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Inleiding

¢
Alle lof behoort toe aan Allah. We prijzen Hem, zoeken zijn hulp, zijn
vergeving en we zoeken toevlucht tegen het kwaad van onszelf en onze
daden. Wie door Allah is geleid, niemand is in staat om hem te doen dwalen
en wie Allah tot dwaling brengt, niemand in in staat om hem te leiden. Ik
getuig dat er geen ware god is die het verdient om aanbeden te worden,
behalve Allah. Hij kent geen enkele deelgenoot en ik getuig dat Mohammed
 ﷺzijn dienaar en boodschapper is.
﴾O jullie die geloven, vrees Allah, zoals Hij gevreesd moet worden. En sterf
niet, behalve als moslims ﴿Aali ‘Imraan: 102.
﴾O mensen, vrees jullie Heer die jullie heeft geschapen uit één ziel (d.w.z.
uit Adam), en daaruit heeft hij zijn echtgenote (Eva) geschapen. En uit hen
beiden heeft Hij vele mannen en vrouwen geschapen. En vrees Allah aan
Wie jullie (je wederzijdse rechten) vragen en (verbreek niet de relaties van)
de baarmoeders (d.w.z. de bloedverwantschap). Waarlijk, Allah ziet
voortdurend op jullie toe﴿ An-Nisaa': 1.
﴾O jullie die geloven vrees, Allah en spreek goede woorden. Hij zal voor
jullie, jullie daden succesvol laten zijn en Hij zal voor jullie, jullie zonden
vergeven. En degene die Allah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt, heeft
voorzeker een grandioze Overwinning behaald﴿ al-Ahzaab: 70-71.
Voorts:
Deze beknopte verzameling aan woorden is erg belangrijk voor degene die
ook maar het kleinste verlangen heeft om meer te weten te komen over de
profeet ﷺ, zijn biografie en zijn leiding. Ibn al-Qayyim (moge Allah hem
genadig zijn) zei: “Gezien de gelukzaligheid van de dienaar in dit leven en in
het hiernamaals afhankelijk is van de leiding van de profeet ﷺ, is het vereist
voor degene die werkelijk het goede wil voor zichzelf en op zoek is naar
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verlossing en geluk om zijn biografie, leiding en waarde te bestuderen. Ten
minste datgene wat hem onderscheid van degenen die hier onwetend over
zijn. Daarmee zal hij behoren tot zijn volgelingen. Als het om deze kwestie
gaat, zijn er mensen die slechts weinig kennis hebben, juist veel kennis
hierover hebben of hier helemaal van onthouden zijn. En alle rijkdom bevindt
zich in de handen van Allah – Hij schenkt hiervan aan wie Hij wil en Allah is de
bezitter van overvloedig rijkdom”.
Ik vraag Allah om ons allen liefde te schenken voor de profeet  ﷺen
gehoorzaamheid aan zijn bevelen, en om ons af te houden van hetgeen wat
hij voor ons verboden heeft. O Allah, zend lofprijzing over Mohammed en de
volgers van Mohammed, zoals U lofprijzingen heeft gezonden over Ibraahiem
en de volgers van Ibraahiem. En zend zegeningen over Mohammed en de
verwanten van Mohammed, zoals U zegeningen heeft gezonden over
Ibraahiem en de verwanten van Ibraahiem. Voorzeker, U komt alle lofprijzing
en glorie toe.
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Deel 1:

Zijn leiding en
beschrijvingen ﷺ
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Hij  ﷺis Mohammed, zoon van Abdoellaah, zoon van AbdoelMoettalib, zoon van Haashim, zoon van ‘abdoel-Manaaf, zoon van
Qosayyi, zoon van Kilaab, zoon van Morrah, zoon van Ka'b, zoon van
Luayyi, zoon van Ghaalib, zoon van Fihr, zoon van Maalik, zoon van
an-Nadhar, zoon van Kinaanah, zoon van Khoezaymah, zoon van
Moedrikah, zoon van Ilyaas, zoon van Modhar, zoon van Nazaar,
zoon van Ma’addi, zoon van Adnān, die de zoon is van het offer
Isma'iel Ibn Ibrahiem al-Khaleel. Hij  ﷺheeft de beste afstamming
onder de gehele mensheid. In een overlevering is vermeld dat
koning Heracles van Rome tegen Aboe Soefyaan zei: “Ik vroeg je
naar zijn afstamming en jij vertelde dat hij degene is met de meest
eervolle afstamming onder jullie.” En dit is het geval bij alle
boodschappers, zij zijn gezonden vanuit een vooraanstaande
afstamming onder hun volk.
De Boodschapper  ﷺzei: “Voorwaar, Allah verkoos Kinanah uit de
zonen van Isma'iel. En Hij verkoos de stam Qoraysh uit Kinanah. Hij
verkoos uit Qoraysh Banoe Haashim, en Hij verkoos mij uit de stam
van Haashim” (Moesliem).
Alle namen van de Boodschapper  ﷺzijn veelbetekenende
beschrijvingen en zijn niet bedoeld als onbeduidende vermeldingen.
De namen zijn afgeleid van zijn karaktereigenschappen, die lof en
vervolmaking toekomen.

Mohammed

Zijn namen ﷺ

Allah heeft hem
uitverkoren

Zijn afstamming ﷺ

Zijn beschrijvingen ﷺ

Dit is de meest bekende onder zijn namen ﷺ. Deze naam
komt voor in de Thora en betekent: degene die talloze
goede en prijzenswaardige karaktereigenschappen bezit.
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Ahmad

De meest geprezene van de schepping. Degenen die in de
hemelen, op aarde en in het hiernamaals zijn verheerlijken
hem voor al zijn prijzenswaardige eigenschappen. Dit is
tevens de naam die Iesaa noemde toen hij zijn  ﷺkomst
aankondigde.

