
Imaam Mohammed ibn ‘Ali ibn Mohammed ibn 
‘Abdoellaah ash-Showkaanie

Zijn Geboorte en Afkomst

Hij is Mohammed ibn 'Ali ibn Mohammed ibn 'Abdoellaah ash-Showkaanie en vervolgens as-
San'aanie. De Imaam, de opvoedkundige 'Allaamah uit het land van Jemen. Een zee van kennis, de 
uitblinker van zijn tijd, een uitzondering in het leven, Shaychoel-Islaam, het voorbeeld voor de 
mensen, de vertaler van de Qor`aan en de Hadieth, een oprechte aanbidder, overweldigend tegen al-
Bid'ah, één van de laatsten van de Groten, de kroon der opvolgers, de schrijver van werken waarin 
niemand hem is voorgegaan, de hoofdrechter van Ahloes-Soennah wal-Djama'ah.

Hij werd geboren -zoals dat gevonden is met zijn eigen handschrift- op het midden van de dag van 
maandag 28 Dhoel-Qi`dah in het jaar (1173NH) in zijn plaatsje genaamd Hiedjratoesh-Showkaan. 
Zijn vader stond bekend in San'aa als 'Showkaanie' en dit is een verwijzing naar zijn plaatsnaam 
Showkaan. Showkaan is een dorp van één van de dorpen van as-Saahiemieyyah, één van de 
stammen van Chowlaan. 

Zijn Opgroeien en Zoektocht naar Kennis

Hij (rahiemehoellaah) is met rein -en kuisheid opgegroeid in San'aa in het huis van zijn vader. Hij 
zocht daar naar kennis en naar de mogelijkheid om te luisteren naar de grote geleerden. Hij maakte 
zichzelf vrij om kennis te zoeken en zette zichzelf bikkelhard in. Hij las de Qor`aan bij een groep 
onderwijzers en memoriseerde hem in zijn geheel bij de Faqieh Hassan ibn 'Abdoellaah al-Habl. 
Vervolgens perfectioneerde hij zijn memorisatie van de Qor`aan bij een aantal Qor`aan-geleerden in 
San'aa. Hierna memoriseerde hij:
 

• ‘al-Azhaar’ van Iemaam al-Mahdie in Fiqh
• ‘Mochtasir al-Faraa`id’ van al-'Oesayfierie 
• ‘al-Moelhat’ van al-Harierie
• ‘al-Kaafieyyah wash-Shaafieyyah’ van Ibn al-Haadjib 
• ‘at-Tahdhieb’ van al-'Allaamah at-Taftaazaanie
• ‘at-Talchies fie 'Oeloem al-Balaaghah’ van al-Qizwienie
• ‘al-Ghaayah’ van Ibn al-Imaam
•  een gedeelte van ‘Moechtasir al-Moentahaa’ van Ibn al-Haadjib in Oesoel al-Fiqh



• ‘Mandhoemat al-Djezerie’ in dialecten van de Qor`aan etc. 

Een aantal van deze samenvattingen van de kennis memoriseerde hij voor zijn aanvang naar het 
zoeken van kennis en andere stukken pas daarna. Vóór zijn tocht naar het zoeken van kennis heeft 
hij ook veel geschiedenisboeken en boeken over manieren etc gelezen. Hierna heeft hij zich ingezet 
voor het zoeken naar kennis totdat hij een Imaam werd waar men met de vingers naar wees. 

Zijn Bekendste Leraren

• Zijn vader 'Ali ibn Mohammed ibn 'Abdoellaah ash-Showkaanie, 
• al-'Allaamah 'Abdoer-Rahmaan ibn Qaasim al-Medaanie, 
• al-'Allaamah Ahmed ibn 'Aamir al-Hidaa`ie, 
• al-'Allaamah Ahmed ibn Mohammed al-Harraazie (zijn leraar in Fiqh waarbij hij 13 jaar 

lang studeerde), 
• al-'Allaamah Ismaa'iel ibn al-Hassan ibn Ahmed ibn al-Imaam al-Qaasim ibn Mohammed 

(zijn leraar in taal), 
• al-'Allaamah 'Abdoellaah ibn Ismaa'iel an-Nahmie, 
• al-Qaasim ibn Yeyha al-Chowlaanie, 
• al-Hassan ibn Ismaa'iel al-Maghrabie, 
• al-'Allaamah 'Ali ibn Haadie 'Arhab, 
• al-'Allaamah Haadie ibn Hoesayn al-Qaarinie, 
• al-'Allaamah 'Abdoer-Rahmaan ibn Hasan al-Akw'a, 
• al-'Allaamah 'Abdoel-Qaadir ibn Ahmed, 
• al-'Allaamah 'Ali ibn Ahmed ibn 'Aamir e.a.

 
Een aantal van zijn Studenten

• Zijn zoon al-'Allaamah 'Ali ibn Mohammed ash-Showkaanie, 
• al-'Allaamah Hoesayn ibn Mohsin as-Sab'ie al-Ansaarie al-Jemaanie, 
• al-'Allaamah Mohammed ibn Hasan ash-Shesdjnie adh-Dhimyaarie, 
• al-'Allaamah 'Abdoel-Haqq ibn Fadl al-Hindie, 
• Ash-Sherief al-Imaam Mohammed ibn Naasir al-Haazimie en vele anderen.

 
Zij allen zijn grote geleerden en specialisten in de verschillende vakken van de Islaamitische 
Jurisprudentie geworden. 

