
     Imaam Mohammad ibn Iebraahiem Aal ash-Shaych

Zijn Naam en Afkomst:
Zijn volledige naam was Aboe ‘Abdoel-‘Aziez Mohammad ibn Iebraahiem ibn ‘Abdoel-Latief ibn 
‘Abdoer-Rahmaan ibn Hasan Aal ash-Shaych. 

Hij werd geboren in de stad Riyaadh op de 17e van de maand Muharram in het jaar 1311H oftewel 
1890.  

Zijn Educatieve Opvoeding en Leraren:
Hij werd opgevoed in een rechtschapen omgeving in Riyaadh, onder begeleiding van zijn vader, 
Shaych Iebraahiem ibn ‘Abdoel-Latief. Shaych Muhammad ibn Iebraahiem, leerde de Qor’an van 
buiten op een leeftijd van elf  jaar.  Hij  werd blind toen hij  16 jaar  oud was.  Maar  desondanks 
hinderde hem dat niet in zijn vastberadenheid (om kennis te zoeken), het is zelfs zo dat hij ondanks 
zijn handicap de lessen van de geleerden van zijn tijd ijverig bleef bezoeken. 

Hij studeerde bij zijn vader en zijn oom, Shaych `Abdoellaah ibn ‘Abdoel-Latief, een beroemde 
geleerde uit zijn tijd, uit de streek Najd. In het gezelschap van zijn vader en zijn oom, memoriseerde 
hij  verschillende  teksten  van de  Islaamitische  Wet  en  de  Arabische  taal.  Hij  studeerde  fiqh en 
moestalah al-Hadieth (wetenschap van hadieth) bij Shaych Sa’d ibn ‘Atieq (rahiemehoellaah), en 
studeerde  de  verscheidende  aspecten  van  de  Arabische  taal  van  Shaych  Hamad  ibn  Faaris 

(rahiemehoellaah( .

Zijn Werken en Functies:
Naast  zijn  inspanningen  in  het  lesgeven,  fatwas  uitvaardigen,  en  Ghoetba  geven,  beklede  hij 
verschillende functies in de regering waaronder: 

• Hoofd van Academische Instituten.

• Hoofd van de Rechterlijke Macht.

• Studieleider  van  de  Islaamitische  Universiteit  van  Medienah,  al-Medienah  an-
Nabawiyyah.

• Hoofd van de Academische Instituut voor meisjes, en nog enkele van zulke functies.

Zijn Studenten:
Verschillende geleerden zijn bij hem afgestudeerd, onder hen zijn: 

• Shaych `Abdoellaah ibn Hoemaid



• Shaych `Abdoel - `Aziez ibn Baaz

• Shaych Soelaymaan ibn ‘Oebayd

• en nog vele anderen.

Zijn Dood:

Shaych Mohammed ibn Iebraahiem overleed op Woensdag, de 24e van de maand Ramadhaan in het 
jaar 1389H oftewel 1968, op een leeftijd van 78 jaar. Hij liet een grote collectie met Fataawa en 
essays achter waarvan velen in verscheidene boeken en tijdschriften staan gedrukt. 
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