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BIOGRAFI 

Syaikh Ihsan Ilahi Zahir lahir pada tanggal 31 Mei 1945 di Sialkot, salah satu kota di Punjab, 

Pakistan. Ayahnya Haji Zahoor Ilahi adalah seorang yang religius dan saleh. Syaikh Ihsan 

menghafal Quran di Madrasah Dar al-Ulum Asy-Shihabiyah di Sialkot. Kemudian ayahnya 

mengirimnya ke Al-Jamiyah Al-Islamiyah di Gujranwala, dan kemudian Syaikh Ihsan pergi ke Al-

Jamiyah As-Salafiyah di Fayslabad, dan setelah itu belajar di Universitas Madinah pada tahun 

1961. 

 

Setelah menyelesaikan studinya di Madinah, Syaikh berangkat ke Lahore di mana ia menjadi Imam 

Masjid Ahlul Hadits ChiniyaWali, yang merupakan Masjid Ahlul Hadits bersejarah di mana Syaikh 

Muhammad Husayn Al-Batalwi, Syaikh Abdul Wahid Al-Ghaznawi dan Syaikh Dawud Al- Ghaznawi 

dulunya adalah Khatib di sana. 

 

Setelah kembali ke Pakistan, Syaikh melanjutkan pendidikannya dan memperoleh beberapa gelar 

Magister dari Universitas Punjab diantaranya: bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Urdu, bahasa 

Inggris, bidang Filsafat, Syariah dan dalam bidang hukum dan politik. Dan beliau terus belajar 

hingga disebutkan telah mendapatkan 6 Ijazah magister, 5 ijazah ia dapatkan dari Universitas 

Punjab dan sebuah ijazah dari Universitas Karachi. 

 

Juga Syaikh dipilih sebagai editor majalah “Al-Itisam” oleh Syaikh Ismail As-Salafi yang pada saat 

itu menjadi majalah resmi Markazi Jamiyat Ahlil-Hadith Pakistan, tetapi setelah Syaikh Ismail as-

Salafi wafat, beberapa perbedaan terjadi, dan Syaikh Atatullah Al-Bhujiyani mengambil kembali 

majalah di bawah kendalinya. 

 

Syaikh Ihsan Ilahi Zahir kemudian meluncurkan majalah “Tarjuman Al-Hadits”. Syaikh Ihsan 

memainkan peran besar dalam membuat MJAH di Lahore aktif (Markazi Jami’at Ahl Hadits), 

syaikh juga selalu bepergian memberikan ceramah di semua kota dan desa di Pakistan. Sayangnya, 

setelah beberapa perselisihan dengan Mian Fazlul Haq dan Syaikh Muinudin Al-Lakhwi, Syaikh 

Ihsan mendirikan Jamiyatnya sendiri yang disebut “Jamiyat Ahlul Hadith Pakistan”, yang 

pemimpinnya adalah Syaikh Muhammad Abdullah, dan Nazim Al-'Ala (pengurus tertinggi) adalah 

Syaikh Ihsan Ilahi Zahir. 



 

Pada tahun 1972, Syaikh Ihsan Ilahi Zahir bergabung dengan partai politik “Tahreek Al-Istiqlal”, 

yang kemudian beliau tinggalkan pada tahun 1978. 

 

Beliau pernah ditawari untuk bekerja di kerajaan Saudi Arabia namun beliau menolaknya, beliau 

memilih untuk mengabdikan dirinya di negara asalnya Pakistan, beliau menolak tawaran itu 

seraya membaca ayat Al-Qur’an:  
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“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi 

dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan 

mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah 

kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”. (QS. At Taubah: 122) 

 

KELUARGA 

Ayah Syaikh Ihsan Ilahi Zahir adalah seorang pengusaha kaya yang bercita cita agar anak laki-

lakinya mengabdikan seluruh waktunya untuk Islam dan dia ingin menggunakan kekayaannya 

sebagai wasilah bagi putranya untuk menyebarkan Islam, ia menunjukkan bahwa dengan 

kekayaannya ia tetap seorang yang mencintai ilmu agama dan senang duduk bersama para ulama. 

