
Biografie shaykh Ahmad al-‘Ayyashi Sukayrij 

Vertaald door Harun Verstaen 

 

Shaykh Ahmad al-‘Ayyashi Sukayrij (1878-1944 na Chr.) werd geboren in Fes en opgeleid in 

de islamitische wetenschappen aan de prestigieuze Qarawiyyin Universiteit (aldaar). Hij was 

een productieve auteur en een vermaarde geleerde in geheel Noord-Afrika. Zijn expertise in 

het islamitische recht leverde hem benoemingen voor de Marokkaanse regering op als 

toezichthouder op waqf (onoverdraagbare stichtingen), bezit in Fes (1914-1919), hoofd jurist 

(Qadi) van Wajda / Oujda (1919-1924), Qadi van al-Jadida (1924-1929) en Qadi van Settat 

(1929-1944). Op grond van deze geleerde expertise, verwees de Egyptische hadith geleerde 

en Tijani shaykh Muhammad al-Hafiz al-Misri, in de introductie van zijn werk over al-Hajj 

Umar Futi, naar Sukayrij als “de meest geleerde persoon van onze tijd.” 

Hij was ook een complete gnosticus die had gestudeerd onder enkele van de meer illustere 

geleerden van de Tijaniyya in de negentiende eeuw, zoals Ahmad Abdalawi en ‘Abd ul-

Karim Bannis, van wie de laatste het centrale werk over Tijani gebruiken schreef, Durrat al-

Taj. Hij stond bekend om zijn soberheid in Sufi gebruiken en er wordt gezegd dat hij 

excessief emotioneel vertoon gedurende dhikr afkeurde. In zijn verdediging van de Tijaniyya 

tegen degenen die haar kleineren, benadrukte hij de nederigheid en orthodoxie van haar 

belangrijkste geleerden. In het boek, al-Sirat al-Mustaqim, werd hij geroemd vanwege het 

beweren dat de spirituele posities die toebehoorden aan shaykh Ahmad Tijani en zijn 

volgelingen een onderscheiding van God waren, maar niet noodzakelijk een teken van 

superioriteit. 

De persoonlijke heiligheid van shaykh Sukayrij bereikte wijde vermaardheid. Shaykh Hassan 

Cisse, die recentelijk zijn afstammelingen in Marrakech ontmoette waar hij de wandelstok,  

fez en ring van Sukayrij ontving, vertelt een verhaal over de shaykh die werd ondervraagd 

over zijn activiteiten als een qadi (rechter). Beschuldigd wegens het aanvaarden van het 

rechterschap omwille van het loon van de regering, tilde shaykh Sukayrij het kussen op 

waarop hij rustte en schudde hij dit uit voor de ondervrager. Geld begon uit het kussen op de 

grond te vallen, waarop de shaykh eenvoudigweg zei dat het God was die in zijn behoeften 

voorzag, hij werkte slechts omwille van de islam.  



Tot degenen die de Tariqa Tijaniyya van hem namen behoorde Mawlay ‘Abd ul-Hafiz de 

Sultan van Marokko (1908-1912), die werd verbannen naar Frankrijk ten tijde van de Franse 

bezetting van Marokko. De Sultan was voorheen een vijand geweest van de Tijaniyya en had 

samengewerkt met de Marokkaanse Salafiyyah beweging in zijn polemiek tegen de Sufi 

ordes. Na zijn verbanning, werd Sultan ‘Abd ul-Hafiz beter bekend met de tariqa en nadat hij 

de Tijani wird nam, werd hij één van haar belangrijkste pleitbezorgers. Hij schreef later het 

boek, al-Jami’a al-‘irfaniyya al-wafiya bi shurut wa jull fada’il ahl al-tariqa al-Tijaniyya 

(gepubliceerd in Tunis in 1930), de geschiedenis van de Tijaniyya vertellend, haar praktijken 

verklarend en zijn gedistingeerde geleerden prijzend, in het bijzonder zijn leraar Ahmad 

Sukayrij. 

Shaykh Ahmad Sukayrij schreef zelf ongeveer 160 werken over alle aspecten van islamitische 

kennis, waaronder:  

1. Een nazm versie van al-Suyuti’s Khasa’is al-Kubra van 2000 regels. 

2. Een nazm versie van Qadi Iyyad’s Shifa van 500 regels. 

3. Een commentaar op de Burdah. 

4. De beroemde Kashf al-Hijab amman Talaqa ma`a al-Shaykh al-Tijani min al-Ashab 

(gepubliceerd in Fez, 1907), een enorme encyclopedie van de studenten van shaykh 

Ahmad Tijani. 

5. Het uitgebreide boek van Tijani doctrine, al-Kawkab al-Wahhaj li tawdih al-minhaj 

(gepubliceerd in Tunis, 1910), geschreven als een commentaar op Durrat al-Taj. 

Shaykh Ahmad Sukayrij bezat meer dan 600 ijazas (diploma’s) in diverse islamitische 

wetenschappen, die hij vastlegde in zijn rudimentaire werk, Qadam al-Rusukh fima li-

Mu’allifihi min al-Shuyukh. In het zelfde boek, schreef sidi Sukayrij: “De eerste die ik 

autoriseerde in al deze ketens van overlevering was de Khalifa al-Hajj Ibrahim Niyass.” Hij 

zei ook tegen hem: “Jij bent de ‘Alim (geleerde) van zwart Afrika (al-Sudan).” 

Van zijn zijde, sprak shaykh Ibrahim Niasse shaykh Sukayrij toe in een brief gedateerd 1352 

(1932 na Chr.), en herdrukt in de Jawahir al-Rasa’il, als volgt: 

“Onze grootste liefde, de geachte shaykh, de meest beroemde geleerde, de volle maan in 

ontluikende straling, het bewijs van dit [Tijani] pad, en de assistentie van dit gezelschap, 

degene die de kennis ervan [de Tijaniyya] verspreid heeft door zijn bekwaamheid: het 



embleem van Goddelijke gnosis, de eigenaar van het spirituele medicijn, de oprechte staat en 

het eeuwige geheim; de expert onder experts … Sidi Ahmad bin al-Hajj al-‘Ayyashi 

Sukayrij.” 

Alhoewel shaykh Ibrahim Niyass talrijke ijazahs had in the Tijaniyya, gebruikte hij altijd die 

aan hem gegeven door shaykh Sukayrij gedurende hun ontmoeting in Marokko in 1937 toen 

hij anderen in de tariqa inwijdde. Voorwaar, de silsilah, or “gouden keten,” via Sukayrij was 

de kortste tot shaykh Ahmad Tijani van enige geleerde in de twintigste eeuw. 

Voordat hij overleed, had shaykh Sukayrij een droom waarin hij in het gezelschap verkeerde 

van Qadi `Iyad ibn Musa. Daarna moest het zo zijn dat hij overleed terwijl hij in Marrakech 

was in 1944 en hij werd zo waar begraven in het mausoleum van Qadi `Iyad. 

Vele van de Arabische werken van de shaykh, en een meer gedetailleerde biografie, zijn 

verkrijgbaar op www.cheik-skiredj.com. De hierboven vermelde informatie is gebaseerd op 

informatie verkrijgbaar op deze site, interviews met shaykh Hassan Cisse en korte 

biografische informatie komt voor in Abu’n-Nasr’s The Tijaniyya (Oxford, 1965). 

Bron: www.tijani.org/shaykh-ahmad-sukayrij/  