Al-Moetawakkil

Hij werd zo genoemd vanwege zijn onvoorwaardelijke
vertrouwen in Allah. Hij stelde zich op de meest nederige
manier op om de religie te vestigen en te behouden.
Niemand heeft ooit op Allah vertrouwt zoals de
Boodschapper  ﷺdat deed.

Al-Maaḥi

Degene die Allah in staat heeft gesteld om ongeloof te
verstoren. Niemand anders heeft weerstand geboden tegen
ongeloof op de manier zoals hij  ﷺdat heeft gedaan.

Al-Ḥaashir

Degene die de mensheid bijeenbracht aan zijn voeten, alsof
hij werd gestuurd om de mensheid te verenigen en samen
te brengen.

Al-Aaqib

Degene na wie geen profeet meer zal komen. Hij is de zegel
der profeten.

Al-Moqaffi

Degene die in de voetsporen trad van degenen die hem zijn
voorgegaan. Allah heeft hem de opvolger gemaakt in
hetgeen waar de voorgaande profeten en boodschappers
zich op bevonden.

Profeet van
Berouw

Zijn namen ﷺ
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Degene die Allah aanstelde om de deur van berouw voor de
mensheid te openen. Zo zouden zij vergeven worden op een
manier waarop niemand eerder vergeven is. De profeet ﷺ
overtrof iedereen in het tonen van berouw en het vragen
om vergeving.
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Profeet van genade

Allah stuurde de profeet  ﷺals een genade voor alles wat
bestaat. De gehele mensheid ontving deze genade. Wat
betreft de gelovigen, zij verkrijgen de meest volmaakte
vorm van genade. En wat betreft de ongelovigen onder de
lieden van het schrift, zij leefden onder zijn  ﷺbescherming
en verbond.

Al-Faatiḥ

Degene die Allah aanstelde om de deur voor leiding voor de
mensheid te openen nadat deze gesloten was, die de ogen
opende van de blinden, de oren van de doven en de harten
van degenen waarvan deze bedekt waren. Allah opende via
hem ook de landen van de ongelovigen, de deuren van het
paradijs, de wegen naar het profijtvolle kennis en
profijtvolle daden.

Al-Amien

Hij is degene die het meest verdient om deze naam te
dragen. Hij is degene die door Allah vertrouwd is met Zijn
openbaring en religie. Hij is de meest betrouwbare onder de
bewoners van de hemelen en de aarde. Zelfs de
ongelovigen van de Qoraysh noemden hem de betrouwbare
voordat hij de profeetschap ontving.

Al-Bashier

Geen enkele profeet heeft ooit samen met zijn volk
gestreden zoals de profeet  ﷺdat heeft gedaan met zijn
volk. Geen enkele strijd is ooit zo hevig geweest als de
veldslagen in zijn tijd.

De verkondiger van blijde tijdingen en beloning voor
degenen die hem gehoorzamen. Maar ook de waarschuwer
van de kwellende bestraffing voor degenen die hem
ongehoorzaam zijn.

Leider van
de
kinderen
van
Adam

Zijn namen ﷺ

Profeet van
de hevige
strijd

Een beknopte biografie van de profeet ﷺ

De profeet  ﷺzei: “Ik ben de leider van de
kinderen van Adam op de Dag des Oordeels.
Hiermee ben ik niet aan het opscheppen”.
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As-Siraadj
al-Moenier

Zijn namen ﷺ
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Degene die licht brengt zonder hitte op te wekken, in
tegenstelling tot ‘wahhaaj’, een lichtsoort dat
brandingsgevaar met zich meebrengt.

En hij is Abdoellaah, wat dienaar van Allah op de meest uitzonderlijke
wijze betekent. Hij heeft namelijk alle niveaus van aanbidding aan
Allah vervolmaakt. Hier wordt naar gerefereerd als ‘al-Oeboediyyah
al-Khaassah’. ‘Ubudiyyah khaśśah’.

Hij was de beste onder de mensheid, zowel in aanstelling als in
gedrag. Allah  ﷻzegt: ﴾En voorwaar, jij beschikt zeker over een
geweldig karakter﴿ Soerah al-Qalam, vers 4. En ‘Aisha zei: “Zijn
karakter was in overeenstemming met de Qorān.” Hij handelde
ernaar, nam de regelgeving in acht, was tevreden over hetgeen
waarover tevredenheid werd voorgeschreven en verafschuwde
hetgeen waarover de toorn werd voorgeschreven.

Zijn edele lichaam

Beschrijving van zijn wezen ﷺ

De
boezemvriend
van Allah

Algemene beschrijving

De meest volmaakte beschrijving van de profeet ﷺ, is de manier hoe
hij zichzelf heeft beschreven. Hij zei: “Ik ben Mohammed, de dienaar
en Boodschapper van Allah. Ik hou er niet van dat jullie mij hoger
verheffen dan de rang die Allah  ﷻmij gegeven heeft.”

Hij  ﷺzei: “Voorzeker, Allah nam mij als zijn
boezemvriend (khaliel), zoals Hij Ibraahiem ook nam
als zijn boezemvriend.”