Ayahnya rajin menghadiri ceramah Syaikh Muhammad Ibraheem Mir As-Sialkoti, yang merupakan 

ulama Ahlul Hadits senior, dan dia juga sangat terkesan dengan Syaikh Tsanaullah Al-Amritsari, 

Syaikh Muhammad Ismail As-Salafi, Syaikh Dawud Al- Ghaznawi, Hafiz Abdullah Ar-Ropuri, dan 

lainnya. 

 

Ayah Syaikh Ihsan adalah seorang ahli ibadah yang hebat, ia rajin melakukan shalat Duha, dan 

Qiyamul lail dan ia menekankan anak-anaknya untuk shalat Nawafil meskipun pada usia mereka 

yang masih muda, maka tidak pernah terjadi pada anaknya jika mendengar azan ia tidak pergi ke 

Masjid. Ayahnya menginginkan putra tertuanya Syaikh Ihsan menjadi serupa dengan Syaikh 

Ibrahim Mir As-Sialkoti dan Tsanaullah Amritsari yang menulis banyak buku menentang sekte dan 

Kristen, Hindu dan lain-lain. 

 

Syaikh Ihsan Ilahi Zahir menulis di “Al-Majallah Al-Arabiyah”, beliau mengatakan dalam tulisan 

beliau bahwa dia menghafal Al Qur’an pada usia 9 tahun dan ayahnya mendorong dirinya untuk 

mencurahkan waktunya untuk mempelajari ilmu agama saja dan meniatkannya sebagai Wakaf 

untuk Allah, dan dia juga mendorongnya untuk fokus di dalam Dakwah kepada Allah. 

 



 

SAUDARA KANDUNG 

1. Dr Fadl Ilahi, yang merupakan guru di Universitas Al-Imam di Riyad di Fakultas Dakwah. Syaikh 

Fadl Ilahi telah menyelesaikan magisternya di Universitas Punjab, dan dia juga menyelesaikan 

magister dan doktor di Universitas Al-Imam Muhammad ibn Saud di Riyadh. Dr Fadl Ilahi 

menulis banyak buku yang bermanfaat dalam bahasa Arab dan Urdu. 

 

(Dr Fadl Ilahi pernah mengajar di Universitas Islam Internasional Islamabad, namun beliau 

menghadapi banyak masalah pada tahun 2004 ketika Universitas ingin mempromosikan 

pandangan modernis, Dr Fadl menentang hal tersebut dengan keras. Dikatakan, bahwa selama 

pertemuan dengan guru dan pejabat lain di universitas, kemudian datang waktu shalat, Syaikh 

Fadl memberikan kertas kepada orang-orang yang duduk di sebelahnya, sebuah makalah yang 

menjelaskan bahwa shalat berjamaah adalah wajib, dan dia akan berdiri dan meninggalkan 

pertemuan resmi tersebut, hal itu memunculkan perasaan kesal para pejabat kampus. Universitas 

kemudian secara teknis memecatnya dan memberikannya pensiun dini.) 

2. Mahbub Ilahi Zahir, dan dia adalah seorang pengusaha di kota Hyderabad 

3. Syaikh Syakur Ilahi Zahir, dia menghafal Quran dan membantu ayahnya dalam bisnisnya di 

kota Gujranwala 

4. Syaikh Abid Ilahi Zahir, yang hafal Alquran, memiliki gelar sarjana muda di Pakistan, kemudian 

melanjutkan magisternya di Universitas Al-Imam Muhammad ibn Saud di Riyadh, dan dia 

sekarang menjadi penjual buku dan distributor buku-buku Islam di Riyadh bersama 

Maktabahnya “Bayt As-Salam”. 

