
                                   Shaych Ehsaan Elahie Zahier
Zijn Geboorte en Afkomst:
De Shaych werd geboren in Pakistan in een stad genaamd Sialkot, op donderdag 31 mei 1945, 
hetgeen overeenkomt met 18 Djoemada al-Oelaa 1364 N.H. van de Islaamitische jaartelling.

Zijn Zoektocht naar Kennis en Studies:
Hij studeerde op de Djamia Islaamieyyah Goejranwala en op de Djamia Selefieyyah in Faisalabad.

Vervolgens ging hij in het buitenland studeren op de prestigieuze Universiteit van al-Medinah in 
Saoedi-Arabië.  Na  afgestudeerd  te  zijn  van  de  Afdeling  van  Sharie’ah,  keerde  hij  terug  naar 
Pakistan en streefde verder in het verkrijgen van kennis en onderwijs, waarop hij een Meestersgraad 
ontving in Arabische taal, Islaamitische Studies, Urdu (voornaamste taal in o.a. Pakistan) en Farsi 
(Perzisch).

Zijn Leraren:
Hij werd onderwezen door enkele van de meest voorname geleerden van deze eeuw, onder hen 
waren:

• Shaych Mohammad Amien Shanqietie,
• Shaych al-Moehadieth Naasiroed-Dien Al-Albaanie,
• Shaych ‘Abdoel-‘Aziez Ibn Baaz,
• Shaych ‘Abdoel-Mohsin al-Abbaad,
• Shaych ‘Abdoel-Qadir Shaybatoel-Hamd,
• Shaychoel-Hadieth Aboel-Barkat Ahmed,
• Shaychoel-Hadieth Hafiedh Mohammad Ghondalwi,
• Shaych Atiyyah Mohammad Saalim.

Zijn Werken:
De Shaych  was  van  plan  geweest  om weerleggingen  van  de  Christenen,  Joden  en  Hindoes  te 
schrijven  maar  stierf  voordat  hij  de  kans  had  dit  te  doen.  Vóór  zijn  dood werkte  hij  aan  een 
weerlegging van de Deobandies (Soefie-sekte), hetgeen hij  nooit  heeft  afgemaakt. Wel heeft hij 
tijdens  zijn  leven  een  groot  aantal  werken geschreven,  welke  veelal  weerleggingen zijn  op  de 
verschillende sekten die (veel in Pakistan, India en Bangladesh en omgeving) aanwezig zijn. Hij 



schreef een aantal beroemde werken, onder andere:

• al-Qadiyanieyyah [weerlegging]
• ash-Shia was-Soennah [weerlegging]
• ash-Shia wa-Ahloel-Bayt [weerlegging]
• ash-Shia wal-Qor’aan [hetgeen meer dan 12.000 overleveringen van de Shia bevat]
• ash-Shia wat-TaShia [weerlegging]
• Baynash-Shia Wa Ahloes-Soennah [weerlegging]
• Babieyyahs [weerlegging]
• al-Baha'ieyyah [weerlegging]
• at-Tassawoef al-Mansha wal-Masadir [weerlegging van Soefies]
• al-Ismaa'eelieyyah [weerlegging]
• al-Braylwieyyah [weerlegging]
• Een uitleg van Kitaab al-Wasilah door Shaychoel-Islaam Ibn Taymiyyah
• Kitaboes-Salaah
• Saffar Hidjaaz
• En veel meer.

Tijdens het laatste jaar van zijn studie op de Universiteit in Medinah, vroeg Shaych ‘Abdoel-‘Aziez 
ibn Baaz hem om lezingen te geven, hetgeen een vrij unieke prestatie is onder de studenten van 
kennis  die  op  de  universiteit  bestuderen.  Gedurende  deze  tijd  werd  ook  zijn  boek  ‘al-
Qadiyanieyyah’  in  Medina  gedrukt.  Maar  Shaych  Ehsaan  Elahie  wilde  graag  op  het  boek 
‘Gediplomeerde van de Universiteit  van Medinah’ vermelden, maar  op dat ogenblik was hij  in 
werkelijkheid nog net niet afgestudeerd. Daarop ging hij Shaych Bin Baaz bezoeken die op dat 
ogenblik  titulair  hoofd  van  de  Universiteit  in  Medina  was.  Shaych  Bin  Baaz  stemde  toe  en 
verleende hem toestemming om dit te doen, waarop Shaych Ehsaan Elahie hem vroeg: “Wat als ik  
zak voor mijn doctoraat?”,  waarop Shaych Bin Baaz antwoordde:  “Dan zal  ik  de Universiteit  
sluiten.”