Zijn Madhab en 'Aqiedah

Hij studeerde de Fiqh op de madhhab van Zeed [1] en specialiseerde zichzelf hierin. Hij schreef en 
gaf fatwa op deze madhhab totdat hij er een Imaam in werd. Vervolgens is hij kennis gaan zoeken 
van Hadieth waarin hij uitblinkte totdat hij at-Taqlied [2] in zijn totaliteit verliet en de positie van 
Idjtihaad [3] betreedde. Dus schreef hij zijn boek 'As-Sail al-Djarraar al-Moetedefiq 'ala 
Hadaa`iq al-Azhaar' (De overweldigende watervloed die op Hadaa`iq al-Azhaar -de Fiqh boeken 
op de madhhab van Zeed- stort) waarin hij spreekt over de verschillende hoofdstukken van de Fiqh 
en hij hetgeen vast staat met bewijzen uit de Qor`aan of de Soennah beaamd en alles wat van de 
madhhab is zonder of met een slecht bewijs, als vals aantoonde. Dit was de aanleiding dat de 
mensen in zijn tijd tegen hem op stonden. De meeste van hen waren fanatieke blindvolgers die 
verblind waren door hun onwetendheid over de realiteit van het argumentatiemateriaal vanuit de 
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Qor`aan en de Soennah. 

Nadat de Imaam een boekje naar hen geschreven had waarin hij verduidelijkte dat Taqlied 
verrichten verboden is en dat het tijd is dat ze opstaan en echte opvolgende[4] studenten van de 
kennis worden! Ging het ineens over en weer en ontstond er een fietna in San'aa tussen de 
opvolgenden en de blindvolgenden die probeerden om ash-Showkaanie in een kwaad daglicht te 
stellen door te beweren dat hij alleen maar gekomen is om de madhhab van az-Zaydieyyah te 
verwoesten.

In werkelijkheid was de Imaam gedreven door vurige liefde voor het oprecht volgen van de 
Waarheid in het Boek van Allaah en in de Soennah van onze Uitverkoren Profeet Mohammed 
(salallaahoe ‘alayhie wasellem) en wilde hij graag Leiding voor de moslims op het rechte pad.

Zijn 'Aqiedah was niets anders dan die van de Selef in ar-Roeboebieyyah, al-Oeloehieyyah en al-
Asmaa was-Sifaat. Over de laatste heeft hij zelfs een boekje geschreven genaamd: 'at-Tohaf bi 
Madhhab as-Selef', en ook al zijn er jammer genoeg bij de Imaam enkele zaken van Madhhab az-
Zaydieyyah blijven steken zoals dat duidelijk wordt in o.a. zijn Tafsier, toch zijn de geleerden het 
erover eens dat hij één van de grote geleerden van Ahloes-Soennah is. En van eenieder worden de 
uitspraken geaccepteerd of verstoten, behalve die van de Profeet Mohammed (salallaahoe ‘alayhie 
wasellem)!

Zijn Schrijfwerken

Hij heeft echt veel goede schrijfwerken over verschillende vakken van de Islaamitische 
Jurisprudentie (zoals: Fiqh, Hadieth, Taal, Oesoel al-Fiqh, Tafsier etc.) nagelaten, hier volgen er een 
aantal:

• Nayl al-Awtaar
• Fath al-Qadier
• Irshaad al-Foehoel
• Ad-Dorar al-Behiejah 
• Had as-Safer etc…

Zijn Overlijden

Hij ging door met het zoeken naar kennis, onderwijzen en onderzoeken totdat hij op deze weg 
overleed. Dit was op de nacht van woensdag de 27e van de maand Djamaad  al-Aachir in het jaar 
(1250NH). Rahiemehoellaahoe Ta'ala!

Mede mogelijk gemaakt door SP
Bron: Genomen van Tafsier Fath al-Qadier met een aantal aanpassingen. Oorspronkelijk is deze 
biografie geschreven door de student van Imaam ash-Showkaanie, al-'Allaamah Hoesayn ibn 
Mohsin as-Sab'ie al-Ansaarie al-Jemaanie.

[1]  Voetnoot vertaler: De Madhhab van Zeed -az-Zaydieyyah- dit is de madhhab die eeuwen lang 
in Jemen heerste het is één van de lichtere vormen van de Sjiïetische sekten die het dichtste tot 
Ahloes-Soennah is, zoals veel van de geleerden dat vermelden.
[2]  Voetnoot vertaler: Taqlied is letterlijk: blindelings volgen. Islaamitisch termkundig is het, het 
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volgen van een Iemaam of persoon zonder zijn bewijsvoering te kennen.
[3]  Voetnoot vertaler: Idjtihaad letterlijk inzetten. De termkundige betekenis is: de inzet van een 
grote geleerde om een wetsbepaling te ontlenen of de ontrekking van regelgeving en wetsbepaling 
door een grote geleerde uit de Qor`aan en de Soennah. 
[4]  Voetnoot vertaler: Opvolgend, in het Arabisch: al-Itiba'ah. De bedoeling is: het volgen van de 
grote geleerden door de studenten van de kennis aan de hand van het kennen van hun bewijsvoering 
uit de Qor`aan en de Soennah. Dit is het niveau waarop alle moslims moeten proberen te komen 
zodat onwetendheid, fanatisme, hizbieyyah en blindelings volgen totaal verbannen zullen worden 
uit de Islaamitische gemeenschap!
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