 

GURU-GURU BELIAU 

1. Hafiz Muhammad Al-Gondalwi, Syaikh belajar di bawahnya di Fayslabad dan juga di 

Universitas Madinah. Syaikh Ihsan kemudian menikahi seorang putri Hafiz Al-Gondalwi dan 

dia menganggap bahwa tidak ada ulama lain yang memiliki jumlah dan pengetahuan yang 

sama seperti Hafiz Al-Gondalwi. 

2. Syaikh Abdul Barakat Ahmad ibn Isma'eel Al-Madarsi, yang mengajarinya Hadits di Al-Jamiyah 

Al-Islamiyah di GujranWala 

3. Syaikh Muhammad Shareefullah, yang mengajarinya filsafat, Mantiq dan topik serupa lainnya, 

dan ini membantunya menyangkal aliran sesat, Syaikh Atiyah Saalim mengatakan bahwa 

Syaikh Ishan sangat kuat dalam ilmu Mantiq. 

4. Hafiz 'Abdul Wahhab Al-Badheemalwi, yang mengajarinya di Faislabad. 

5. Syaikh Abdul Aziz ibn Baz. Syaikh Luqman As-Salafi yang belajar dengan Syaikh Ihsan berkata, 

bahwa Syaikh Ihsan adalah murid tercinta dari Syaikh Ibn Baz, dan Syaikh Ihsan akan duduk di 

sebelah kaki Syaikh Ibn Baz. 

6. Syaikh Al-Albani, Syaikh Ihsan adalah muridnya di Universitas Madinah dan Syaikh Ihsan 

sangat mencintai Syaikh Al-Albani, dan terkadang berdebat dengannya tentang beberapa 

masalah Fiqh dengan cara yang sangat santun. Syaikh Al-Albani pernah memuji Syaikh Ihsan. 



Syaikh Abid Ilahi mengatakan bahwa Syaikh Albani berkata kepadanya tentang Syaikh Ihsan: 

“Dia termasuk orang-orang yang mulia, saya tidak bisa melupakan etika dan rasa hormatnya 

terhadap saya” dan Syaikh Albani mengatakan kepadanya bahwa dia pernah bepergian 

dengan Syaikh Ihsan ke London, dan Syaikh Ihsan memijat kaki Syaikh Albani. 

7. Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad 

8. Syaikh Muhammad Amin Asy-Shanqiti, yang mengajarinya Tafsir di Universitas Madinah. 

9. Syaikh 'Atiyah ibn Muhammad ibn Saalim, yang mengajari Syaikh Ihsan kitab perbandingan 

Fiqih “Bidayatul Mujtahid” dan selainnya. 

10. Syaikh Hammad ibn Muhammad Al-Ansari, yang mengajar Syaikh Ihsan Ulumul Hadits. 

11. Syaikh Abu Bakr Al-Jazairi 

12. Syaikh Abdul Qadir Shaybah Al-Hamd 

13. Syaikh Muhammad Al-Muntasir Al-Kattani 

14. Syaikh Abdul Ghaffar Hasan 

15. Syaikh Dr Muhammad Al-Asyqar 

16. Syaikh Muhammad Shaqra 

 

KARYA-KARYA BELIAU 

Disamping kaset rekaman ceramahnya di banyak negara seperti Pakistan, Kuwait, Iraq, Saudi 

Arabia, dan markaz-markaz dakwah di berbagai wilayah di Amerika Serikat. Beliau juga telah 

menulis banyak karya berupa buku dan tulisan-tulisan, yang beliau tulis dengan mengumpulkan 

berbagai sumber serta referensi dari berbagai belahan dunia, seperti Spanyol, United Kingdom, 

Perancis, Iran, Mesir. 

