
        
        Imaam Al-Haafiedh Ibn Hadjar Al-‘Asqalaanie

Zijn Naam en Afkomst

De volledige naam van de beroemde Imaam Al-Haafiedh Ibn Hadjar Al-‘Asqalaanie is Aboel-Fadl, 
Shihaaboeddien Ahmed bin ‘Ali bin Mohammed bin Mohammed bin Ahmed Al-Kinaanie Ash-
Shaafi’ie. Ibn Hadjar Al-‘Asqalaanie werd geboren op de 10e van de maand Sha’ban, 773H. in 
Egypte, waar hij ook opgroeide.

Zijn Opvoeding en Studie

Hij had al op negenjarige leeftijd de Qor’aan van buiten geleerd, en daarnaast ook Al-Hawie, het 
boek Moechtasar van Ibn Al-Haadjib, en andere boeken. Hij reisde af naar Mekka om daar te 
luisteren naar de lessen van de aanwezige ‘Oelama. Hij bewonderde de kennis van Hadieth en 
verwierf dit bij de grote geleerden in Hiedjaaz, Ash-Shaam, en Egypte, en verbleef tien jaar lang bij 
Az-Zain Al-‘Iraaqie. Hij studeerde ook onder Al-Balqienie, Ibn Al-Moelaqin en anderen. Veel 
vooraanstaande geleerden getuigden voor zijn kennis en stonden het hem toe om Fataawa te geven 
en om les te geven.

Hij leerde de twee bronnen (Qor’aan en Hadieth) van Al-‘Izz bin Djamaa’a, de taal van Al-Madjd 
Al-Fairoezabaadie, het Arabisch van Al-‘Amaarie, literatuur en poëzie van Al-Badr Al-Moeshtakie 
en schrijven van een groep professoren. Hij citeerde bij At-Tanoechie een aantal gedeelten van de 
Qor’aan in alle zeven manieren van recitatie.

Hij hield zich bezig met het bevorderen van de kennis van Hadieth, en ging helemaal op in zijn 
studie, les geven, schrijven en het geven van Fataawa. Hij gaf les in Tafsier (uitleg van de Qor’aan), 
Hadieth, Fiqh (rechtsopvatting) en predikte op vele plaatsen, onder andere: Al-Azhar, Djaami’ ‘Amr 
en anderen. Hij dicteerde zijn studenten vanuit zijn geheugen. Veel hooggeleerde mensen en 
eminente geleerden reisden naar hem af om profijt te nemen van zijn enorme kennis.

Zijn Werken

Ibn Hadjar al-‘Asqalaanie schreef meer dan 150 boeken (waarvan de meeste betrekking hebben op 



de studie van Hadieth) die in zijn tijd dusdanig succes hadden dat koningen en prinsen hen als 
cadeaus gaven. Het meest noemenswaardige boek dat hij heeft geschreven is Fath Al-Baarie (uitleg 
van Sahieh Al-Boechaarie), in 813H was hij klaar met de introductie, waarna hij pas werkelijk 
begon in de eerste helft van het jaar 817H, en was met het complete werk pas klaar in de maand 
Radjab van het jaar 842H, 25 jaar later! Na het voltooien van deze uitleg (Fath Al-Baarie), gaf hij 
een feest dat bijgewoond werd door een aantal hoogwaardigheidsbekleders uit de moslim Oemmah 
en gaf er 500 Dinar aan uit. Een aantal koningen vroegen er naar en betaalden 300 Dinar.

Zijn Rang en vervulde Functies

Ibn Hadjar werd de Qadie (rechter) van Egypte, vervolgens werd Ash-Shaam onder zijn jurisdictie 
geplaatst, hij beklede deze ambt gedurende éénentwintig jaar. In eerste instantie was hij tegen het 
aannemen van de ambt als rechter, totdat de Sultan hem aanwees voor een speciale zaak. Hij 
accepteerde om Al-Balqienie te vertegenwoordigen, nadat hij hem verzocht om voor een bepaalde 
tijd als voorzittend Qadie leiding te geven. Hij deed dit ook een aantal keren voor anderen totdat hij, 
op de 12e van de maand Moeharram in het jaar 827, zélf aangewezen werd om de ambt van 
Hoofdrechter te bekleden. Hij bekleede de ambt van Hoofdrechter zeven keer voordat hij 
uiteindelijk vertrok in het jaar 852H, dit was tevens het jaar waarin hij overleed.

Zijn Karaktereigenschappen

Wat zijn persoonlijkheid betreft, Al-‘Asqalaanie was nederig, tolerant, geduldig en verdraagzaam. 
Hij werd ook beschreven als zijnde vrolijk, standvastig, verstandig, ascetisch, onzelfzuchtig, 
vrijgevig, gaf veel uit aan liefdadigheid, een persoon die veel vrijwillig bid en vast. Tevens werd 
over hem gezegd dat hij wel eens kleine grapjes maakte en geestige anekdotes vertelde. Hij had 
altijd een goede manier van omgang met Imaams ongeacht of zij hoog of laag geplaatst waren, maar 
ook met iedereen die met hem zat ongeacht of zij oud of jong waren.

Zijn Dood

Ibn Hadjar overleed na het ‘Ishaa gebed op Zaterdag, de 8e van de maand Dhoel-Hidja, in het jaar 
852H. Moge Allaah hem rijkelijk belonen. Amien.
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Bron: Engelse vertaling van het boek ‘Boeloegh Al-Maram’ door Al-Haafiedh Ibn Hadjar 
Al-‘Asqalaanie.