Anas Ibn Maalik zei: “De Boodschapper van Allah had een
lichte huidskleur met een rode ondertoon en de druppels
van zijn zweet schitterden als parels. En als hij liep, neigde
hij ernaar om voorovergebogen te lopen. En hij (Anas) zei:
“Ik heb nooit eerder brokaat of zijde zo zacht gevoeld als
de zachte handpalm van de Boodschapper van Allah ﷺ.
En ik heb nooit eerder Musk of grijze ‘Amber geroken
waarvan de geur zo zoet is als de geur van de
Boodschapper van Allah ”ﷺ.
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Zijn gezicht

Ka’b Ibn Maalik zei: “Toen ik de Boodschapper van Allah
begroette, straalde zijn gezicht blijdschap. En wanneer de
Boodschapper van Allah vrolijk was, schitterde zijn gezicht
zoals een deel van de maan. Zo was zijn blijdschap af te
lezen aan zijn gezicht.” En al-Baraa werd gevraagd: “Was
het gezicht van de profeet  ﷺnet als een zwaard?” Hij zei:
“Nee, het was net als de maan”.

Zijn haar

Anas Ibn Maalik zei: “De profeet  ﷺhad grote handen. En
ik heb nog nooit iemand na hem gezien zoals hij. Het haar
van de profeet was golvend, niet gekruld noch steil”.

Zijn ogen

Djaabir Ibn Samurah zei: “De Boodschapper van Allah ﷺ
had een ruime [niet klein en krap] mond , het witte in zijn
ogen was met rood vermengd en hij had smalle hielen”.

Zijn zweet

Anas Ibn Maalik zei: “De Boodschapper van Allah  ﷺwas
gewoon om naar ons huis te komen om een dutje te doen
en raakte bezweet. Mijn moeder kwam met een fles aan
en verzamelde hier het zweet in. Toen de Boodschapper
van Allah  ﷺopstond, zei hij: “Oemmoe Soelaym, wat ben
je aan het doen?” Daarop antwoordde zij: “Dit is uw zweet.
Wij mengen dit met ons parfum en zo wordt het de meest
aangename geur”.
De profeet  ﷺhad het kenmerk van profeetschap tussen
zijn schouders. Het was iets uitzonderlijks op zijn lichaam
dat eruitzag als een moedervlek. Djaabir Ibn Samurah zei:
“En ik zag het kenmerk bij zijn schouder, het had de
grootte van een duivenei en de kleur ervan was gelijk aan
de kleur van zijn lichaam”.

profeetschap

Zijn postuur

Al-Baraa Ibn ‘Azib zei: “De profeet  ﷺhad een gemiddelde
lengte en een brede afstand tussen de schouders. Zijn haar
reikte tot zijn oorlel. Ik heb hem een rood kledingstuk zien
dragen en ik heb nooit iets gezien dat beter is dan hij”.

Kenmerk der

Beschrijving van zijn wezen ﷺ
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De eerbied van zijn metgezellen voor hem

‘Amr Ibn al-‘Aas zei: “Er was mij niemand dierbaarder dan
de Boodschapper van Allah ﷺ. En niemand was meer
verheven in mijn ogen dan hij. Ik zou nooit in staat zijn om
alle moed te verzamelen om een volledige blik van zijn
gezicht op te vangen uit respect voor hem. En als ik word
gevraagd om zijn kenmerken te beschrijven zou ik hier
niet toe in staat zijn, want ik heb hem nooit volledig
bekeken”.
En ‘Orwah Ibn Mas’oed at-Thaqafie beschreef hem  ﷺbij
Qoraysh op de dag van (het vredesverdrag van) alḤudaybiyyah als volgt: “Bij Allah, ik heb nooit eerder een
leider gezien die zo gerespecteerd wordt door zijn volk
zoals Mohammed door zijn metgezellen wordt
gerespecteerd. Bij Allah, als hij  ﷺspuugde zou het
speeksel opgevangen worden in de handen van een van
hen om het vervolgens op hun gezicht en huid te wrijven.
En als hij iets beval, zouden zij dit bevel onmiddellijk ten
uitvoer brengen. En als hij de wassing zou verrichten,
zouden zij er (bij wijze van) om vechten om het
overgebleven water te bemachtigen. En als hij sprak,
zouden zij hun stemmen in volume verlagen. En uit
respect zouden zij niet voortdurend naar zijn gezicht
staren”.

Zijn gedrag ten opzichte
van Allah profeetschap

Beschrijving van zijn wezen ﷺ
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‘Abdoellah Ibn as-Shighier zei: “En wij zeiden: “U bent onze
Meester.” Hierop antwoordde hij ﷺ: “Allah is de Meester,
de Gezegende en Verhevene.” Toen zeiden wij: “U bent
degene onder ons die het meest begunstigd is met
uitmuntendheid en superioriteit.” Hierop antwoordde hij
ﷺ: “Zeg wat jullie te zeggen hebben, of een deel van wat
jullie te zeggen hebben, en laat de shaytaan jullie niet tot
zijn zaakwaarnemers maken”.
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Zijn
dapperheid
Zijn
bescheidenheid

Zijn vrees
voor Allah
Goedheid ten
opzichte van zijn
gezin

De profeet  ﷺzei: “De beste onder jullie is degene die
het beste gedrag heeft ten opzichte van zijn gezin. En ik
ben de degene onder jullie met het beste gedrag ten
opzichte van mijn gezin.” (d.w.z. echtgenoot en
kinderen).
Aboe Sa’ied al-Khoedrie zei: “De profeet  ﷺhad meer
schaamte dan een maagd in haar oord. Als hij iets zag
wat hem niet beviel, merkten wij dit op aan zijn
gezichtsuitdrukking”.