Beberapa buku yang beliau terbitkan adalah sebagai berikut: 

1. Asy-Syi'ah wa Ahlul Bayt 

2. Asy-Syi’ah was Sunnah 

3. Asy-Syi’ah wat Tasyayu’ Farqun wa Tarikh 

4. Asy-Syi'ah wal Quran 

5. Al-Bralwiyyah Aqa’id wa Tarikh 

6. Al-Qadiyaniyyah (diperkenalkan oleh Syaikh Atiyah Saalim) 

7. Al-Bahaiyah Naqdun wa Tahlil 

8. Al-Baabiyah Ardhun wa Naqd 

9. At-Tasawwuf, Al-Mansya’ wal Masadir, Juz 1 

10. Dirasah fi Tasawwuf, Juz 2 (diperkenalkan oleh Syaikh al-Luhaydan) 

11. Al-Isma'iliyyah Bayna Syiah wa Ahlus Sunnah 

12. Al-Bathiniyyah Bifarqiha Al-Masyhuroh 

13. Firoq Syibhil Qarah Al-Hindiyyah wa Mu’taqadatiha 

14. An-Nasyraniyyah 

15. Kitab Al-Wasilah (Inggris & Urdu) 

16. Kitab At Tauhid 

17. Al Kufru wal Islam (Urdu) 

 



 

Banyak dari buku-buku di atas telah diterjemahkan ke dalam bahasa Urdu, dan buku “Asy-Syiah 

wa Sunnah” juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Persia, Inggris, dan Thailand. Buku “Al-

Bralwiyah” dan “Al-Qadiyaniyah” juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. 

 

Syaikh juga menulis beberapa buku dalam bahasa Urdu: “Safar Namah Hijaz”, “Nabaz e Nabawi”, 

“Suqut e Dhakah” dan lain-lain. Syaikh juga menerjemahkan “Kitab At Tauhid” dalam bahasa Urdu. 

 

Raja Faisal dari Saudi Arabia, dengan pengeluarannya sendiri memerintahkan untuk membeli 

semua buku Syaikh Ihsan dan mengirimkannya ke semua Maktabah dan pusat Ilmu di Kerajaan 

dan juga di berbagai negara, perpustakaan dan lain-lain. 

 

KISAH-KISAH SAAT BELIAU MENIMBA ILMU 

Syaikh Atiyah Saalim mengatakan kepada Syaikh 'Ali bin Musa Az-Zahrani bahwa Syaikh Ihsan Ilahi 

Zahir lebih berilmu daripada beberapa gurunya di Universitas Madinah, karena dia telah belajar 

di Pakistan dari para ulama senior. 

 

Syaikh Ihsan Ilahi Zahir, saat beliau masih menjadi mahasiswa di Universitas Islam Madinah 

pernah mendebat syaikhnya yang bermadzhab Hanafi, yaitu Syaikh Nuruddin Al-'Itr dengan cara 

yang hormat dan santun pada beberapa persoalan saat ia mengajar “Mustalah al-Hadits”. 

 

Syaikh Ihsan lulus dari Fakultas Syari'ah di Madinah pada tahun 1967 dan dia lulus sebagai senior 

dari semua siswa dengan nilai 92,5% (Mumtaz/Cumlaude), dan dia ditawari untuk mengajar di 

universitas setelah lulus, tetapi beliau menolak karena merasa dirinya lebih dibutuhkan di 

Pakistan. 

 

Syaikh Ihsan ketika belajar di Madinah ketika beliau menulis buku pertamanya “Al-Qaidiyaniyyah” 

dan Syaikh meminta izin kepada presiden Universitas dan Syaikh Ibn Baz yang merupakan kanselir 

di Universitas pada waktu itu, untuk ditulis pada sampul buku setelah namanya: “Lulusan dari 

Universitas Madinah” dan mereka menyetujui hal tersebut. Syaikh Ihsan kemudian berkata: “Apa 

yang akan terjadi jika aku gagal?” (tidak lulus) dan Syaikh Ibn Baz berkata: “Jika kamu gagal, aku 

akan menutup gerbang Universitas”, beliau Syaikh Ibn Baz menunjukkan rasa hormat untuk 

muridnya yang berprestasi, Syaikh Ihsan. 

