
                              Imaam Soefyaan ibn ‘Uyainah
Hij was Soefyaan ibn ‘Uyainah ibn Maymoon, Aboe Muhammad, al-Hilaalie, al-Koefie, de grote 
geleerde, Shaychoel-Islaam, de Moehaddith van de haraam, breed in zijn kennis, groot in aanzien de 
mawlaa (vrijgezette slaaf) van Muhammad ibn Muzaahim, broer van ad-Dahhaak ibn Muzaahim. 
Hij was van de derde generatie Moslims, begon als kind kennis te zoeken en hoorde oudere 
Taabi’ien (Studenten van de Metgezellen) spreken, hij leverde een enorme hoeveelheid kennis van 
hen over, en heeft zeventig van de Taabi’ien horen spreken. Hij werd geboren in het jaar 107NH. 

Zijn leraren: 

• 'Amr ibn Dinaar 
• Az-Zuhrie 
• Ziyaad ibn ‘Ilaaqah 
• Aboe Ishaaq 
•  Al-Aswad ibn Qays 
• Zayd ibn Aslam 
• 'Abdullah ibn Dinaar 
• Mansoer ibn al-Mu’tamir 
• Abdur-Rahmaan ibn al-Qaasim, 

en een groot aantal andere mensen naast hen. 

Zijn studenten:
 
Degenen die van hem hebben overgeleverd: 

• Al-A’mash 
• Ibn Djoraydj 
• Shu’bah, 

     en andere van zijn Shaychs. 
• Ibn al-Moebaarak 
• Ibn Mahdie 
• Ash-Shaafi’ie 
• Ahmad ibn Hanbal 
• Yehyaa ibn Ma’een 
• Ishaaq ibn Raahawaih 
• Ahmad ibn Saalih 



• Ibn Numayr 
• Aboe Khaythamah 
• Al-Fallaas 
• Az-Za’faraanie 
• Yoennus ibn 'Abdul-A’laa 
• Sa’d ibn Nasr 
• 'Alie ibn Harb 
• Muhammad ibn 'Iesaa ibn Hibbaan al-Madaa’inie 
• Zakariyyaa ibn Yehyaa al-Marwazie 
• Ahmad ibn Sinaan ar-Ramlie

 
En er hebben zelfs nog ontelbare andere mensen kennis van hem genomen, zelfs zo dat wanneer de 
mensen op Hadj gingen men tevens als doel had Ibn ‘Uyainah te ontmoeten, tijdens de Hadj 
gaderde er altijd een menigte om hem heen. 

Soefyaan ibn ‘Uyainah verzamelde een enorme berg aan kennis naast de ahadieth van de mensen 
van Irak, hij reisde veel en ontmoette vele Shaychs die Imaam Maalik niet heeft ontmoet, maar 
Maalik heeft Naafi’ en Sa’eed al-Maqboerie horen spreken en Ibn ‘Uyainah weer niet.
 
Uitspraken van de geleerden over hem 

Ash-Shaafi’ie heeft gezegd: “Als Maalik en Soefyaan er niet waren geweest, dan zou de kennis in 
de Hiedjaaz zijn verdwenen.” Hij zei tevens: “Ik vond alle hadieth betreffende wetgevingen bij 
Maalik, behalve dertig ahadieth, en ik vond hen allen bij Ibn ‘Uyainah behalve zes hadieth.” Imaam 
Shaafi’ie heeft ook gezegd: “Ik heb nog nooit iemand gezien die zichzelf zo terughield bij het geven 
van Fatwas als hij, en ik nog nooit iemand gezien die de ahadieth beter uitlegde als hij.” 
'Abdur-Rahmaan ibn Mahdie heeft gezegd: “Ibn Uyainah was één van degenen met de meeste 
kennis onder de mensen van hadieth van de mensen van Hiedjaaz.” At-Tirmidhie heeft gezegd: “Ik 
hoorde al-Boechaarie zeggen: “Soefyaan ibn ‘Uyainah was een grotere onthouder dan Hammaad 
ibn Zayd.” ” 