Het kiezen van
de makkelijke
weg

De profeet  ﷺzei: “Bij Allah, ik heb mij meer onderworpen
aan Allah en ik draag meer vrees voor Hem dan jullie”.

‘Aisha zei: “Wanneer de profeet  ﷺeen keuze werd
gesteld tussen twee zaken, koos hij de gemakkelijkste
van de twee indien dit geen zonde betrof. Als het wel
een zonde zou zijn, dan zou hij zich hier zeer ver van
verwijderen”.

Vergeldt nooit
omwille van
zichzelf

Ali Ibn Abi Taalib zei: “Toen de strijd heviger werd en de
twee fronten elkaar tegemoet kwamen in het gevecht,
zochten wij bescherming bij de Boodschapper van Allah
ﷺ. En niemand was dan dichter bij de vijand dan hij”.

‘Aisha zei: “Bij Allah, hij vergold nooit omwille van
zichzelf in welke gelegenheid dan ook. Maar wanneer de
grenzen van Allah werden overschreden zou hij ingrijpen
omwille van Allah”.

Bekritiseerde nooit
het eten

Beschrijving van zijn wezen ﷺ
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‘Aisha zei: “De Boodschapper van Allah  ﷺbekritiseerde
nooit het eten. Als hij er zin in had at hij het, en als hij
het niet lekker vond liet hij het staan”.
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De profeet  ﷺzei: “De familie van Mohammed  ﷺeet
niet van sadaqah”.

Bedienen
van zijn
familie

Al-Aswad Ibn Yazied zei: “Ik vroeg ‘Aisha wat de profeet
 ﷺgewoonlijk deed thuis. Zij antwoordde: “Hij stond
altijd ten dienste van zijn gezin en als de gebedstijd
aanbrak, stond hij op om te bidden”.

Hij trok zich
niets aan van de
onwetenden

Hij  ﷺzei: “Verbaast het jullie niet hoe Allah mij heeft
beschermd tegen de belaging en kwade verwensingen
van Qoraysh? Zij richtten hun belaging en kwade
verwensingen aan het adres van Moedhammam terwijl
ik Mohammed ben”.

Zijn
waarachtig
-heid

'Oqbah Ibn ‘Aamir zei: “Een man kwam naar de profeet ﷺ
en zijn stem beefde van ontzag terwijl hij tot hem sprak. De
profeet  ﷺzei tegen hem: “Wees kalm, want ik ben geen
koning. Voorzeker, ik ben slechts de zoon van een vrouw
die gedroogd vlees at”.

‘Abdoellah Ibn Mas’oed zei: “De Boodschapper van Allah
 ﷺwas gewoon om tot ons te spreken. En hij is de
waarachtige in zijn spraak, zo werd hij beschouwd”.

Zijn gedrag
tegenover zijn
bedienden

Beschrijving van zijn wezen ﷺ

Zijn nederigheid

Accepteerde
nooit
sadaqa

Hij nam
geschenken
aan

‘Aisha zei: “De profeet  ﷺnam geschenken aan en hij zou
er vervolgens iets voor in de plaats teruggeven”.

Anas zei: “Ik diende de Boodschapper van Allah voor een
periode van tien jaar en hij heeft nooit “oef” tegen mij
gezegd (als blijk van afkeuring). Hij zei nooit: “Waarom
deed je dat?”, voor iets wat ik had gedaan. Noch zei hij
ooit: “Had je het niet beter zo en zo kunnen doen?”, voor
iets dat ik niet had gedaan”.
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Hij  ﷺviel nooit op tussen zijn metgezellen

Hij  ﷺviel nooit op tussen zijn metgezellen. Anas Ibn
Maalik zei: “Toen we in de moskee zaten, kwam een man
op een kameel naar ons toe en liet hem (het rijdier)
knielen. Daarna bond hij hem vast en zei: “Wie van jullie
is Mohammed?” De Boodschapper van Allah  ﷺlag te
midden van zijn metgezellen en wij zeiden tegen hem:
“Deze blanke man die hier ligt.” De man zei tegen hem: “O
zoon van ‘Abdoel-Moettalib.” De Boodschapper van Allah
 ﷺzei: “Hierbij mijn reactie.” De man zei: “O Mohammed,
ik ga u vragen stellen en ik zal scherp zijn in mijn vragen,
dus raak hier niet over van streek.” De Boodschapper van
Allah  ﷺzei: ”Vraag wat je wenst.” De man zei: “Ik vraag u
bij uw Heer en de Heer van degenen die vóór u zijn
gezonden, heeft Allah u naar alle mensen gezonden?” De
Boodschapper van Allah zei: “Bij Allah, dat klopt.” Hij zei:
“Ik vraag u bij Allah, heeft Allah u opgedragen om elke
dag en nacht vijf gebeden te verrichten?” De
Boodschapper van Allah zei ﷺ: “Bij Allah, dat klopt.” Hij
zei: “Ik vraag u bij Allah, heeft Allah u opgedragen om elk
jaar deze maand te vasten?” De Boodschapper van Allah
 ﷺzei: “Bij Allah, dat klopt.” Hij zei: “Ik vraag u bij Allah,
heeft Allah u opgedragen om deze aalmoezen van de
rijken te nemen om het onder onze armen te verdelen?”
De Boodschapper van Allah  ﷺzei: “Bij Allah, dat klopt.”
De man zei: “Ik geloof in hetgeen waar u mee bent
gekomen en ik ben de berichtgever van mijn stam. Ik ben
Ḍimam Bin Tha’labah, de broer van Banoe Sa’d Bin Bakr”.