 



Syaikh Ihsan selama studinya di Madinah, pernah suatu ketika lampu Masjid Haram Nabawi 

dimatikan untuk pertama kalinya karena khawatir akan adanya serangan Israel, Syaikh Ihsan 

kemudian berpidato di Masjid An-Nabawi memotivasi umat Islam untuk berjihad melawan Israel.  

Syaikh Mustafa As-Siba'i yang sedang mengunjungi Madinah pada saat itu pergi menemui Syaikh 

Ihsan setelah pidatonya dan menanyakan siapa dia, dan Syaikh menjawab: Ihsan Ilahi Zahir. Syaikh 

Mustafa As-Siba'i memiliki beberapa artikel yang ditulis oleh Syaikh Ihsan untuk membantah 

aliran Qadiyanis dan lainnya di majalahnya “Hadharah al-Islam” tetapi belum pernah bertemu 

dengannya, dan Syaikh as-Siba'i berkata: “Kamu adalah orang yang menulis di majalah saya”, dan 

Syaikh Ihsan menjawab: ya. Syaikh As-Siba'I berkata kepada Syaikh Ihsan: “Sebelumnya saya 

berpikir bahwa saya adalah orator bahasa Arab terbaik, tetapi hari ini setelah mendengarkan 

anda, saya tahu bahwa anda adalah orator bahasa Arab terbaik”. 

 

Syaikh adalah seorang orator yang hebat, dan bahkan lawan-lawannya mengakui keterampilan 

pidatonya yang hebat.  

 

Syaikh Nasir Al-'Abboudi berkata bahwa ketika Syaikh Ihsan akan memberikan ceramah atau 

ceramah, orang akan terkesima seolah-olah dia diciptakan untuk menjadi seorang Khatib. 

 

Raja Faishal ketika dia pergi ke Pakistan, Syaikh Ihsan Ilahi Zahir, yang saat itu masih berstatus 

pelajar di Madinah, memberikan pidato dalam bahasa Arab dan Raja Faishal kagum dengan pidato 

Syaikh dan bertanya kepada Syaikh Ihsan siapa dia, dan Syaikh Ihsan menjawab bahwa dia adalah 

seorang mahasiswa di Universitas Islam Madinah. 

 

KEBERANIAN BELIAU DALAM DAKWAH 

Syaikh Ihsan Ilahi Zahir adalah orang yang berani, tidak takut akan ancaman dari sekte sesat yang 

dia bantah. Dia menulis dalam buku “At-Tasawwuf Al-Mansya’ Wal Masyodir”: “Jiwaku, tubuh, 

kekayaan dan kehormatanku semuanya untuk wajah Allah dan untuk mencari keridhaan-Nya.” 

 

Syaikh Muhammad As-Subayyal berkata kepada Syaikh Ali ibn Musa Az-Zahrani tentang Syaikh 

Ihsan: “Dia pemberani, berani, blak-blakan, dia tidak akan menyimpan banyak hal di hati dan 

tidak takut disalahkan” 

 

Syaikh Abdul Qadir Shaybah Al-Hamd berkata kepada Syaikh Ali ibn Musa Az-Zahrani tentang 

Syaikh Ihsan: “Saya tidak tahu ada orang muda yang lebih terburu-buru darinya dalam membuat 

kebenaran menjadi jelas dan menyatakan secara terbuka panggilan kepada Allah (Azza wa Jalla), 

dan dia tidak akan peduli siapa pun yang akan menentangnya, apakah dia termasuk yang 

bertanggung jawab atau orang lain, dan tidak ada keraguan tentang keberaniannya”. 



