
Imaam Moslim Ibn al-Hadjaadj al-Qoeshairie

Zijn geboorte en afkomst
De beroemde Imaam, Moslim bin al-Hadjaadj bin Moslim al-Qoeshairie. Hij was één van de grote 
Iemaams, en hoog in status. Zijn Koenja (bijnaam) was Aboel-Hoessain en zijn titel was Asaakir-
ud-Dien. Hij was de welbekende Haafiedh, de inwoner van Niesaboer.

Hij werd in 204NH geboren in Niesaboer, een beroemde stad in Khorasaan. Tegenstrijdige 
berichten suggereren dat hij ook in 202NH of in 206NH geboren zou kunnen zijn.

Zijn Zoektocht naar Kennis
Hij begon al tijdens zijn prille jeugd met het zoeken naar de kennis van ahadieth en hij begon voor 
218NH met het leren van ahadieth.

Hij reisde af naar 'Iraaq, Basrah, Hiedjaaz, Shaam en Egypte, waar hij ahadieth hoorde van talloze 
hadieth geleerden. Hij bezocht 'Iraaq vele keren, en gaf er tevens les in een aantal kennis kringen, 
hij bezocht de stad voor het laatst in 259NH.

Zijn Leraren en Degenen van Wie hij heeft Overgeleverd

• Imaam Boechaarie 

• Imaam Ahmed Ibn Hanbal

• Imaam ad-Daarimie

• Al-Hasan bin Rabie’a al-Badjelie al-Qoeshairie

• Sa’ied bin Mansoer bin Shu’bah al-Khorasaanie

• Qoetaibah

• Yahyaa bin Yahyaa at-Tamiemie

• Ishaaq bin Rahawaih

• Harmalah bin Yahyaa

• Amr an-Naaqid

• Abdoellaah bin Moeslimah al-Qa’nabie



• Ibn al-Muthnaa

• Mohammed bin Minhaal at-Tamiemie

• Ibn Yassaar

• Ahmed bin Abdoellaah bin Yoenoes al-Yarboe’ie

• Ismaa’iel bin Abie Uwais al-Asbahie

• A’oen bin Salaam

• Mohammed bin Ishaaq as-Saghaanie

En vele anderen.

Zijn Studenten en Degenen Die van hem Overgeleverd hebben

• Imaam Tirmidhie leverde een hadieth van hem over in zijn ‘al-Djaamie’.

• Ibraahiem bin Abie Taalib

• Aboe Bakr Ibn Khoezaimah

• Saaleh bin Mohammed

• Ahmed bin Salamah

• Siraaj

• Moesaa bin Haroen

• Ibn Saa’ad

• Aboe Awaanah

• Aboe Khaalid bin ash-Sharqie

• Aboe Haamied Ahmed bin Hamdaan A’mashie

• Aboe Haamied ash-Sharqie Ahmed Mohammed bin al-Hassaan

• Ibraahiem bin Mohammed bin Soefyaan Faqiehah

• Makie bin Abdaan

• Abdur-Rahmaan bin Abie Haatim

• Mohammed bin Moekhlied E’taar

En vele anderen.

Zijn Werken
Zijn grote werk is zijn ‘Sahieh’, hetgeen dat hij met zeer veel zorg nauwkeurigheid samenstelde, en 
dankzij dit geniet het een hoge aanzien onder de mensen van kennis. Na ‘Sahieh’ al-Boecharie, 
wordt ‘Sahieh’ Moeslim als tweede meest belangrijke hadieth verzameling beschouwd, ondanks dat 
er een klein aantal mensen van kennis van mening verschilden over welke van de twee beter was.

Zijn Boeken
Imaam al-Haakiem heeft gezegd dat de volgende boeken geschreven zijn door Imaam Moslim.



• Kitaab al-Djaamie Alal al-Abwaab

• Kitaab al-Asmaa wal-Koennaa

• Kitaab at-Tamiez

• Kitaab al-Illal

•  Kitaab al-Waahidaan

• Kitaab al-Afraad

• Kitaab al-Qor’aan

• Kitaab Soewalaat Ahmed bin Hanbal

• Kitaab Hadieth Amr bin Shoe’ayb

• Kitaab al-Intiqaa Baahib as-Saba’a

• Kitaab MaShaych Maalik

• Kitaab MaShaych ath-Thawrie

• Kitaab MaShaych Shoe’bah

• Kitaab Min Laisa La Ilaa Roewaah Waahied

• Kitaab al-Mukhdharmien

• Kitaab Awlaad as-Sahaabah

• Kitaab Awham al-Moehaddithien

• Kitaab at-Tabaqaat

• Kitaab Afraad ash-Shaamiyien

En nog vele andere.

De prijzingen van de Geleerden van Imaam Moslim

Al-Haafiedh Ibn Hadjr heeft gezegd:

“Betrouwbaar, Instandhouder, de Imaam en Geleerde van Wetgeving.”