Ibn Wahb heeft gezegd: “Ik ken niemand die beter de Tafsier kende als hij.” Ibn al-Madienie heeft 
gezegd: “Er is niemand onder de metgezellen van az-Zuhrie die nauwkeuriger is als Ibn ‘Uyainah.” 
Imaam Ahmad ibn Hanbal heeft gezegd: “Ik heb niemand gezien die de Soennah beter kende als 
hij.” Hij heeft ook gezegd: “Soefyaan ibn ‘Uyainah ging naar Ma’an ibn Zaa`idah, de amier van 
Yemen, en Soefyaan liet zich niet beïnvloeden door de zaken van de leider, en vermaande hem.” 
Al-‘Idjlie heeft gezegd: “Ibn ‘Uyainah was zeer sterk in hadieth, zijn ahadieth telde het aantal van 
zeven duizend, terwijl hij er geen enkel geschreven kopie van had.” Bahz ibn Asad heeft gezegd: 
“Ik heb nog nooit iemand gezien die gelijk is aan hem, en Shu’bah ook niet.” Yehyaa ibn Ma’een 
heeft gezegd: “Hij is de meest betrouwbare overleveraar van ‘Amr ibn Dinaar.” Ibn Mahdie heeft 
gezegd: “Soefyaan ibn ‘Uyainah had een betere begrip van de Qor’aan en uitleg van de ahadieth 
dan (Soefyaan) ath-Thawrie.” 

Bahz ibn Asad heeft gezegd: “Ik heb nog nooit iemand gezien zoals Soefyaan ibn ‘Uyainah.” 
Waarop hem werd gevraagd: “Niet eens Shu’bah?” Hij zei: “Niet eens Shu’bah.” Haamid ibn 
Yehyaa heeft gezegd: “Ik hoorde Ibn ‘Uyainah zeggen: “Ik zag in een droom alsof mijn tanden eruit 
waren gevallen, dus ik vertelde dat aan az-Zuhrie en hij zei: “Jouw tanden zullen verdwijnen maar 
jij zult blijven (leven).” En (zo gebeurde het ook) mijn tanden verdwenen en ik bleef, en Allaah 
heeft van al mijn tegenstanders muhaddiths (hadieth-geleerden) gemaakt.” ” [1] 

Aboe Moslim al-Mustamlie heeft gezegd: “Ik hoorde Soefyaan (Ibn ‘Uyainah) zeggen: “Ik hoorde 
van ‘Amr ibn Dinaar: “Noah was niet voor een lange tijd samen met zijn volk.” ” Alie ibn Ja’d heeft 
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gezegd: “Ik hoorde Ibn ‘Uyainah zeggen: “Degene die een grotere intellect is geven, diens 
voorziening zal minder worden,” ” en hij zei: “Kennis die niet profijtvol is, zal je schaden.” Hij zei 
ook: “Ik heb nog nooit iets opgeschreven voordat ik het van buiten leerde.” 

Yehyaa al-Qattaan heeft gezegd: “Niemand van mijn leraren is overgebleven behalve Soefyaan ibn 
‘Uyainah, en hij is nu al veertig jaar een Imaam.” Ghiyaath ibn Dja’far heeft gezegd: “Ik hoorde Ibn 
‘Uyainah zeggen: “De eerste persoon die met mij tegen een pillaar ging zitten (om hadieth te horen) 
was Mis’ar ibn Kidaam. Maar ik zei (tegen hem): “Maar ik ben nog zo jong.” Hij antwoordde: 
“Maar jij hebt wel (de overleveringen van) az-Zuhrie en 'Amr ibn Dinaar.” ” 

Ibn al-Moebaarak heeft gezegd: “Soefyaan ath-Thawrie werd gevraagd over Soefyaan ibn 
‘Uyainah, waarop hij zei: “Hij is uniek, hij is verbazingwekkend.” ” Al-Humaidie heeft gezegd: “Ik 
hoorde Soefyaan zeggen: “Deze inktpotten komen niet iemands huis binnen behalve dat zij verdriet 
bij zijn vrouw en kinderen veroorzaken.” ” Soefyaan vroeg ooit een man: “Waar hou jij jezelf mee 
bezig?” Hij zei: “Met het zoeken van hadieth.” Waarop Soefyaan ibn ‘Uyainah antwoordde: “Geef 
je familie dan maar de blijde tijdingen van armoede.” ” 

Sunaid ibn Daawoed levert over van Ibn ‘Uyainah (dat hij heeft gezegd): “Degene wiens zonden 
zijn veroorzaakt door begeertes, heb dan hoop voor hem. Maar degene wiens zonden zijn 
veroorzaakt door trots, vrees dan voor hem. Want Adam was ongehoorzaam vanwege een begeerte 
en hij werd vergeven, maar Iblies was ongehoorzaam vanwege trots en hij werd vervloekt.” Hij zei 
ook: “Zuhd is geduldige standvastigheid en het voorbereiden op de dood.” 