 

Syaikh Ihsan Ilahi Zahir adalah seorang penasihat religius Jenderal Zia ul-Haq, tetapi beliau 

meninggalkan jabatannya setelah melihat hal-hal yang tidak disukainya. Syaikh Ihsan berkata 

kepada jenderal Zia ul-Haq: “Saya tidak akan pernah menentang Anda jika Anda menerapkan 

Syariah Islam dalam praktik dan tidak hanya dalam kata-kata”. 

 

Syaikh Ihsan diberi banyak bantuan dan pelayanan yang dia tolak demi Dakwah karena itu bisa 

mencegahnya dari panggilannya untuk Syari'at (Istiqomah dalam berdakwah). Zulfikar Ali Bhutto 

menawarinya ketika dia menjadi Perdana Menteri untuk menjadi duta besar di negara Arab mana 

pun yang dia suka. Dan Jenderal Zia ul-Haq menawarinya menjadi menteri urusan agama 

 

Pada masa Zulfikar Ali Bhutto, gubernur Punjab yang naik adalah seorang komunis, maka Syaikh 

Ihsan mengumpulkan sekelompok ulama dan mengkritik mereka dengan keras. Dan suatu ketika 

saat gubernur tersebut menyelesaikan pidatonya, Syaikh Ihsan berdiri dan membantahnya di 

depan orang-orang, beliaupun dipuji atas tindakannya yang berani terhadap gubernur komunis 

yang sesat itu. 

 

Kemudian, ada pula seorang gubernur Punjab yang merupakan seorang Sufi, dan dia akan secara 

terbuka membasuh makam Ali Al-Hujweiri di Lahore untuk mencari Tabarruk darinya, dan Syaikh 

Ihsan menjelaskan kepadanya bahwa tindakan seperti itu adalah Syirik dan bertentangan dengan 

Syariah. 

 

Imam sekte Al-Isma'iliyyah, Kareem Agha Khan (merupakan seorang miliarder) mengundang 

Syaikh Ihsan Ilahi Zahir ke Inggris untuk menasehatinya agar tidak menulis buku yang menentang 

sekte Al-Isma'iliyyah, dan dia siap untuk mengirim pesawat pribadinya ke Pakistan untuk 

menjemput Syaikh, tetapi Syaikh Ihsan menolak tawaran ini, maka Kareem Agha Khan 

mengiriminya surat yang berbunyi: “Kamu harus menulis sesuatu tentang mengumpulkan barisan 

Muslim dan bukan tentang memecah belah mereka” lalu Syaikh Ihsan menjawab surat ini dengan 

mengatakan dalam suratnya: “Betapa Indahnya persatuan barisan Muslim yang beriman kepada 

Allah saja dan pada Rasul-Nya dan dalam ajaran mereka, dan bukan kesatuan barisan Muslim 

dengan orang-orang kafir yang mengingkari finalitas kenabian Muhammad ( ليه وسلمعصل هللا  ) atau 

orang-orang yang percaya pada Risalah Muhammad ibn Isma'il”. 

 

Suatu ketika, seorang Ayatullah datang dari Iran untuk mengunjungi Syaikh di rumahnya, dan 

mengundangnya atas nama Al-Khomeini untuk mengunjungi Iran, dan mengatakan bahwa Al-

Khomeini menyukai buku “Al-Baabiyah” dan “Al-Bahaiyah” dari Syaikh Ihsan , namun Syaikh Ihsan 

menolak dan tetap mengkritik keras Al-Khomeini. 

 



Juga di antara keberaniannya, Syaikh Ihsan selalu sigap untuk bergegas ke Pakistan di mana pun 

dia mendengar bahwa para Ahli Bid’ah mencoba untuk mengambil paksa Masjid Ahlul Hadits, dan 

Syaikh akan memastikan bahwa Masjid tersebut akan dikembalikan ke Ahlul Hadits. 

