
                                      

                                  Shaych Siddieq Hassan Khaan

Zijn Naam en Afkomst

Hij is de Imaam, de grote geleerde (Allaamah), Oesoelie, Moehaddieth, Moefassir, de nobele 
Shaych Aboe Tayyib Siddieq ibn Hasan ibn ‘Alie ibn Loetfoellaah al-Hoesainie al-Boechaarie al-
Qinnawdjie. Zijn stamboom loopt terug naar Imaam al-Hoesain, het jongste kind van ‘Alie ibn Abie 
Taalib, moge Allaah tevreden met zowel vader als zoon zijn.

Zijn Geboorte en Opvoeding

De Shaych is geboren op de negentiende van Djoemaadaa al-Oolaa in 1248 N.H. in het land van, 
het geboorteland van zijn grootvader, van de kant van zijn moeder. Later verhuisde zijn familie die 
naar Qinnawdj, het geboorteland van zijn grootvaders (van vaders kant). Toen hij slechts zes jaar 
oud was, overleed zijn vader. Dus verbleef hij in het huis van zijn moeder als wees en werd hij 
grootgebracht als een zuiver en oprecht persoon, en had veel liefde voor kennis en de geleerden.

Zijn Zoektocht naar Kennis en Prestaties

Hij reisde naar Delhi om zijn studies af te ronden en streefde hard om het meesterschap in de 
Wetenschappen van de Qor'aan en Soennah te verkrijgen en hun diverse wetenschappen vast te 
leggen. Hij had groot enthousiasme in het verwerven van boeken en had een diepgaand begrip in 
het lezen ervan, en in het ontnemen van de punten van voordeel die men eruit kon halen, en met 
name uit de boeken van Tafsier, Hadieth en Oesoel.
 
Vervolgens reisde hij naar Bahoebaal, en zocht naar enige middelen voor levensonderhoud. Hij 
slaagde erin om overvloedige welvaart en rijkdom te verzamelen, door middel van zijn huwelijk 
met de koningin van Bahoebaal.

Zijn Leraren

Zij waren velen, waaronder:

• Shaych Mohammad Ya'qoeb, welke de broer van Shaych Mohammad Ishaaq was, die op 
zijn beurt de kleinzoon van Moehaddieth 'Abdoel-'Aziez ad-Dihlawie was. 



• En onder hen was ook Shaych al-Qaadie Hoesain ibn al-Mohsin as-Saba'ie al-Ansaarie 
al-Jemenie al-Hadiedi, welke een student van Imaam Mohammad ibn Naasir al-Haazimie 
was, die op zijn beurt een student van Imaam as-Showkaanie was. 

• Onder hen was ook Shaych ‘Abdoel-Haqq ibn Fadl al-Hindie, die ook een student van 
Imaam as-Showkaanie was. 

En vele anderen.

Zijn Studenten

• Zijn zoon ‘Alie Hassan Chaan

Vele anderen

Zijn Werken

Hij had een uniek talent in het schrijven van boeken, dusdanig dat hij talrijke kleine boekjes in één 
dag zou schrijven, en grote omvangrijke boeken in slechts enkele dagen. Het aantal boeken dat hij 
(in een aantal verschillende talen) heeft geschreven bereikte zelfs het verbazingwekkende aantal van 
wel 222 titels! Shaych ‘Abdoel-Hakiem Sharaf-oed-Dien maakte duidelijk dat de Shaych in het 
Arabisch 54 boeken heeft, in het Perzisch 42, en in het Urdu zelfs 107.

Zijn boeken werden wijdverspreid en gedistribueerd naar alle delen van de Moslimwereld. Velen 
van de geleerden van Tafsier en Hadieth schreven brieven aan hem waarin zij hun lof voor zijn 
boeken uitten en smeekbeden voor hem maakten. Hij werd beschouwd als één van de mensen van 
Moedjaddidien, degenen die bijdroegen aan de heropleving van de Islaam.

Onder zijn gedrukte boeken in de Arabische Taal zijn:

1. Fath-oel-Bayaan fie Maqaasid al-Qor'aan
2. Nayl-oel-Maraam min Tafsier Ayaat al-Ahkaam
3. Ad-Dien-oel-Khaalis
4. Ar-Rawdatoen-Nadieyyah sharh ad-Dorar al-Behieyyah
5. Hoesn-oel-Oeswah bi-maa thabata 'anillaah wa Rasoeliehie fie an-Niswah
6. 'Awn Baarie fie bi-Hallie Adillat-il-Boechaarie
7. As-Siraaj-oel-Wahhaaj min Kashf Mataalib Sahieh Moeslim ibn Al-Hadjaadj
8. Al-Hittah fie Dhikr As-Sihaah As-Sittah
9. Qatf-oeth-Thamr fie 'Aqiedatie Ahl-il-Athar
10. Al-'Alam-oe-Khaffaaq fie 'Ilm Al-Ishtiqaaq
11. Abdjad-oel-'Oeloem

En er zijn veel andere boeken.

Zijn Dood

De Shaych stierf in 1307 N.H. (oftewel 1889 N.C.), waarbij hij 59 jaar is geworden volgens de 
maankalender, en 57 jaar volgens de zonnekalender. Moge Allaah hem genadig zijn en de Shaych 
belonen met een plek naast de martelaren!
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