
Aboe Thawr Ibrahiem ibn Chaalid al-Kelbie 

Zijn Naam en Afkomst: 

Aboe Thawr Ibrahiem ibn Chaalid al-Kelbie, al-Baghdaadie, de Imaam, de haafid, het bewijs, de 
moedjtahied, de faqieh, de moeftie van Irak. Hij werd geboren rond 170H en hij had als koenyah 
‘Aboe `Abdillaah’. 

Hij heeft Kennis genomen van: 

• Soefyaan ibn ‘Uyainah 

•  ‘Abiedah ibn Hoemayd 

• Aboe Moe’aawiyah ad-Dareer 

• Wakee’ ibn al-Jarraah 

• Ibn ‘Ulayyah 

• Yazeed ibn Haaroen 

• Mu’aadh ibn Moe’aadh 

•  Rawh ibn ‘Ubaadah 

• Aboe Qatan 

• Aboe ‘Abdoellaah ash-Shaafi’ie 

En anderen van hun niveau. 

Degenen die van hem hebben overgeleverd zijn: 

• Aboe Dawoed 

• Ibn Maadjah 

• Qaasim ibn Zakariyyaa al-Mutarriz 



• Ahmed ibn al-Hasan as-Soefie 

• Aboel-Qaasim al-Baghawie 

•  Mohammed ibn Ishaaq as-Sarraaj 

• Mohammed ibn Saalih ibn Dhaarieh al-’Ukbarie                                                                   

En een aantal andere mensen naast hen. 

Een aantal Uitspraken van de Geleerden over Aboe Thawr: 

Aboe Bakr al-A’yan heeft gezegd: “Ik vroeg Ahmed ibn Hanbal over hem, waarop hij zei: “Ik ken 
hem vijftig jaar lang voor het vasthouden aan de Soennah en ik zie hem, met het oog op zijn manier 
van doen, als een kopie van Soefyaan ath-Thawrie.” ” 

An-Nasaa’ie heeft gezegd: “Volledig betrouwbaar en te vertrouwen, één van geleerden van Fiqh.” 

Aboe Haatim ibn Hibbaan heeft gezegd: “Hij was één van de Imaams in de wereld van Fiqh,  
kennis, vroomheid en voortreffelijkheid. Hij stelde boeken samen, ontleedde wetten aan de details 
van de Soennah en hij verdedigde deze, moge Allaah de Allerhoogste, genade met hem hebben.” Al-
Chatieb vermeldde hem, prees hem en zei: “Hij stierf in Safar van het jaar 240H.” Adh-Dhahabie 
heeft gezegd: “Hij werd zeventig jaar of iets meer.” 

(Imaam) Ahmed werd gevraagd over een bepaalde zaak, waarop hij tegen de vraagsteller zei: 
“Vraag iemand anders, vraag het de geleerden van Fiqh, vraag Aboe Thawr.” Badr ibn Moedjahid 
heeft gezegd: “Sulaymaan ash-Shaadhakoonie zei tegen mij: “Schrijf de meningen van ash-
Shaafi’ie op en ga naar Aboe Thawr en laat hem je niet ontsnappen.” ” Al-Chatieb heeft gezegd: 
“Aboe Thawr zocht kennis van Fiqh in eerste instantie door middel van mening (ar-Rayy) en hield 
zich vast aan de uitspraken van de mensen van Irak, totdat ash-Shaafi’ie kwam en met hem zat, toen 
pas verliet hij mening in het voordeel van (en koos voor) hadieth.” 

‘Abdoellaah ibn Ahmed heeft gezegd: “Ik ging weg na de begrafenis van Aboe Thawr en mijn vader 
zei: “Waar was je?” Ik zei: “Ik heb over Aboe Thawr gebeden.” Waarop hij zei: “Moge Allaah hem 
genadig zijn, hij was een geleerde van Fiqh.” ”

Al-Haakim heeft gezegd: “Hij was de Faqieh van de mensen van Baghdad, hun Moeftie in zijn tijd 
en één van de prominente en nauwkeurige geleerden van hadieth.” 

Aboe Thawr (zelf) heeft gezegd: “Toen ash-Shaafi’ie naar Irak kwam, kwam Husayn al-Karaabiesie 
naar mij naar toe. Hij (Husayn) zat vaak bij de mensen van mening en hij zei: “Een man van de 
mensen van hadieth is gekomen en is op zoek naar Fiqh, dus kom en laten wij hem belachelijk 
maken.” Vervolgens stond ik op en we gingen naar hem toe en we gingen naar binnen. Dus al-
Husayn stelde hem een vraag, ash-Shaafi’ie antwoordde en bleef herhalen: “Allaah zegt…” en 
Allaah’s Boodschapper (Sal Allaahoe aleihie wa Salaam) heeft gezegd…”, totdat we onszelf 
beklemd voelden. En (naar aanleiding van dit gesprek) verliet ik mijn innovatie en volgde hem.” ” 

Een vrouw kwam en ging bij een bijeenkomst staan bestaande uit: Yehyaa ibn Mo’ayn, Aboe 
Chaythamah, Chalaf ibn Saalim en een groep anderen. Ze waren hadieth aan het repeteren en zij 
zeiden: “Allaah’s Boodschapper (Sal Allaahoe aleihie wa Salaam) heeft gezegd…”, “die en die 
heeft het overgeleverd...” De vrouw ging naar hen toe en vroeg hen of een menstruerende vrouw 
een lijk mag wassen, iets wat zij vaker doet. Niemand gaf haar een antwoord, terwijl ze met een 
groep waren en ze begonnen elkaar (vragend) aan te kijken. Vlak daarop kwam Aboe Thawr en zij 



zeiden tegen haar: “Vraag het aan degene die eraan komt.” Ze keerde zich naar hem en toen hij vlak 
bij haar stond, vroeg ze het aan hem. Hij antwoordde: “Ja, het is toegestaan om een overledene te 
wassen, vanwege de hadieth van al-Qaasim via ‘Aishah dat de Profeet (Sal Allaahoe aleihie wa 
Salaam) tegen haar zei: “Jouw menstruatie zit niet in je hand” en haar uitspraak “Ik kamde de haren 
van de Profeet (Sal Allaahoe aleihie wa Salaam) zelfs tijdens mijn menstruatie.” ” Aboe Thawr zei: 
“Dus als ze de haren kamde van iemand die nog leefde, dan heeft een overledene voorrang.” 
Vervolgens zeiden zij: “Ja, die en die hebben het overgeleverd…” en “…die en die vertelde dat…” 
en “…we weten het door (middel van) die en die…” waarop zij dieper ingingen op de kettingen en 
overleveringen. Vervolgens zei de vrouw (tegen Aboe Thawr): “Waar ben jij (al die tijd) geweest?””

Deze tekst is terug te vinden in Siyar A’laamien-Nubalaa (12/72/76), van Imaam adh-Dhahabie.

Mogelijk gemaakt door SP.

Bron: het Engelse boek ‘Mountains of Knowledge’ waarin het boek genaamd ‘Siyar A’laamien-
Nubalaa’ van Imaam adh-Dhahabie wordt gebruikt. 