 

Syaikh Luqman as-Salafi berkata: “Syaikh akan melakukan perjalanan dari Masjid ke masjid lain, 

dari satu majelis ke majelis lain, dan dia hampir seperti pembela Islam terbesar pada masanya”. 

 

Syaikh menerima banyak ancaman melalui surat dan telepon, dan orang-orang berusaha 

membunuhnya di Amerika. Syaikh Ata Ar-Rahman Asy-Syaikhupuri berkata bahwa suatu hari 

seseorang datang untuk memberinya surat untuk Syaikh Ihsan, dan surat itu berbunyi: “Kami pasti 

akan membunuhmu, dan aku tidak tahu dari mana hal itu akan datang”. 

 

Al-Khomeini telah menetapkan harga 100.000 USD untuk kepala Syaikh bagi siapapun yang bisa 

membunuh Syaikh Ihsan, dan meskipun ada ancaman ini, Syaikh tetap berjalan di jalan tidak takut 

kepada siapa pun kecuali kepada Allah. Syaikh mengalami peristiwa penembakan berkali-kali dan 

selamat dari serangan-serangan tersebut atas izin Allah. 

 

Syaikh 'Abdul Qadir Shaybah Al-Hamd berkata kepada Syaikh Ali ibn Musa Az-Zahrani tentang 

Syaikh Ihsan: “Saya pernah mengunjunginya di Pakistan ketika dia terluka, dan dia diancam 

berkali-kali oleh Ahlul Ahwa (ahli bid’ah), tidak pernah mereka melihat pada orang-orang yang 

hidup setelah Syaikh Muhibudin Al-Khateeb, seseorang yang menyakiti mereka lebih dari dia”. 

 

Syaikh Ibn Baz juga berkata dalam pertemuan lainnya dengan Az-Zahrani: “Sungguh seseorang 

yang luar biasa dan cara yang luar biasa untuk kembali kepada Allah! Semoga Allah memberinya 

pahala dan memaafkannya!”. 

 

Syaikh Ihsan melakukan perjalanan ke banyak negara untuk mencari buku dan manuskrip yang 

dia butuhkan, beliau juga bahkan pergi ke Amerika untuk mencari beberapa bagian ilmu yang ia 

cari. Sebelum Syaikh Ihsan menerbitkan buku-bukunya melawan Syiah, Syaikh pergi ke Iran untuk 

membeli buku dan dia bahkan mengaku sebagai Syi'ah agar tidak menghadapi masalah saat 

membawa kembali sejumlah besar buku-buku syiah ke Pakistan, dan menurut beliau perang 

dengan orang-orang seperti itu (Syi’ah) membolehkan kebohongan. 

 

Syaikh Ihsan menyebutkan bahwa suatu ketika di kota Samra, Iraq, ia bertemu dengan 

sekelompok Rifa'i Sufi di rumah salah seorang kawan, dan mereka menyebutkan bahwa mereka 

memiliki karamah yaitu mereka dapat menyayat diri dengan senjata dan tidak terluka, maka 

Syaikh Ihsan menantang mereka bahwa jika mereka memiliki kekuatan seperti itu, mengapa 



mereka tidak menggunakannya dalam Jihad dan mereka harusnya berperang di Irak (melawan 

Iran), tetapi kenyataannya mereka dikalahkan, dan mereka tidak dapat menjelaskan mengapa 

Karamah seperti itu tidak dapat terjadi dalam Jihad. 

 

Syaikh Ihsan Ilahi Zahir melakukan perjalanan Dakwah ke London, AS, Prancis, Kuwait, Uni Emirat 

Arab, Iran, Afghanistan, Bangladesh, India, Belgia, Belanda, Swiss, Denmark, Spanyol, Italia, 

Jerman, Yugoslavia, Ghana, Kenya, Korea Selatan , Jepang, Filipina, Hong Kong, Thailand, Cina, 

sebagian besar negara Arab. 