Zijn Inspanningen in Da'wah:
Na zijn terugkeren naar Pakistan zette de Shaych zich in voor de da’wah naar de Soennah. Hij 
schreef wekelijks een hoofdartikel in het tijdschrift ‘Ahle-Hadieth’ hetgeen door de grote Shaych 
Sanaullah Amritsaarie werd opgezet. 

De mensen van innovatie (Ahloel-Bid’ah) beschuldigden hem valselijk van moord, terwijl hij daar 
vrij  van was, maar hij  moest deze beproevingen dragen en werd zelfs enige tijd vergiftigd.  Hij  
begon wekelijks de khoetbahs te geven in de grote centrale moskee in Lahore genaamd Chinyawali, 
en de mensen legden enorme afstanden af, enkel om naar hem te luisteren. 

Tevens reisde de Shaych de hele wereld af voor Dawah-doeleinden en gaf lezingen in verschillende 
landen zoals: 

In het Midden-Oosten: o.a. Jemen, Irak, Saoedi-Arabië

In Afrika: o.a. Ghana, Nigeria, Kenia, Egypte

In Azië: o.a. Korea, Japan, Filippijnen, Hong Kong, Thailand, China, Afghanistan.

In Amerika: o.a. Verenigde Staten

In Europa: o.a. België, Nederland, Zweden, Denemarken, Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland, 
Engeland, Joegoslavië

Zijn Dood:



Hij stierf op 30 Maart 1987 na 22 uren doorgebracht te hebben in het Riyaadh ziekenhuis. Shaych 
‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz huilde veelvuldig toen hij zijn begrafenisgebed leidde in Riyaadh. 

Het was één van de meest historische begrafenissen die ooit in Riyaadh werden gebeden, hetgeen 
bijgewoond werd door talloze geleerden en studenten van de kennis. De tweede djanaaza werd 
gebeden  in  de  Moskee  van  de  Profeet  in  Medinah,  en  werd  geleid  door  de  Iemaam  van  de 
Profetische Moskee. De mensen woonden daar in duizenden de begrafenis bij, waarna zijn lichaam 
naar de Baqi’ begraafplaats werd genomen waar hij ten ruste werd gelegd.

Shaych Ehsaan Elahie Zahier stierf  als  resultaat van een bomontploffing binnen een moskee in 
Lahore (Pakistan) op 23 Maart 1987, terwijl hij een toespraak gaf over de Sierah van de Profeet  
(salallaahoe 'alayhie was sallem). Deze ontploffing is hoogstwaarschijnlijk teweeg gebracht door 
een aantal leden van de Shie’a die het op hem gemund hadden nadat hij hun sekte verschillende 
keren had weerlegd en hun dwalingen had geopenbaard. Zijn tijdgenoot Shaych Habieb ar-Rahman 
Yazdanie (rahiemehoellaah) stierf ook als resultaat van de ontploffing.

Ongetwijfeld was de Shaych een grote berg aan kennis, welke deze Oemmaah een grote dienst 
bewees door veel van de afwijkende sekten en groepen die in deze Oemmaah zijn opgestaan te 
weerleggen.  Zijn  krachtige  en  scherpe  historische  toespraken  waren  de  oorzaak  dat  duizenden 
mensen weg gingen van Shirk en Bid’ah,  en vervolgens  de manier  van Ahloel-Hadieth gingen 
volgen.

Moge Allaah, de shaych barmhartig zijn en hem rijkelijk belonen voor zijn inzet en zijn werken, en 
hem een plek geven naast de martelaren, amien.

Mede mogelijk gemaakt door SP
Bron: www.sahab.net (deze versie is aangepast)

http://web.archive.org/web/20041207072607/http://www.sahab.net/