Imaam Ishaaq Kausaj zei tegen Imaam Moeslim:

“Zo lang Allaah jou voor de Moslims in leven houdt, zullen wij niet van het goede onthouden 
worden.” 

Ahmed bin Salamah heeft gezegd:

“Ik zag Imaam Aboe Zur’ah en Imaam Aboe Haatim, en zij gaven voorkeur aan Imaam Moslim 
boven de geleerden van hun tijd, om de authenticiteit van ahadieth te weten te komen.”

Hussain bin Mansoer heeft gezegd:

“Ik hoorde Ishaaq ibn Rahawaih over Imaam Moslim in het Perzisch zeggen: “Wat een uitstekende 
expert is deze man.”



Ibn Abie Haatim heeft gezegd:

“Hij was betrouwbaar, een instandhouder van hadieth van onder de instandhouders van hadieth, ik 
schreef ahadieth van hem in Rai, en mijn vader zei: “Hij is betrouwbaar.”

Aboe Qoeraish Haafiedh heeft gezegd:

“Er zijn vier instandhouders van hadieth in de wereld, en hij vermelde dat Imaam Moslim er één 
van was.”

Mohammed bin Bishaar heeft gezegd: 

“Er zijn vier instandhouders in de wereld, Aboe Zur’ah in Rai, Moslim in Niesaboer, Abdullaah ad-
Daarimie in Samarqand en Mohammed ibn Ismaa’iel in Boechaara.”

Aboe Abdullaah bin Mandah heeft gezegd:

“Er zijn vier mensen die de authentieke van de zwakke, en de foute van de correcte (ahadieth) 
afscheidden: al-Boechaarie, Moslim en na hen Aboe Dawoed en an-Nesaa`ie.”

De Status van Sahieh Moeslim.
Mohammed bin Maasarjasie heeft gezegd:

“Ik hoorde de Iemaam zeggen: “Ik schreef deze Sahieh van mij, gebruik makende van de 300.000 
ahadieth die ik heb gehoord.”

Ahmed bin Salamah heeft gezegd:

“Ik werkte 15 jaar samen met Imaam Moslim in het schrijven van zijn Sahieh, en het is gebaseerd 
op 12.000 ahadieth.”

Het totale aantal van hadieth in Sahieh Moslim is ongeveer 12.000, waarvan ongeveer 4000 zonder 
herhaling.

Uitleggingen van Sahieh Moeslim.

• Al-Minhaadj Fie Sharh Sahieh Moslim bin Hadjaadj, door Iemaam Nawawie

• Al-Kamaal al-Moe’allim Fie Sharh Moslim, door al-Allaamah al-Qadie
A’yyaadh

• Al- Moefham Limaa Ashkal Min Talkhies Kitaab Moslim, door Iemaam al-
Qoertoebie

• Sharh Sahieh Moslim, door Ibn al-Jawzie

• Ad-Deebaadj Ala Sahieh Moslim bin Hadjaadj, door Allaamah Jalaal-ud-
 Dien as-Soeyoetie

En nog een aantal anderen.



De Vreemde Omstandigheden rondom Zijn Dood.
Imaam al-Khatieb al-Baghdaadie vermeldt:

“Tijdens een bijeenkomst voor hadieth, stelde iemand hem een vraag betreffende een hadieth, maar 
hij was niet in staat om het meteen te beantwoorden. Dus om het te kunnen onderzoeken ging hij 
naar huis, en gaf hij bij zijn huishouden aan dat hij niet gestoord mocht worden. Hij stak een kaars 
aan, en dicht bij hem stond een mand vol dadels die hij als geschenk had gekregen. Dus terwijl hij 
tussen zijn papieren aan het zoeken was naar deze hadieth, begon hij één voor één de dadels op te 
eten. Dit ging zo de hele nacht door tot de volgende ochtend, en de mand met dadels ging helemaal 
op terwijl hij niet eens in de gaten had hoeveel hij had geconsumeerd. Er stond een enorme druk op 
zijn maag door het gewicht van de dadels, en zijn maag werd ernstig beschadigd. Uiteindelijk werd 
hij ziek, wat zijn dood als gevolg had.”

Ook Imaam al-Haakim heeft dit vermeld.

Zijn Dood.

Hij stierf in de avond van de 25e van de maand Redjeb in het jaar 261NH. Hij werd begraven in het 
gebied van Niesaboer in de stad Nasierbaad, op een maandag. Hij werd 55 jaar oud.

Mogelijk gemaakt door SP.
Bron: Verschillende boeken zoals “Al-Bidaayah wan-Niehaayah” van Ibn Kethier, en “Taqrieb at-
Tahdieb” van Ibn Hadjr, “Tadhkirratoel-Hoeffaadh” van Adh-Dhahabie en anderen.