Zijn
dapperheid

Beschrijving van zijn wezen ﷺ
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‘Aisha heeft zei: “De familie van Mohammed heeft nooit
twee aaneengesloten dagen brood rijk gevuld met gerst
gegeten, totdat de Boodschapper van Allah  ﷺkwam te
overlijden”.
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Zijn onthouding van het
wereldse leven
Nooit schelden

‘Aisha zei: “Het lag niet in de aard van de Boodschapper
van Allah om onfatsoenlijk te spreken, noch hield hij zich
bezig met onzedelijk taalgebruik. Hij liep nooit
schreeuwend over de markten. Hij vergold een slechte
daad nooit met het slechte, maar hij vergaf deze en sprak
er daarna niet meer over”.

Heeft nooit
de hand
aangeraakt
van een
vrouw waar
hij niet mee
getrouwd
was

De Boodschapper van Allah  ﷺzei: “Ik zou geen goud willen
bezitten waarvan de omvang gelijk is aan deze berg van
Uhud, behalve als geen enkele dinar ervan langer dan drie
dagen tot mijn bezit zou worden gerekend. Ik zou
uitsluitend een gedeelte behouden om schulden af te
betalen. Ik zou alles uitgeven (door het te verdelen) onder
de dienaren van Allah op deze manier, en deze manier, en
deze manier”.

Zijn levensstijl ﷺ

Beschrijving van zijn wezen ﷺ
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‘Aisha zei: “Zijn handpalm heeft nooit de
handpalm van een vrouw geraakt”.

‘Omar Ibn al-Khattaab zei: “Ik ging naar binnen bij de
Boodschapper van Allah  ﷺen ik trof hem aan terwijl hij op
een rieten mat lag. Ik ging zitten en ik zag dat hij een
kledingstuk droeg om zijn middel. Verder zat er niets
anders tussen de mat en het kledingstuk. Hierdoor liet de
rieten mat afdrukken achter op zijn zij. Ook zag ik een kast
met daarin een handvol gerst. En ik zag acaciabladeren in
een hoek van de kamer en een huid die omhoog hing. Mijn
ogen raakte vol van tranen, en hij  ﷺzei: “Waarom huil je,
o zoon van Al-Khattaab?” Ik zei: “O profeet van Allah,
waarom zou ik niet huilen? Deze mat laat afdrukken achter
op uw zijde en dit is uw kast en ik zie niets anders dan
hetgeen wat ik hier aantrof, terwijl Qaysar en Kisraa tussen
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Zijn levensstijl ﷺ

Beschrijving van zijn
wezen ﷺ

Een beknopte biografie van de profeet ﷺ
Fruiten en rivieren leven. U bent de boodschapper van Allah
en zijn uitverkorene, en dit is wat u heeft verworven?!” Hij
 ﷺzei: “O zoon van Al-Khattaab, ben jij niet verheugd om
kennis te nemen van het feit dat dit voor ons in het
hiernamaals is weggelegd en voor hen in deze wereld?” Ik
zei: “Welzeker!”
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Eerste toets
Vraag:

Waar

Niet
waar





















 De gelukzaligheid van de dienaar in deze wereld en in
het hiernamaals is afhankelijk van de leiding van de profeet

ﷺ

 De boodschappers worden uitsluitend gezonden vanuit
een
 His best description  ﷺis how he described himself. He
said ﷺ: "I am Muhammad, the servant and messenger of
Allah گ."
 De beste beschrijving over hem  ﷺis de manier hoe hij
zichzelf beschreef. Hij zei: “Ik ben Mohammed, de dienaar
en Boodschapper van Allah”.
 Allah liet alle verheven en nobele gedragscodes en
karaktereigenschappen samenkomen in zijn Boodschapper.
En Hij gaf hem kennis en deugden die leidden tot
overwinning, succes en geluk in deze wereld en het
hiernamaals. Dit is iets wat Hij nooit eerder in deze mate
aan iemand anders heeft geschonken.

 De absolute beste in afstamming op aarde was:
 Yoenoes Ibn Metta
 Mohammad Ibn ‘Abdoellah
 Zijn  ﷺnamen zijn allemaal: (A) Beschrijvingen (B) Namen zonder
betekenis (C) Afgeleid van kenmerken die lof verdienen (D) Alleen het eerste
en derde antwoord (E) A, B, C, & D (F) Alleen A & B
 Zijn karakter was de Qorān, betekende:  Hij werd tevreden over
hetgeen waarover hij (de Qorān) tevredenheid heeft voorgeschreven  Hij
verafschuwde hetgeen waarover de toorn werd voorgeschreven  Al het
bovenstaande
 De boezemvriend van Allah:  Mohammed ﷺ
 Ibraahiem
 De profeet  ﷺhad een erg mooie huidskleur:  Lichte huidskleur met een
rode ondertoon  Blanke tint  Spierwitte tint
 De meest aangename geur is:  Musk  Het zweet van de profeet ﷺ
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 De profeet  ﷺwas:  Lang in lengte  Gemiddeld in lengte
 Het kenmerk van zijn profeetschap:  Zat tussen zijn schouders  Is als
 Vertoont gelijkenissen met zijn eigen lichaam

een duivenei
genoemde

 Al het

Allah verkoos:

Kinaanah

Van de stam
Haashim

Isma´iel

Van
Qoraysh

Kinaanah uit de
kinderen
Qoraysh uit …
De kinderen
van Haashim
Zijn profeet ﷺ
uit

































Zijn
afkomst
ﷺ:
Haashim
‘AbdoelMoettalib
‘AbdoelMoettalib
‘Abdoellah

Groot- OvergrootZijn
Vaders’s Tweede
Eerste
vader’s
vader’s
naam
naam
voorvader voorvader
naam
naam










































Isma'iel
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Verbind wat bij elkaar
hoort:
Degene die zijn Heer het
meest prijst.
Degene die licht schijnt
zonder hitte op te wekken.
Heeft veel prijzenswaardige
karaktereigenschappen.
Er is geen profeet na hem,
hij is de zegel der profeten.