 

Syaikh Ihsan pernah bertemu dengan presiden Korea Selatan, ketika beliau datang untuk 

meresmikan sebuah Masjid di Seoul yang dibiayai oleh negara Islam, Syaikh Ihsan berkesempatan 

mengundangnya masuk Islam. 

 

Syaikh Ihsan juga datang berkali-kali ke Irak untuk berbicara menentang Syiah atas nama negara 

Irak pada masa Saddam Husein. 

 

Syaikh Ihsan dipenjara berkali-kali selama pemerintahan Ayub Khan, Yahya Khan dan Zulfikar Ali 

Bhutto di Pakistan, dan dia juga disiksa pada beberapa kesempatan di dalam penjara. 

 

Suatu ketika presiden bank “Syarq Al-Awsath” di Oman menawarkan Syaikh Ihsan untuk 

membangun “Markaz Ahlul Hadits” miliknya yang menelan biaya jutaan Riyal jika dia berhenti 

berbicara menentang Syiah, tetapi jawaban  beliau sama seperti jawaban mengadapi tawaran 

Agha Khan dan Al-Khomeni untuk membelinya (menyogoknya), mereka tidak berhasil untuk 

membelinya atau ulama Ahlul-Hadits lainnya. 

 

KESYAHIDAN BELIAU 

Pada tanggal 23 Maret 1987, Sebuah bom waktu meledak saat Syaikh berpidato di Qil'ah Kishman 

Singh di Rawi Rd di Lahore, Syaikh Ihsan pun terluka karena ledakan tersebut. Pada tanggal 29 

Maret, atas rekomendasi dari Kind Fahd ibn Abdul Aziz, Syaikh diangkut ke rumah sakit militer 

Faysal di Riyadh untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut, tetapi Syaikh meninggal 22 jam 

kemudian dan dimakamkan di Madinah di pemakaman Al-Baqi'. 

 

Bom tersebut meledak di bawah panggung tempat para ulama dan da’i duduk, tepatnya bom 

waktu diletakkan di dalam hiasan bunga di depan panggung, bom itu menewaskan 7 orang ulama 

dan 2 orang menyusul setelah dirawat beberapa hari, ledakan juga menewaskan 18 orang dan 

melukai 114. Sepertiga dari tubuh Syaikh Ihsan terluka, di mata kiri, telinga kiri, lengan kiri dan 



kaki kiri serta mayoritas sisi kiri tubuh beliau. Meskipun dalam keadaan terluka parah beliau tetap 

bertekad untuk melanjutkan Jihadnya dalam menegakan Al Qur’an dan As Sunnah serta menolak 

Syirik dan Bid'ah.  

 

Setelah tinggal 4 hari di rumah sakit di Lahore, Syaikh dibawa ke Riyadh untuk perawatan lebih 

lanjut, dan dia berbicara dengan wartawan di bandara Lahore mengatakan bahwa ia insya Allah 

akan kembali dan melanjutkan Dakwahnya, tetapi Syaikh Ihsan kemudian meninggal dunia. Di 

Riyadh, tubuhnya dimandikan di sana, dan Syaikh Ibn Baz memimpin shalat jenazah salah satu 

muridnya yang berprestasi itu, dan kemudian jenazah Syaikh diangkut ke Madinah, dan beberapa 

ulama Madinah menerima jenazah Syaikh Ihsan dipimpin oleh Syaikh Atiyah Salim, kemudian 

orang-orang melakukan sholat jenazah di Masjid Nabawi, dan setelah itu, Syaikh dimakamkan di 

Al-Baqi'. 

 

Orang-orang yang turun ke kubur untuk meletakkan jenazahnya adalah putra tertua Syaikh, 

saudara kandung laki-laki Syaikh, Syaikh Atiyah Saalim, Dr Abdullah ibn Salih Al-'Abeed dan 

beberapa ulama senior lainnya. 

 

Wallahu A’lam bis Showab 
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