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Biografie van al-Shaykh Fayṣal bin Qazār al-Djāsim حفظه هللا 

Zijn naam en afkomst 

Al-Shaykh Fayṣal Qazār al-Djāsim - ḥafiḍḥullāh - is de Imām van het Ministerie van Awqāf en 

Islamitische Zaken in Koeweit in de Kulaib Mudhi Moskee in het Al-'Aardiya-gebied. De Shaykh 

is prediker van de Shaykh Sbaah As-Saalem As-Sbaah-moskee in het Al-'Aardiya gebied, en hij 

heeft een masterthesis in 'Aqeedah. Hij is geboren in 1389 AH (1969 in de westerse jaartelling).  

Hij heeft meerdere Islamitische lessen die hij in zijn eigen Moskee en daarbuiten houdt. 

 

Hij presenteerde een aantal televisieprogramma's op verschillende zenders zoals de Al-'Afaasy 

en Al-Ma'aali satellietzenders en nam deel aan vele islamitische conferenties binnen- en buiten 

Koeweit. 

 

Zijn biografie 

De Shaykh leerde de Qor'aan uit het hoofd en nam kennis van meerdere geleerden, waaronder: 

 

• As-Shaykh Mohammad al-Sienien; 

• As-Shaykh Djamaal al-Dien Zarabozo; 

• As-Shaykh Mohammad al-Mahmoud an-Najdi; 

• As-Shaykh Khalid al-Harbi;  

• As-Shaykh 'Othman al-Khamies; 

• As-Shaykh 'Abdoel 'Aziz as -Sadhaan; 

• As-Shaykh Mohammad al-Maghrawie;,  

• As-Shaykh Moebaark al-Hajrie en anderen. 

 

Hij nam van hen kennis van al-'Aqiedah, at-Tawheed, al-Fiqh en haar Oesoel (fundamenten) en 

at-Tafsier en haar Oesoel en al-Hadieth en haar Oesoel en de manhaj en Oesoel (methodologie 

en fundamenten) van as-Salafiyyah en andere takken van wetenschappen.   

 

Hij nam kennis van het Arabisch van as-Shaykh 'Abd al-Hamied Aboe ar-Raysh en nam van hem 

al-Ajroemiyyah, en van Dr. 'Abd al-Latif al-Khatieb nam hij de uitleg van de uitleg van Alfiyyah 

van Ibn Maalik.  



En hij las aan een groep van grote 'Ulama, zoals hij las aan As-Shaykh 'Abdullah Al-Ghunaymaan 

verschillende verhandelingen voor van As-Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah en enkele imams 

van de Najdi da'wah, en ook aan As-Shaykh Abdul Aziz Al-Rajihi en anderen dan hen beiden.  

Hij reisde naar de grote geleerden en ontmoette hen verschillende keren, zoals: J 

 

J Al-Imaam 'Abdoel 'Aziz bin Baaz; 

J Al-Imaam Mohammad bin Saalih Al-'Uthaymeen; 

J Al-Imaam Saalih Al-Fawzaan; 

J As-Shaykh 'Abdoellaah Al-'Aqeel; 

J As-Shaykh 'Abdel Mohsin al'Abbaad; 

J As-Shaykh Bakr bin 'Abdillaah Aboe Zayd; 

J As-Shaykh 'Abdollaah bin Ghoedayyaan;  

J As-Shaykh Saalih Al-Sadlaan en anderen, en legde hen veel wetenschappelijke vraagstukken voor.  

 

Hij profiteerde ook van audio opnamen met uitleg van geleerden zoals: 

 

J As-Shaykh Mohammad bin Saalih Al-'Uthaymeen en hij luisterde de meerderheid ervan. Zoals hij 

ook luisterde naar As-Shaykh Saalih Aal As-Shaykh, As-Shaykh Muqbil Al-Wadie'ie en andere van 

de Mashaykh en de 'Ulamaa. 

 

Zijn gedrukte werken 

Kashf Shoeboehaat fie Masaa'iel al-'ahd wal jihaad (Het onthullen van de misvattingen in zaken van 

het verbond en de jihaad). 

Haqieqat al-Khawaaridj fie As-Shar' wa 'ibr at-Tareegh (De realiteit van de Khawaaridj in de shari'a 

en door de geschiedenis heen). 

Oesoel as-Shaykh 'Abdel 'Aziez bin Baaz fie rad 'ala al-Moekhalifien (De fundamenten van as-Shaykh 

'Abdoel-'Aziz bin Baz in de weerlegging op degenen die de waarheid tegengaan). 

Tawheed Rab al-'Alamien wa Itibaa' Sayid al-Moersalien (Tawheed van de Heer der werelden en het 

volgen van de Meester van de Boodschappers). 

Iedaah al-Mahadjah fie bayaan sabiel as-Selef fie aghad ad-Deen wa fahmihi wa al-'amal bihi wa 

ad-da'wah ilayhi (Verduidelijken van het argument bij het uitleggen van het pad van de selef bij het 

nemen van de religie, en het begrijpen, ernaar handelen en ernaar uitnodigen). 