Mohammed

Ahmad

Al-‘Aaqib

AsSiraadj
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Hij  ﷺwas:

Handen
Geur

Verstandhoudingen

Wezen
en
karakter

Vrees voor
Allah

Handen
Geur

De beste onder de
mensen
Het zachtst
Het meest
aangename
Het beste
Het hevigst














































Hij  ﷺwas:
Neemt vergelding
Neemt geen
vergelding
Bekritiseert geen
Accepteert dit en
geeft er meer
voor in de plaats
Accepteert hij niet

Omwille
van
Allah
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zichzelf










































Eten
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Sadaqa

Geschenken
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Zijn kleding
Zijn gematigheid in kleding

Wit was zijn meest geliefde kleur. Hij  ﷺzei: “Jullie beste
kledingstukken zijn de witgekleurde, dus draag deze en
omwikkel jullie doden erin”
Hij  ﷺdroeg kleding die makkelijk te verkrijgen was. Soms
droeg hij katoen, soms wol en soms linnen. Bij het
aankleden (van zijn qamies) begon hij altijd met zijn
rechterzijde.
Sommigen van de vrome voorgangers zeiden: “Wij hadden
een hekel aan twee soorten kledingstukken:
opschepperige kleding en kleding die er oud uitzag als blijk
van onthouding [van het wereldse]”. ‘Abdoellah Ibn Omar
zei: “De profeet  ﷺzei: “Als iemand een kledingstuk
draagt om aanzien te verkrijgen, zal Allah hem op de Dag
der Opstanding in een vernederend kledingstuk kleden en
het vervolgens in brand steken. Dit is omdat hij het uit
trots en arrogantie droeg om ermee op te scheppen.
Daarom zal Allah hem hiervoor bestraffen”. En Ibn Omar
zei: “De profeet  ﷺzei: “Hij die zijn kledingstuk (onder zijn
enkels) uit trots voortsleept, Allah zal niet naar hem kijken
op de Dag der Opstanding”.

Zijn eten ﷺ

Zijn leiding  ﷺin kleden, eten en drinken

Zijn ﷺ
Favoriete
kleuren

Zijn leiding ﷺ

Hij  ﷺsloeg hetgeen wat aanwezig was nooit af, noch
maakte hij zich druk over hetgeen wat niet aanwezig was. Er
was geen voedsel dat puur en goed was dat hem werd
aangeboden of hij at het, behalve als hij het niet lekker
vond. Als hij het vanwege deze reden zou laten staan, zou
hij anderen er niet van weerhouden om het wel te eten.
‘Aisha zei: “De Boodschapper van Allah klaagde nooit over
het eten. Als hij het lekker vond zou hij het eten en als hij
het niet lekker vond zou hij het laten staan”.
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Zijn huwelijksleven ﷺ

Zijn eetgewoonten ﷺ

• Meestal werd zijn eten op de grond [een plastic]
geserveerd.
• Hij at altijd met drie vingers.
• Hij at nooit liggend.
• Hij zei: ‘Bismillah’, als hij begon met eten, en:
‘Alhamdulillah’, als hij klaar was.
• Nadat hij klaar was met eten, likte hij zijn vingers af.

Zijn drinken ﷺ

Zijn leiding  ﷺin kleden, eten en drinken

Sheikh Haytham Ibn Mohammad Sarhan

• Hij  ﷺdronk merendeels zittend. Hij berispte degene die
staand dronk maar stond het wel toe als iemand niet in
staat was om te gaan zitten.
• Hij deelde zijn drinken met degenen die aan zijn
rechterkant zaten, zelfs als de ouderen aan zijn linkerkant
zaten.

• “De Boodschapper van Allah  ﷺzei: “In deze wereld zijn vrouwen
en parfum mij het dierbaarst gemaakt, en mijn oogappel is het
gebed”.
• Hij verdeelde de nachten, het onderdak en onderhoud
rechtvaardig onder zij vrouwen .
• ‘Aisha zei: “Als hij  ﷺop reis wilde gaan, liet hij zijn vrouwen een
lot trekken. Vervolgens zou hij degene meenemen die het
winnende lot zou trekken en hij zou de anderen verder niet
tegemoetkomen”.
• Zijn geschiedverhaal met zijn vrouwen bestond uit het beste
samenkomen en het beste karakter .
• Hij stuurde een groep meisjes van de Ansaar om met ‘Aisha te
spelen. Als zij een toegestane hobby had, zou hij haar de vrijheid
geven deze te beoefenen .
• Hij lag lag tegen de borstkas van ‘Aisha aan en reciteerde de
Qorān, zelfs als zij in de periode van haar menstruatie zat .
• Hij  ﷺdroeg haar (‘Aisha) op om een doek om haar middel te
dragen als zij menstrueerde, daarna zou hij  ﷺintiem met haar
worden .
• Hij  ﷺkuste haar, ook als hij vastende was.
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Zijn huwelijksleven ﷺ

