
        Imaam Aboel-Qaasim Hibatullaah Al-Laalikaa’ie

Zijn Naam

Hij was Aboel-Qaasim Hibatullaah, Ibn al-Hasaan bin Mansoer ar-Raazie, at-Tabarie, al-
Laalikaa’ie.

 
Zijn Werken

Hij is de auteur van de encyclopedie van de Aqiedah van de Selef, en deze heeft als titel “Sharh 
Usoel I’tiqaad Ahlis-Soennah wal-Jamaa’ah”.

Hij leefde in een tijd van enorme wanorde en politieke strijd en verdeeldheid. Een tijd waarin 
innovaties wijdverspreid waren en steeds meer verspreid werden door hun leiders en hun 
volgelingen, waaronder de Moe’tazilah, de Qadariyyah, de Chawaaridj, de Moerdjia, de Rawaafid 
en anderen naast hen. In die tijd waren veel geleerden van Ahloel-Soennah wal-Djamaa’ah boeken 
aan het schrijven, ter verdediging van de Aqiedah van de Metgezellen, de Taabi’ien en de Selef na 
hen, en zij waarschuwden tegen de verspreiding van innovaties.

Maar van al die boeken is het boek van Imaam al-Laalikaa’ie een van de meest uitgebreide, en de 
overvloed aan kennis en leiding die het bevat is echt een genot voor de lezer. Hij levert van meer 
dan 180 mensen over, en dit toont tevens het grote aantal Shaychs aan van wie hij kennis heeft 
genomen.

Prijzing van één van zijn bekendste Studenten

Van onder zijn studenten was de beroemde Imaam; Iemaam Aboe Bakr al-Khatieb al-Baghdaadie. 
Deze zei over hem in zijn boek ‘Taariekh Baghdaad’ (14/70): “Wij schreven van hem, en hij (stond  
er bekend om) dat hij alles goed begreep en een  goed geheugen had.”

Prijzing van een geleerde en een overlevering van een prachtige droom

Ibn Kethier zei over hem in zijn boek ‘al-Bidaayah’ (12/24): “Hij had een goed begrip en een goed 
geheugen, en hij was altijd zeer betrokken mét en enthousiast óver ahadieth.” Hij stond bekend om 



zijn nauwkeurigheid en scherpzinnigheid in hadieth. Eén van zijn studenten zag Aboel-Qaasim al-
Laalikaa’ie na zijn dood in een goede droom.

Al-Khatieb al-Baghdaadie vermeldde dit en degenen na hem hebben het van hem overgeleverd; 
‘Alie bin al-Hassaan bin Jadaa al-‘Akbarie heeft gezegd: “Ik zag Aboel-Qaasim at-Tabarie in een  
droom en ik zei tegen hem: “Wat heeft Allaah met jou gedaan?” Hij zei: “Hij heeft mij vergeven.”  
Ik zei: “Om welke reden?” En aan het einde (van de droom) was het alsof hij met een lage en  
getemperde stem zei: “De Soennah.””

Zijn Dood

Hij stierf in het jaar 418H en hij was op een middelbare leeftijd, nog voor de tijd dat hij beroemd 
werd voor zijn kennis en zijn werken, moge Allaah genade met hem hebben. Raadpleeg de 
introductie van ‘Sharh Usoelil-Itiqaad’ (1/65-101) door Ahmed Sa’d Hamdaan voor meer details.

Mede mogelijk gemaakt door SP

Bron: de introductie van het boek “De Geloofsbelijdenis van Imaam al-Boechaarie”


