
   Imaam Badie-oed-Dien Shah as-Sindhie ar-Raashidie 

Zijn Geboorte en Afkomst:
De Shaych werd geboren op 10 Juli 1925 hetgeen overeenkomt met 1342 N.H., in de provincie 
Haalaa in het district Hydrabaad in Pakistan. Zijn volledige naam is: Sayyid Badie-oed-Dien Shah 
ibn Ehsaanoellaah ibn Rashiedoellaah Shah ibn Rashied-oed-Dien Shah ibn Mohammad Yasien 
Shah  ibn  Mohammad  Raashied  Shah  ar-Raashiedie  al-Hoesseinie.  Hij  is  een  Allaamah,  een 
Moehadieth,  en  wordt  gerekend  tot  de  grootste  geleerden  van  Pakistan  van  deze  eeuw.

Zijn Shoeyoekh:
Enkele van zijn leraren waren:

• As-Shaych Mohammad Ismaa'iel ibn Abdoel-Chaaliq al-Afghaanie Sindhie,
• As-Shaych Mohammad Madanie,
• As-Shaych Moehiboellaah Shah Raashiedie (zijn oudere broer)
• As-Shaych Aboe Mohammad Abdoel-Haqq Bhawalpoerie al-Moehaadjar Makkie,
• As-Shaych Aboel-Wafaa Thanaaoellaah Amritsari,
• As-Shaych Moehaddith Abdoellaah Raupoerie,
• As-Shaych al-‘Allaamah Aboel-Ishaaq Naik Mohammad,
• De Moehaddith van zijn tijd: al-‘Allaamah Aboe Sa’ied Sharf-oed-Dien Dehlwie

Zijn Studenten:
Zijn  studenten  zijn  velen,  vooral  in  Pakistan.  Enkele  bekenden  zijn  onder  andere  een  aantal 
prominente geleerden:

• As-Shaych al-Moehadith Moqbil ibn Haadie al-Waadi’ie al-Jemenie,
• As-Shaych al-‘Allaamah Rabie ibn Haadie al-Madchaalie,
• As-Shaych ‘Alie Aa'mir Jemenie,
• As-Shaych ‘Omar ibn Mohammad ibn ‘Abdoellaah ibn Soebayal -rahiemehoellaah-
• As-Shaych Wasie’oellaah Abbaasie,
• As-Shaych ‘Abdoel-Qaadir ibn Habieboellaah as-Sindhie,
• As-Shaych ‘Abdoer-Rabb ibn Faidhoellaah al-Pakistanie,
• As-Shaych ‘Abdoellaah Naasir Rehmaanie,
• As-Shaych Shams-oed-Dien Afghaanie,



• As-Shaych Hamdie ‘Abdoel-Majied as-Selefie Araaqie,
• As-Shaych Aasim ‘Abdoellah al-Qaryoetie al-Ordanie,
• As-Shaych Aboe Oesaamah Saliem ibn Eid al-Hilaalie, 
• As-Shaych ‘Alie Hasan al-Halabie,
• As-Shaych Zoebayr ‘Alie az-Zaa’ie,
• As-Shaych Mohammad Moessa in Afrika.

Ook zijn drie zonen:

• As-Shaych Sayyid Muhammad Shah Raashidie,
• As-Shaych Sayyid Noeroellaah Shah Raashidie,
• As-Shaych Sayyid Raashdoellaah Shah Raashidie

En nog vele anderen.

Zijn Da'wah en de Beproevingen die daaruit voortkwamen:
Wegens  de  onderdrukking  door  de  mensen  werd  hij  gedwongen  om  naar  een  ander  dorp  te 
verhuizen  genaamd  Nieuw  Sa’iedabaad.  Aldaar  vestigde  Shaych  Badie-oed-Dien  een  school 
genaamd ‘Madrassah al-Mohammedieyyah’, waarop hij begon met het onderwijzen van ‘Sahieh al-
Boehaarie’ en ‘Tafsier ibn Kethier’. 

Tijdens  zijn  leven vernietigde  hij  een aantal  graven en had deswege talrijke discussies  met  de 
mensen van innovatie (Ahloel-Bid’ah). Zodra Shaych Badie-oed-Dien werd uitgenodigd om in een 
dorp enkele lezingen te geven, gaf de shaych, zoals gebruikelijk,  zijn lezing over Tauwhied en 
opvolging van de Soennah, en weerleggingen van het bewijsmateriaal van de mensen die met Shirk 
bezig zijn. Hierdoor overtuigde en beïnvloede Shaych Badie-oed-Dien vele mensen, waarop zij hun 
valse overtuigingen en handelingen (zoals het aanbidden van graven) lieten.