• Als de profeet  ﷺnaar bed ging, zei hij: “In de naam van Allah leef
ik en sterf ik”.
• Telkens wanneer de profeet’  ﷺs avonds naar bed ging, maakte
hij een kommetje met zijn handen en blies hij hierover nadat hij
Soerah Al-Ikhlaas, Soerah Al-Falaq en Soerah An-Naas had
gereciteerd. Daarna wreef hij met zijn handen over wat hij kon
bereiken van zijn lichaam, beginnende bij zijn hoofd, gezicht en de
voorzijde van zijn lichaam. Hij zou dit driemaal herhalen.
• En als hij  ﷺwilde slapen, legde hij zijn rechterhand onder zijn
wang en zei drie keer: “O Allah, bescherm mij voor Uw
bestraffing op de Dag dat u uw dienaren opwekt”.
• Ook zei hij  ﷺals hij wakker werd: “Alle lof aan Allah, die ons het
leven heeft gegeven nadat Hij ons heeft laten sterven. En tot
Hem is de terugkeer”. Vervolgens zou hij de siwaak gebruiken .
• Hij  ﷺsliep het eerste deel van de nacht en stond het laatste deel
van de nacht in gebed. Soms bleef hij echter op ten dienste van de
moslims.
• Zijn  ﷺogen zouden slapen, maar zijn hart bleef wakker (d.w.z. hij
bleef bij bewustzijn, ook als hij sliep).
• Hij werd door niemand gewekt, hij  ﷺwerd uit zichzelf wakker.
• Hij  ﷺwas de meest gebalanceerde in zijn slaap. Dit is de beste
slaapwijze.

Zijn omgang

 ﷺmet anderen

• Uit zachtaardigheid en goed gedrag droeg hij  ﷺer zorg voor dat zij
de mogelijkheid had om plezier te beleven en te spelen. Hij heeft
twee keer op reis een hardloopwedstrijd met haar gevoerd en hij
heeft een keer op een speelse manier met haar geworsteld toen zij
samen het huis verlieten .
• Hij  ﷺzorgde ervoor dat hij nooit in de nacht thuis zou aankomen
bij zijn vrouw van een reis. Dit heeft hij afgeraden.

Hoe hij  ﷺSliep

Een beknopte biografie van de profeet ﷺ

• Hij  ﷺgrapte met de mensen, maar bleef altijd de waarheid
spreken als hij grapte.
• Hij  ﷺgebruikte woordspeling, maar bleef altijd op de waarheid.
• Hij  ﷺadviseerde, maar vroeg zelf ook anderen om advies.
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Zijn omgang  ﷺmet anderen

• Hij  ﷺbezocht de zieken, volgde de begrafenisstoet, ging in op
uitnodigingen, hij stond de weduwen, mindervaliden en
behoeftigen bij en voorzag hen in hun behoeften.
• Hij  ﷺcomplimenteerde de dichter nadat deze poëzie voordroeg
waarin hij werd geprezen. Hij deed dit echter op een gematigde
wijze. De overdreven vorm waarin mensen geprezen worden, zijn
vaak niet gebaseerd op de waarheid.
• Hij  ﷺrepareerde zijn schoeisel, kleren en emmer met zijn eigen
handen. Hij melkte zijn schapen, reinigde zijn kleding, bediende
zijn gezin, zichzelf en hielp bij het dragen van stenen voor de bouw
van de moskee.
• Het kwam wel eens voor dat hij  ﷺeen steen om zijn buik bond
om de honger te stillen. Maar er waren ook momenten dat hij
verzadigd was.
• Hij  ﷺontving gasten en hij ging ook bij anderen op bezoek.
• Hij  ﷺonderging hijaamah in het middelpunt van zijn hoofd, de
bovenkant van zijn voet, de Akhda´ayn (twee punten aan de
weerszijden van de nek) en tussen zijn schouders in (Al-Kaahil).
• Hij  ﷺstond het gebruik van medicijnen toe, hij brandmerkte
anderen (als genezingswijze) maar onderging dit nooit zelf, hij
verrichtte roqyah bij anderen maar zocht dit zelf nooit op bij
anderen, hij beschermde de zieken voor hetgeen wat hen schade
zou kunnen berokkenen.
• Hij was de beste in de omgang met andere mensen en als hij iets
leende, loste hij dit nog beter in.

Hoe hij  ﷺliep

Sheikh Haytham Ibn Mohammad Sarhan

• Hij  ﷺhad het snelste, doch beste en meest vredige loopje.
• Hij  ﷺliep sneller dan zijn metgezellen. Zij raakten vermoeid als zij
hem bij probeerden te houden.
• Hij  ﷺliep soms op blote voeten en in andere gevallen met
schoeisel.
• De metgezellen liepen regelmatig met hem ,  ﷺen hij zou dan
achteraan lopen.
• Hij  ﷺliep wel eens afzonderlijk met een metgezel, maar soms liep
hij ook met een groep metgezellen.
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Het aantal Handelingen
(Soenan)

De Boodschapper van Allah  ﷺheeft gezegd: “Tien
handelingen zijn handelingen die overeenkomen met de
ingeschapen godskennis (fitrah): het trimmen van de snor,
het laten staan van de baard, het gebruiken van de siwak,
het opsnuiven van water met de neus (Al-istinshaaq), het
knippen van de nagels, het wassen van de
vingergewrichten, het trekken (verwijderen) van het
okselhaar, het scheren van het schaamhaar en het
reinigen (Al-istindjaa) van de geslachtsdelen met water (na
de behoeften).” En de overleveraar was de tiende vergeten.

