
           Imaam Mohammed al-Amien ash-Shanqietie 
Zijn Geboorte:
Hij werd geboren in het jaar 1325H oftewel 1897. 

Zijn Opvoeding en Onderwijs:
Hij leerde de hele Qor’aan van buiten toen hij nog maar 10 jaar oud was, en dat deed hij samen met 
zijn oom `Abdoellaah ibn Mohammed al-Moechtaar ibn Iebraahiem ibn Ahmad Noeh al-Jaknie. 

Hij studeerde Tadjwied en de schrijfkunst van de ‘Uthmaanie moes’haf bij zijn neef Mohammed ibn 
Ahmad ibn Mohammed al-Moechtaar. 

Hij studeerde bij zijn tante de basis van de Arabische Grammatica zoals al-‘Aajaromeeyah, en 
andere onderwerpen zoals de levensgeschiedenis van de Profeet en de geschiedenis van de 
Arabieren. 

Zijn Leraren:
Wat andere takken van kennis betreft zoals Fiqh,  Tafsier,  Hadieth, Arabische Grammatica, Oesoel  
al-Fiqh en poëzie, deze studeerde hij bij een aantal van de meest vooraanstaande geleerden van het 
land, allemaal van de stam al-Jaknie. Onder hen waren: 

• Shaych Mohammed ibn Saalih (beter bekend als ibn Ahmad al-Afram)

• Shaych Ahmad al-Afram ibn Mohammed al-Moechtaar

• Shaych Ahmad ibn `Omar

• Shaych Ahmad ibn Mood

• Shaych Mohammad an-Nimah ibn Zaydaan

• Shaych Ahmad Faal ibn Aadoeh

Zijn Lessen en Studenten:
Later is hij zelf les gaan geven, waaronder Tafsier. Hij heeft twee keer de complete Tafsier van de 
Qor’an gedoceert  in al-Masdjied an-Nabawie,  waardoor zijn studenten dan ook talrijk in aantal 
waren, zo veel zelfs dat het exacte aantal niet bekend is. Een aantal van hen zijn: 

• Shaych  ‘Abdul-‘Aziez  ibn  Baaz,  woonde  regelmatig  zijn  lessen  Tafsier bij  in  al-
Masdjied an-Nabawie, in de tijd dat hij hoofd was van de Islaamitische Universiteit.



• Shaych ‘Atiyyah Muhammad Saalim, degene die na de dood van de Shaych het werk 
van de Shaych genaamd Tafsier Adwaa al-Bayaan, heeft afgeschreven.

• Shaych Bakr ibn `Abdoellaah Aboe Zaid.

• Shaych `Abdoellaah ibn Mohammed al-Amien ash-Shanqietie (zijn zoon).

• Shaych Mohammed al-Moechtaar ibn Mohammed al-Amien ash-Shanqietie (zijn andere 
zoon).

Zijn Werken:
De Shaych schreef vele boeken, deze onderscheidden zichzelf door de kracht van de bewijzen die 
hij gebruikte, de helderheid van de boodschap en methodiek, originaliteit, en nauwkeurigheid in 
Arabische Grammatica. Tot zijn werken behoren onder andere: 

• Adwaa al-Bayaan fie Iedhaah al-Qor’an bil-Qor’aan

• Aadaab al-Bahth wal-Munaatharah

• Daf’u Iehaam al-Idhtiraab ‘an Aay al-Kitaab

• Alfiyah fil-Mantiq

• Chaalis al-Jamaan fie Dhikr Ansaab Banie ‘Adnaan

• Man’u Jawaaz al-Majaaz fil Moenazzal lit-Ta’abbud wal-I’jaaz

• Moedhakkirah Oesoel al-Fiqh

• Manhadj Aayaat al-Asmaa was-Sifaat

• Rajz fie Furoe’ Madhab Maalik Yakhtass bil-‘Uqoed min al-Buyoe’ war-Roehoen

• Sharh Maraaqie as-Sa’oed

• Nathm fil-Faraa’ied

Zijn Karakter en Gedragingen:
Wat zijn manieren betreft, deze waren van een man, een geleerde die handelde naar hetgeen hij 
predikte, en hij stond het nooit toe dat tijdens zijn bijeenkomsten iemand een ander belasterde. 

Hij was een nobel mens en was altijd afkerig aan wat het leven in deze wereld hem te bieden had. 
Hij sprak altijd de waarheid, en was heel eerlijk, altijd bereid om zijn mening te veranderen als hem 
het bewijs getoond werd. 

Hij vond het zoeken van kennis heel belangrijk, en wat hem betrof waren alle takken van kennis de 
middelen, en was het Boek van Allaah het doel. 

Het wordt getuigd door degenen die regelmatig zijn lessen bewoonden dat zijn kennis over het 
Boek van Allaah zo sterk en breed was, dat als iemand hem een Aayah citeerde, dan antwoordde hij 
meteen met de Aayah ervoor en erna. 

Zijn Dood:
Hij overleed in het jaar 1393H oftewel 1972.

Mede mogelijk gemaakt door SP
Bron: scholars biographies, 14th century 