Uthmaan de zoon van Zaa`idah heeft gezegd: “Ik vroeg aan Soefyaan ath-Thawrie: “Van wie 
moeten wij horen (kennis nemen)?” Hij antwoordde: “Soefyaan ibn ‘Uyainah en Zaa`idah.” ” Ibn 
al-Madienie heeft gezegd: “Ik hoorde Ibn ‘Uyainah zeggen: “Ik zat twee jaar met 'Abdul-Kariem al-
Djazarie en hij zei altijd tegen de mensen van zijn land: “Kijk naar deze jeugdige, hij vraagt mij 
maar jullie vragen mij niet.” ” 

Yehyaa ibn Adam heeft gezegd: “Ik heb nog nooit iemand gezien die werd getest in hadieth zonder 
dat hij een fout maakte, behalve Soefyaan ibn ‘Uyainah.” Ibn ‘Uyainah heeft gezegd: “War’ 
(vroomheid) is het zoeken naar kennis, iets waar vroomheid bekend om staat.” Sulaimaan ibn 
Ayyoeb levert over: Ik hoorde Soefyaan ibn ‘Uyainah zeggen: “Ik ben bij tachtig Hadj 
(bedevaarten) aanwezig geweest.” Soefyaan ibn ‘Uyainah heeft gezegd: “Als een man degen volgt 
die voor hem kwamen, dan zal hij een Imaam zijn voor degenen die na hem komen.” 

Ahmad ibn Ibraahiem ad-Dawraqie heeft gezegd: “Ahmad ibn Nasr heeft gezegd: “Ik stelde Ibn 
‘Uyainah altijd veel vragen en plaagde hem een beetje, waarop hij zei: “Laat me een pauze nemen 
en op adem komen.” ” Ik zei: “Maar hoe zit het met de hadieth van 'Abdoellaah, van de Profeet (Sal 
Allaahoe aleihie wa Salaam): “Voorwaar, Allaah zal de hemelen op een Vinger dragen…”[2] en de 
hadieth: “Voorwaar, de harten van de dienaren zijn tussen twee Vingers van de Vingers van ar-
Rahmaan…”[3] en de hadieth: “Voorwaar, Allaah is Verbaasd, of Lacht, vanwege degene die op 
de marktplaatsen over hem spreekt.” ” Vervolgens zei Soefyaan: “Zij (de ahadieth) zijn precies 
zoals ze zijn, we bevestigen hen en leveren hen over zonder te vragen hoe (zonder te gaan 
speculeren over de aard van deze eigenschappen).” ” Ibraahiem ibn Sa’eed al-Djawharie heeft 
gezegd: “Ik hoorde Soefyaan ibn ‘Uyainah zeggen: “Iemaan is uitspraak en handeling, het kan 
toenemen en afnemen.” ” 

Ibraahiem ibn al-Ash’ath heeft gezegd: Ik hoorde Ibn ‘Uyainah zeggen: “Hij die handelt naar 
hetgeen wat hij weet, dan is dat een vereffening voor hetgeen dat hij niet weet.” ” Al-Mussayyib ibn 
Waadih heeft gezegd: “Ibn ‘Uyainah werd gevraagd over Zuhd (onthouding), waarop hij 
antwoordde: “Zuhd is van hetgeen dat Allaah verboden heeft, maar wat hetgeen betreft dat Allaah 
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heeft toegestaan, Allaah heeft het wettig voor jullie gemaakt. Omdat de Profeten trouwden, 
(rijdieren) bereden, kleren droegen, en aten, maar wanneer Allaah hun iets verbad toen gingen zij 
het uit de weg en bleven er van uit de buurt.” ” 

Alie ibn Harb leverde over: “Ik hoorde Soefyaan ibn ‘Uyainah zeggen betreffende Zijn (Allaah’s) 
uitspraak: 

“…de martelaren en de rechtvaardigen…” [4] 

(Soefyaan:) “Met ‘de rechtvaardigen’ worden de Mensen van Hadieth bedoeld.” ”

De Imaams zijn het er allen over eens dat men Ibn ‘Uyainah als een bewijs moet accepteren 
vanwege zijn geheugen en betrouwbaarheid. Hij overleed in Djoemaadoel-Aakhirah in het jaar 
198NH op een leeftijd van 91 jaar (Rahiemehoellaah). 

Mogelijk gemaakt door SP.
Bron: Het Engelse boek, Mountains of Knowledge. Waarin twee boeken van Imaam adh-Dhahabie 
worden gebruikt, 
Tadhkiratul-Huffaaz  en Siyar A’laamien-Nubalaa. 

[1] Adh-Dhahabie voegde in zijn boek As-Siyar (8/460) toe: “Dit was vanwege de hevigheid van 
het enorme aantal studenten van hadieth die zich in de menigte om hem heen schaarde en hem veel 
problemen bezorgden.”
[2] Overgeleverd door al-Boechaarie.
[3] Overgeleverd door Moslim.
[4] Soerah an-Nisaa (4):69.
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