Een aangrenzend dorp had een graf waar de mensen, en met name de vrouwen, heen gingen om 
handelingen van aanbidding (naar  dat graf)  te verrichten.  Dus enkele mensen van dit  dorp,  die 
beïnvloed waren door Shaych Badie-oed-Dien, nodigden hem uit naar hun dorp om enkele lezingen 
te geven, waarop de opzichters van het graf en andere dorpsbewoners die zich bezig hielden met 
gravenaanbidding, de Shaych met de dood bedreigden en hem probeerden iets aan te doen. Ondanks 
alles ging de Shaych door met zijn da’wah. Toen de mensen realiseerden dat hij niet weg zou gaan, 
zijn ze allemaal achter een muur gaan zitten en luisterden aandachtig naar elk woord van de Shaych, 
en hij verduidelijkte de mensen van de realiteit van Shirk en de gevolgen ervan, en wat het belang 
en  voordeel  van  Tauwhied  was.  Nadat  Shaych  Badie-oed-Dien  het  dorpje  verliet,  zeiden  alle 
dorpsbewoners: “Alles wat Badie-oed-Dien gezegd heeft is correct.”

Er was een ander  dorp waarin een man claimde visioenen te  hebben gehad van een beroemde 
heilige,  daarop  maakte  hij  een  vals  graf  en  begon  het  te  aanbidden.  Uiteindelijk  werd  er  een 
wekelijkse  bijeenkomst  gevestigd.  Toen  het  nieuws  van  het  graf  zich  verspreidde,  kwamen  de 
mensen van heiden en verre om het te aanbidden en er offers te schenken. Dus op een dag ging 
Shaych Badie-oed-Dien er naar toe en adviseerde de persoon, maar hij wou niet luisteren. Hierop 
reciteerde de Shaych hem het Vers:

“En bekijk uw Ilaah (god), hetgeen waar u zich aan toewijdt. Voorzeker zullen Wij het 
verbranden, en zijn deeltjes in de zee verstrooien. Uw Ilaah (God) is Allaah alleen, de Ene 

(Laa Ilaaha illa Hoewa) (niets heeft het recht om worden aanbeden te worden behalve Hij). 
Hij heeft volledige kennis over alle zaken.”

[Soerah Taahaa 20: Vers 97-98]

Waarop de Shaych zelf, samen met zijn metgezellen het graf tot aan de grond vernietigden. 
Vervolgens dienden de mensen van innovatie een klacht in bij de overheid, maar hun aanklacht 



slaagde niet aangezien de gravenaanbidders het bestaan van een echt graf op die plek niet konden 
bewijzen. En vele gelijksoortige gebeurtenissen overkwamen de Shaych tijdens zijn leven.

Zijn Aanstelling in Saoedi-Arabië: 
Op het verzoek van Daaroel-Hadieth in Mekkah, is de shaych naar Saoedi-Arabië gekomen en heeft 
hij daar één jaar (op Daaroel-Hadieth) onderwezen. 

Vervolgens bleef hij om op het verzoek van Shaych ‘Abdoellaah ibn Hoemaid (het Hoofd van het 
Hoge Gerechtshof), een aantal jaren in de Haram (grote moskee in Mekkah) les te geven.

Tijdens zijn verblijf daar werd hij  op talrijke gelegenheden gevraagd om lezingen en preken te 
geven tegen de mensen van innovatie, wie hun innovaties in Mekkah aan het verspreiden waren. 
Een dergelijk incident was tijdens de dagen van Moeharram. De Shi’ieten van Iran, Pakistan en 
India zetten dan allemaal kraampjes op in de namen van hun Iemaams. Shaych Badie-oed-Dien gaf 
tijdens twee dagen op grote schaal lezingen in weerlegging van hen, waarna er geen enkel kraampje 
meer werd opgezet.

De shaych gaf lezingen in de Moskee van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) welke vol 
waren van het stralende licht van de Qor’aan en Soennah, en gingen over kwesties van tauwhied, 
soennah, shirk, innovaties, gebruiken en praktijken. Desondanks kwetste dit enkelen van de mensen 
van begeerten die bij  de overheid gingen klagen, en beweerden dat Shaych Badie-oed-Dien de 
mensen aan het misleiden was, en dat hem het geven van lezingen verboden zou moeten worden. 
Hierop stuurde de overheid enkele vertegenwoordigers om naar de lezingen van Shaych Badie-oed-
Dien te luisteren. Toen zij terugkeerden zeiden zij tegen de mensen van begeerten: “Alles wat hij 
zegt is met bewijsmateriaal vanuit het Boek en de Soennah, dus wij kunnen hem het niet verbieden 
(lezingen te geven).” Hetzelfde jaar nog gaf de Shaych in de Moskee van de Profeet (salallaahoe 
'alayhie was sallem) na het Asr-gebed lezingen via de luidspreker.