Tadjrid at-Tawheed mien dran as-Shirk wa shoebha at-Tandied. 

Al-Ashaa'ira fie miezaan Ahloe Soennah (De Ashaa'ira op de weegschaal van Ahloe Soennah).1 

 
1 Hier zijn meerdere boeken te downloaden: 
 
https://www.al-jasem.com/archives/category/%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa  
https://www.al-jasem.com/archives/category/%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/page/2  

https://www.al-jasem.com/archives/category/%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa
https://www.al-jasem.com/archives/category/%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/page/2


Masaa'il al-manhadjiyah hawl mafhoem al-Khilafa al-Islamiyyah (Methodologische vraagstukken 

betreffende het begrip van het islamitische khalifaat). 

Al-I'laan bibotlaan nisbat djama'aat al-ghuluw wa at-tatarof lida'wah al-Imaam Mohammed  bin 

'Abdel-Wahaab (De openlijke verkondiging van de valsheid van het toeschrijven van de groeperingen 

van extremisme en radicalisme aan de da'wah van al-Imaam Mohammed  bin 'Abdel-Wahaab).2 

Haqieqat as-Siraa' fie taarigh da'wah as-Shaykh Mohammed bin 'Abdel-Wahaab, qira'at tahliliyah 

naqdiyyah (De realiteit van het conflict in de geschiedenis van de oproep van as-Shaykh Mohammed bin 

'Abdel-Wahaab, een analytisch en kritisch lezen).3 

Wamadaad fie fiqh at-ta'amaal ma'a munkaraat al-Wulaat (flitsen uit de jurisprudentie van het 

omgaan met de ondeugden van de heersers). 

 

Zijn dagelijkse lessen die opgenomen worden op audio en gefilmd 

De Shaykh heeft verschillende uitleggen over algemene kenniskwesties: Tawheed, 'Aqiedah, 

Fiqh en zijn principes, hadith en zijn principes, geheimen, ethiek en andere dingen die te vinden 

zijn op internet4 en op zijn website5 en op twitter.6 

 

Zijn inspanningen 

Hij heeft een verscheidenheid aan activiteiten tussen sharia-lessen, lezingen, bijeenkomsten 

voor da'wah doeleinden zoals conferenties enz. Hij heeft in zijn moskee een wetenschappelijk 

instituut voor het onderwijzen van de algemene wetenschappen opgericht. Hij heeft een 

jaarprogramma getiteld "De sleutels naar kennis" in de algemene wetenschappen voor beginners. 

 

De Shaykh is ook meerdere keren naar Engeland gekomen voor da'wah en spreekt ook de 

Engelse taal. 

 

Hij heeft verschillende bijdragen aan artikelen en wetenschappelijk onderzoek. 

 

Hij heeft ook verschillende wetenschappelijke weerleggingen op de fouten van sommige 

persoonlijkheden met een wetenschappelijke achtergrond in 'Aqiedah, hadieth, jurisprudentie, 

enzovoort. Hij had reacties op personen als: Hamad As-Sinan, Abdul- Ghaffar As-Sharif, Youssef 

As-Sharrah, Abdur-Rahmaan Abdul-Khaleq, 'Adnan Abdul-Qader, Fahd Al-Khanna, Haatim al-

 
2 In dit boek toont Shaykh Faysal aan dat de kopstukken van sekten als ISIS, al-Qa'ida en anderen geen van allen 
een traditionele islamitische studie gevolgd hebben maar eerder een wereldse studie, dat zij allen niet uit Najd 
komen en in welke fundamenten zij verschillen met die van de Najdi 'Ulama.  
3 Hierin laat de Shaykh de achtergronden zien van het conflict dat Imaam Mohammed en zijn nakomelingen hadden 
en dat dit politiek van aard was maar omwille van 'Aqiedah en weerlegd talloze misvattingen m.b.t. de Najdi da'wah. 
4 https://www.youtube.com/@fqaljasem  
5 https://www.al-jasem.com/  
6 Hij heeft een twitteraccount: https://twitter.com/fqaljasem  
En een apart account welke profijtvolle fragmenten van de Shaykh deelt: https://twitter.com/ffaisal_1442  

https://www.youtube.com/@fqaljasem
https://www.al-jasem.com/
https://twitter.com/fqaljasem
https://twitter.com/ffaisal_1442


'Awnie en anderen.  

 

De Shaykh heeft zeer veel weerleggingen en lezingen waarin hij de Najdi da'wah verdedigt 

vanuit de werken van deze 'Ulama en met gebruikmaking van geschiedkundige- en 

wetenschappelijke argumenten. 

 

Moge Allaah de Allerhoogste de Shaykh belonen voor zijn inspanningen en profijt schenken van zijn kennis 

en werken 

 

Amien. 
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