
    Imaam `Abdoellaah Ibn Abie Zaid al-Qayrawaanie

Zijn Naam

Zijn naam is Aboe Mohammed, `Abdoellaah ibn Abie Zaid, al-Qayrawaanie, de Iemaam, de 
‘Allaamah, de voorbeeldige geleerde van Fiqh, de geleerde van de mensen van het westen, al-
Maalikie en hij werd ‘Maalik as-Sagheer’ (de kleine Maalik) genoemd. Hij was één van diegenen 
die boven anderen uit stak in kennis en het handelen ernaar. 

Prijzingen van enkele Geleerden

Al-Qaadie ‘Iyaad (raghiemahoellaah) heeft gezegd: “Leiders van de Religie en van de wereld 
reisden vanuit alle windrichtingen naar hem toe, zijn studenten waren voortreffelijke mensen, en 
degenen die kennis van hem namen waren velen. Hij is degene die veel van de (Maalikie) madhab 
heeft overgeleverd, en de werken ervan door de landen verspreidde. Hij was voor een groot deel 
afhankelijk van Aboe Bakr ibn al-Labbaab.”

 
Hij nam Kennis van

Naast Aboe Bakr ibn al-Labbaab, nam hij ook kennis van: Mohammed ibn Mansoer al-Hajjaam, 
al-‘Assaal. Hij verrichtte de Hadj en luisterde (naar de lessen) van Aboe Sa’ied ibn al-A’raabie, 
Mohammed ibn al-Fath, al-Hasan ibn Nasr as-Soesie, Darraas ibn Ismaa’iel en anderen. 

Degenen die Kennis van hem hebben genomen

Velen hoorden (de lessen) van al-Qayrawaanie, onder andere: 

• al-Faqieh `Abdoer-Rahiem ibn al-`Ajoez as-Sabtie,
• al-Faqieh ‘Abdullaah ibn Ghaalib as-Sabtie,
• ‘Abdullah ibn al-Walied ibn Sa’d al-Ansaarie,
• en Aboe Bakr Ahmed ibn ‘Abdoer-Rahmaan al-Chawlaanie. 



Zijn Werken

Het stelde onder andere het boek An-Nawaadir waz-Ziyaadaat samen (wat rond de honderd delen 
bevatte), en hij verkortte het boek Al-Moedawwanah, velen van de religieuze rechtsuitspraken 
(fataawah) in het westen waren afhankelijk van deze twee boeken. Hij stelde ook Al’-Utbiyyah per 
(Fiqh) hoofdstuk samen, Al-Iqtidaa bimadhab-Maalik, Ar-Risaalah, Ath-Thiqah billaahi wat-
tawakkoel ‘alallaah, Al-Ma’rifah wat-Tafsier, I’jaazul-Qur’aan, An-Nahy ‘anil-jidaal, en zijn essay 
over een weerlegging van de Qadariyyah (sekte), zijn essay over Tauwhied, en het boek Man 
taharraka ‘indal-qiraa’ah. Het wordt gezegd dat hij zijn beroemde Risaalah schreef toen hij nog 
maar zeventien jaar oud was. 

Zijn Karakter en Gedragingen

Hij was naast zijn reputatie in kennis en handelen, een persoon die veel goeds deed, hij behandelde 
anderen goed en verkoos hen boven zichzelf, en gaf veel in liefdadigheid aan studenten en goede 
werken. Hij gaf honderdvijftig Dinar aan al-Faqieh Yehya ibn `Abdoel-`Aziez al-‘Umarie toen hij 
naar Qayrawaan kwam, en de dochter van Shaych Aboel-Hasan al-Qaabisie kreeg vierhonderd 
Dinar van Ibn Abie Zaid’s bezit om te kunnen trouwen. 

Prijzingen van de Geleerden

Adh-Dhahabie heeft gezegd: “Hij (raghiemahoellaah) was op de weg van de Selef in zaken van 
geloof. Hij kende geen theologische retoriek (kalaam), noch hield hij zich bezig met ta’wiel.” Dus 
wij vragen Allaah ons succes te geven. ‘Abdullaah ibn al-Walied (raghiemahoellaah) leverde de 
Profetische Sierah van hem over, het boek At-Tahdhieb van Ibn Hishaam, door hetgeen hij heeft 
gehoord van ‘Abdullah ibn ja’far ibn al-Ward, toen hij hem in Egypte ontmoette. 

Zijn Dood

Al-Habbaal heeft gezegd: “Hij stierf in het midden van de maand Sha’baan,” in het jaar 389H, en 
werd begraven in zijn huis in Qayrawaan. 

Mede mogelijk gemaakt door SP
Bron: Het Engelse boek, Mountains of Knowledge. 
Oorspronkelijke Bron: Deze gegevens zijn terug te vinden in Shadharaatudh-Dhahab (3/131) en Al-
Kaamil (7/200-201), allebei boeken van Ibn al-Athier. 