Vervolgens verhuisde hij naar Mekkah, waar hij ook verbleef. Zoals gebruikelijk gaf hij elke dag na 
Fadjr lessen over ‘Soenan Aboe Dawoed’, ‘Oesoel al-Hadieth’ en ‘Asmaa ar-Ridjaal’ in Masdjiedal-
Haram. En na het Maghrib-gebed onderwees hij ‘Sahieh al-Boechaarie’ en ‘Tafsier Ibn Kathier’.

Zijn Reizen:
Tijdens zijn leven werd de Shaych naar verschillende landen uitgenodigd om de Islaam te 
verspreiden. Hij reisde onder andere naar landen zoals de Staat van Aa’maan, de Verenigde 
Arabische Emiraten, Koeweit, Saoedi-Arabië, maar ook een aantal westerse landen zoals Engeland 
en de Verenigde Staten. 

Zijn Werken:
De shaych heeft in totaal meer dan 250 werken geschreven in zowel de Arabische taal, als ook Urdu 
en Sindhie. Hij was een meester in taal en daarom ook een vruchtbaar schrijver. Hij schreef ooit een 
boek in het Arabisch aan één stuk, genaamd ‘Wasoel al-Alhaam Lasoel al-Islaam’ zonder ook maar 
een enkele echte pauze te nemen! De werken van de shaych zijn te veel om op te noemen, deswege 
noemen we hier maar enkele van hem: 

In Sindhie: 

1. Het gebed van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem).
2. At-Tafsiel al-Djaliel Fie Abtaal at-Ta'wiel al-A'liel. 
3. Tamiez at-Tayyib Minal Khabieth Badjawaab Toehfaatal Hadieth 
4. at-Tanqied al-Madhboet Fie Taswied Tahrier al-Maboet. 
5. Tawhied ar-Rabbaanie Ya'nie Sachie Moesalamaanie Deel 1 en 2. 



6. al-Wasieq Fie Djawaab al-Wathieq.

In Urdu: 

1. De Methodologie van Ahloel-Hadieth en Taqlied.
2. De Aqiedah van de Iemaam moet correct zijn.
3. Tariekh Ahloel-Hadieth. 
4. Tawhied al-Khaalis. 
5. Ittibaa as-Soennah. 
6. Tanqied as-Sadied Bir Rasalah Ijtihaad Wat Taqlied. 
7. Nishaat Al-Abd Bijahr Rabana Walakal Hamd.
8.  En vele anderen.

In het Arabisch:

1. al-Ajaabah Ma'a al-Asabah Fie Tartieb Ahadieth al-Bayhaaqie A'la Masanied as-Sahabah. 
2. At-Tawieb al-Hadieth Tariekh al-Khatieb. 
3. Shoeyoekh al-Iemaam al-Bayhaaqie. 
4. al-Djawaab ad-Dalaat An Masalah ath-Thalaath. 
5. Al-Qaul al-Latief Fil Ahtajaaj Bil Hadieth ad-Da’ief. 
6. Tahdhieb al-Aqwaal Fieman Lahoe Tarjamah Fie Adhaar al-Bara Minar Ridjaal. 
7. Al-A'ajoezal Hidaayah al-A'ajoez. 
8. Wasoel al-Alhaam Lasoel al-Islaam. 
9. Moendjid al-Moestadjiez Lirawaayah as-Soennah Wal-Kitaab al-Aziez. 
10. Joez Manzoem Fie Asmaa al-Moedallisien. 
11. Sharh Kitaab at-Tawhied (Sagier) van Ibn Khoezaimah 
12. Tafsier al-Qor’aan al-Kariem al-Moesmaa Bil Intinbaat al-A’djieb Fie Ithbaat at-Tawhied 

Min Djaam'e Ayaat al-Kitaab an-Nadjieb 
13. Jalaa al-Ainain Bitahqieq Rawayaatal-Boechaarie Fie Joez Raf al-Yadain. 
14. Sarieh al-Moehmad Fie Wasl Ta'lieqaat Moewatta Iemaam Mohammad. 
15. al-Atwaam al-Mar'ashah Fie Bayaan Tahriefaat Ahloer Raie al-Moedhishah.
16. En vele anderen

 
Zijn Dood:
Shaych Badie-oed-Dien Shah as-Sindhie ar-Raashidie overleed in de maand januari in het jaar 1996 
N.C. (hetgeen overeenkomt met 1416 N.H.). Moge Allaah, Shaych Badie-oed-Dien barmhartig zijn 
en  hem belonen  voor  zijn  immense  inspanningen  met  het  paradijs  en  hem een  plek  naast  de 
martelaren geven.

Mede mogelijk gemaakt door SP


