
             Imaam al-Hanaabilah Aboe Bakr al-Khallaal 

Zijn Naam en Afkomst

Hij is de Imaam, al-`Allaamah, al-Haafiedh, al-Faqieh, de Shaych van de Hanbalies en hun ‘Aalim, 
Aboe Bakr Ahmed ibn Mohammad ibn Haaroen ibn Yazied al-Baghdaadie al-Khallaal.

Zijn Geboorte

Hij was geboren in het jaar 234 N.H. Het kan dus zijn dat hij Imaam Ahmed (o.241) heeft gezien, 
maar hij heeft (zeker) al-Fiqh bij veel van zijn metgezellen geleerd, zoals Aboe Bakr al-Marroedhie 
e.a.

Zijn Leraren

Hij hoorde overleveringen van: 

 Al-Hassan ibn ‘Arafah, 
 Sa'daan ibn Nasr, 
 Yahyaa ibn Abie Taalib, 
 Harb ibn Ismaa'iel al-Kirmaanie, 
 Ya'qoeb ibn Soefyaan al-Fasawie, 
 Al-‘Abbaas ibn Mohammad ad-Doerie, 
 Aboe Dawoed as-Sidjestaanie, 
 ‘Abdoellaah ibn Ahmed ibn Hanbal, 
 Ibraahiem ibn Ishaaq al-Harbie, 
 en vele anderen buiten hen. 

Zijn Studenten

 Al-Imaam Aboe Bakr ‘Abdoel-‘Aziez ibn Dja'far Ghoelaam al-Khallaal 
 Aboel-Hoesayn Mohammed ibn al-Moedhdhafar 
 ‘Abdoel-‘Aziez ibn Dj’afer 
 en vele anderen buiten hen. 



Zijn Onderzoek naar Kennis

Hij reisde naar Faaris (Perzië), en as-Shaam (het gebied van Palestina, Jordanië, Syrië en Libanon) 
en naar Djazierah (Gebied in Irak tussen de twee rivieren: Didjlah en Foeraat naast ash-Shaam), hij 
zocht naar kennis van de fiqh van Imaam Ahmed, zijn fataawa en zijn antwoorden. Hij schreef van 
(het dictaat van) ouderen en van de jongelui - hij schreef zelfs van (het dictaat van) zijn studenten. 
En hij verzamelde (de ahadieth) om het vervolgens te memoriseren.

Uitspraken van de Geleerden betreffende hem

Aboe Bakr ibn Sahrayaar heeft over de shaych gezegd: “Wij allemaal waren volgelingen (taba')  
van Abie Bakr al-Khallaal. Niet één van hen ging hem voor in het verzamelen van de kennis van  
Imaam Ahmed.”

Adh-Dhahabie heeft gezegd: “Het verhaal (riwaayah) betreffende hem is 'aziezah 
(machtig/kostbaar).”

Al-Khateeb heeft gezegd: “Al-Khallaal verzamelde de wetenschappen van Ahmad (ibn Hanbal) en  
streefde hen na. Hij reisde voor hun belang, registreerde hen en compileerde hen in boeken. Om die  
reden, was er niet één wie de madhhab van Ahmed goedkeurde die (daarin) vollediger was dan  
hem.” Aboe Y’ala ibn al-Farraa` heeft tegen mij gezegd: “Aboe Bakr al-Khallaal is naast Aboe  
Bakr al-Marroedhie begraven.”

Zijn Werken

Hij compileerde het boek: ´al-Djaami' fil-Fiqh´ van de uitspraken van Ahmed met “Hij
informeerde ons...” en, “Hij vertelde aan ons...,” en het bestond uit twintig volumes. Hij 
compileerde het boek, ´al-`Ilal´ van Ahmed in drie volumes. En hij schreef de boeken, ´as-Soennah
´, ´at-Tabaqaat´, ´al-`Ilm´, ´at-Tafsier oel-Gharieb´, ´al-Adaab´ en ´Akhlaaqoe Ahmad´. En dit 
is een aanduiding voor dat hij een Imaam was en een zee van kennis bevatte. En vóór hem was er 
geen aparte Madhab opgeschreven van Imaam Ahmed, totdat hij de uitspraken en werken van 
Ahmed achterhaalde en samenbundelde –na het jaar 300N.H-. Moge Allaah Ta’ala hem dus 
Barmhartig zijn!

Zijn Dood

De Imaam stierf in het jaar 311N.H. op 77-jarige leeftijd.

Mede mogelijk gemaakt door SP
Bron: Kitaab oel-amroe bil-ma'roefie wan-Nahiyoe 'anil-Moenkar, Sier ‘Allaam an-Noeboelaa`.


