
 Shaych Ahmed ibn Mohammed Shaakir

Zijn Geboorte en Afkomst
Zijn naam is Ahmed Ibn Mohammed Shaakir Ibn Ahmed Ibn ‘Abdil-Qaadir ibn 'Abdoel-Waarith 
ibn Ale Abie 'Alyaa`. Hij komt van een weledele en bekende familie waarvan de stamboom terug 
gaat tot Al-Hoesayn Ibn 'Alie, moge Allaah tevreden zijn met hen beiden. Hij werd geboren in Caïro 
in Egypte.

Zijn Opvoeding en Studie
Zijn vader, Shaych Mohammed Shaakir, was van de mannen die verantwoordelijk waren voor het 
uitvaardigen (qadaa) van religieuze oordelen (fataawa). Hij besteeg de positie van Hoofd Rechter 
van Soedan in 1900. Dus in de tijd dat hij daar verbleef, liet hij zijn zoon, Ahmed, toetreden tot de 
Ghawrdoen School. Vervolgens, in het jaar 1904, trad Ahmed toe tot het Instituut van Alexandrië (in 
Egypte) en daarna tot de Al-Azhar Universiteit, en verkreeg het niveau en rang van een geleerde in 
1917.

Zijn Functies
Hij  verkreeg vervolgens enkele Rechterlijke posities.  Waarna hij  benoemd werd tot  Rechter  en 
Hoofd  van  de  hoogste  Religieuze  Rechtbank,  waar  hij  in  die  functie  verbleef  tot  1951,  en 
vervolgens met pensioen ging.

Zijn Specialisaties en Leraren
Hij had een sterke liefde voor het onderwerp van Hadieth,  dusdanig dat zijn interresse in deze 
boeken  (bedoelende  de  Hadieth  collecties)  al  vanaf  1909  begon.  En dat  was  onder  leiding  en 
instructie van zijn vader. Hij verkreeg iedjaazah’s (geschreven goedkeuringen) over Hadieth van 
‘Abdoellaah Ibn Idries As-Sanoesie, de Geleerde en Moehaddith van Marokko, en van Ahmed Ibn 
Ash-Shams Ash-Shanqietie. Tevens studeerde hij onder Shaych Taahir Al-Djazeirie Al-Atharie en 
andere geleerden, wiens specialisatie de Profetische ahadieth zijn.

Zijn Werken
Shaych Ahmed nam de verantwoordelijkheid tot zich, om aan een aantal van deze boeken van de 
Soennah te werken. Van onder deze boeken was ‘al-Moesnad’ van Iemaam Ahmed (Ibn Hanbal), 
waaraan hij heeft gewerkt, hetgeen waarvan hij bijna tweederde heeft afgemaakt, maar zonder het af 
te maken. Tevens, werkte hij aan ‘Soenan at-Tirmidhie’ hetgeen is gedrukt in twee volumes. Hij 
werkte  ook  aan  ‘Sahieh  Ibn  Hibbaan’,  waarvan  het  eerste  deel  is  gedrukt,  en  hij  heeft  een 



waardevolle  introductie  ertoe  geschreven.  Hij  heeft  tevens  het  boek  ‘Ar-Risaalah’ van  Ash-
Shaafi’ie  bewerkt,  en  de  methodologie  die  hij  toepaste  in  het  verifiëren  en  nakijken  wordt 
beschouwd als  een voorbeeld dat  gevolgd hoort  te  worden.  Hij  schreef  een uitleg op het  boek 
‘Ichtisaar ‘Uloem Al-Hadieth’ van Ibn Kethier, hetgeen het huidige boek is. Hij nam tevens deel 
aan  de  verificatie  en het  nakijken (tahqieq)  van een aantal  boeken zoals  ‘Sharh Soenan Abie 
Dawoed’, en ‘Kitaab Djamaa’oel-‘Ilm’ van Ash-Shaafi’ie, ‘Al-Moehallaa’ van Ibn Hazm, Tafsier 
At-Tabarie en anderen. Hij schreef tevens een uitstekende uitleg van ‘al-Alfiyyah’ van Iemaam as-
Soeyoetie betreffende Hadieth.

Zijn  broer,  Mahmoed [1],  heeft  gezegd:  “Wat  betreft  het  meest  belangrijke  boek dat  hij  heeft 
geschreven, dan was dat ‘Nidhaam at-Talaaq’, waarin hij zijn Idjtihaad aantoont en zijn gebrek 
aan  fanatisme  tegenover  een  bepaalde  madhhab  (bedoelende  zijn  afkeer  tegen  het  blindelings 
volgen van een  specifieke madhab).  In  dit  boek,  legt  hij  de  ‘Regels  en Regelgevingen van de 
Echtscheiding’ uit, van de tekst van de Qor’aan en de uitleggingen van de Soennah betreffende 
echtscheiding. En er was een groot enthousiasme onder de geleerden toen dit boek verscheen.”

Zijn Dood
De Shaych stierf in Caïro in Egypte, in het jaar 1958 (1377 N.H.).

Mede mogelijk gemaakt door SP
Bron: Al-A'alam (1/253) en Mu'jam-ul-Mu'allifeen (13/368)

[1]Voetnoot Aboe 'Oebaydillaah: Mahmoed Shaakir de broer van Ahmed Shaakir was ook één van 
de grote geleerden van zijn tijd. Hij staat bekend om zijn boek Tariech al-Islaam (de Geschiedenis 
van de Islaam). Hij is tevens degene die Sayyid Qoetb tijdens zijn leven heeft weerlegd en degene 
die hem zonder resultaat tot terugkeren heeft bewogen. Moge Allaahs Barmhartigheid met hem en 
zijn broer zijn. Amien.
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