn naam staan, 
waaronder een collectie van zijn khoetbah’s die gebundeld zijn in vier volumes. 

Zijn Overlijden:
De Shaych heeft na een leven van D'awah, onderwijs en fatwa het leven verlaten in plusminus 
1418NH rahiemehoellaahoe Ta'ala.