Beginnen met
rechts

Hij  ﷺhield ervan met rechts te beginnen als hij zijn
schoeisels aantrok, zijn haren kamde, de rituele reinigingen
verrichtte, als hij iets zou geven of nemen en als hij zou eten
of drinken. Zijn linkerhand gebruikt hij voor toiletzaken e..d.
alsook wanneer hij zich zou ontdoen van enige
onreinheden.

Haar

Hij  ﷺwas de meest volmaakte persoon in het het gedenken van
Allah. Sterker nog, al zijn uitspraken stonden in het teken van het
gedenken van Allah en datgene waar Hij van houdt. Hij  ﷺnoemde
de naam van Allah als hij wakker werd, voor hij begon met het gebed
middels de openings-smeekbede, als hij het huis zou verlaten, als hij
de moskee binnen zou gaan, in de ochtend en in de avond, als hij
zich zou aankleden, als hij het huis zou binnentreden of verlaten, als
hij de ruimte binnentrad om zijn behoeften te doen, voorafgaand en
na het verrichten van de wassing, als hij de oproep tot het gebed
hoorde, als hij de nieuwe maan zou aanschouwen, voor en na het
eten en als hij niesde.

De profeet  ﷺzou zijn haar ofwel volledig knippen, ofwel
zou hij het in zijn geheel laten staan.

Siwak

De handelingen (Soenan) van de fitrah en wat daar betrekking op heeft

Zijn  ﷺgedenken van Allah

Een beknopte biografie van de profeet ﷺ

De profeet  ﷺhield ervan om de siwak te gebruiken. Hij
gebruikte het als vastende en niet-vastende, als hij wakker
werd, bij het verrichten van de wassing, vlak voorafgaand
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Siwak

aan het gebed, bij het binnentreden van zijn huis e.d. Hij
gebruikte de taksoort Al-Araak.

Parfum

De profeet  ﷺhield van parfum en maakte hier veel gebruik
van.

Baard en
snor

De profeet  ﷺzei: “Doe het tegengestelde van wat de
polytheïsten doen: laat de baarden staan en knip de
snorren kort”.

Tijdslimiet

Anas zei: “De Boodschapper van Allah stelde ons als
termijn voor het trimmen van de snor en het knippen van
de nagels, om dit niet langer dan veertig dagen en diens
nachten te laten staan”.

Zijn  ﷺuitlatingen

• ‘Aisha zei: “De Boodschapper van Allah  ﷺsprak niet zo
snel als jij op dit moment doet. Hij sprak daarentegen
duidelijk en ondubbelzinnig. De aanwezigen konden
daardoor zijn woorden makkelijk onthouden”.
• Telkens wanneer de profeet  ﷺiets zei, zou hij zijn
woorden driemaal herhalen zodat de betekenissen ervan
volledig begrepen zouden worden. En wanneer hij
anderen groette, herhaalde hij dit drie keer.
• Hij  ﷺsprak niet als daar geen aanleiding voor was. Maar
als hij sprak, sprak hij bondig met slechts een paar
woorden van grote en gewichtige betekenis.
• Hij  ﷺsprak nooit over zaken die hem niet aangingen. Hij
sprak wel over zaken waarvan hij de beloning verlangde.
• Hij  ﷺsprak nooit onfatsoenlijk, noch heeft hij ooit
onzedelijke taal gebruikt. Hij was ook niet luidruchtig.

ﷺ

Zijn lach

Zijn  ﷺrichtsnoer in het spreken, lachen, huilen en preken

De handelingen (Soenan) van de fitrah en wat
daar betrekking op heeft

Sheikh Haytham Ibn Mohammad Sarhan

Zijn lach  ﷺwas altijd een glimlach. Deze glimlach eindigde
in een glimlach waarbij zijn achterste kiezen te zien waren.
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Zijn gehuil ﷺ

• Hij  ﷺademhuilde nooit, noch verhief hij zijn stem als hij
huilde. Zijn ogen lieten wel tranen vallen en vanuit zijn
borst was een zoemend geluid te horen.
• Soms zou hij huilen uit genade voor de overledenen. Maar
hij huilde ook uit vrees of genegenheid voor zijn
gemeenschap, uit angst voor Allah of bij het horen van de
Qorān.

Zijn preek ﷺ

Zijn  ﷺrichtsnoer in het spreken, lachen, huilen en preken

Een beknopte biografie van de profeet ﷺ

• Hij  ﷺverzorgde de vrijdagpreek terwijl hij op de grond
stond, op de preekstoel zal of terwijl hij op zijn rijdier zat.
• Jabir zei: “Wanneer de Boodschapper van Allah  ﷺde
preek verzorgde, werden zijn ogen rood,verhief zijn stem
en nam zijn boosheid toe tot de mate waarin het zou
lijken alsof hij een leger aan het vermanen was”.
• Telkens wanneer hij  ﷺde vrijdagpreek verzorgde, begon
hij met het prijzen van Allah. hij verzorgde nooit een
preek zonder te openen met het prijzen van Allah.
• Hij sprak de mensen toe op ieder moment dat het nodig
was en hij had daarbij oog voor hun welzijn.

27

Sheikh Haytham Ibn Mohammad Sarhan

Tweede toets

Vraag:

 Als hij  ﷺzich zou aankleden, zou hij met zijn
rechterzijde beginnen.
 Meestal at hij  ﷺop de grond, van een tafelkleed.
 Als hij  ﷺterugkwam van een reis of thuiskwam in de
nacht zou hij zijn familie niet storen. Dit had hij verboden.
 Hij  ﷺbond een steen om zijn buik tegen de dorst en
honger.
 Hij  ﷺgebruikte medicijnen bij ziekte, brandmerkte (als
geneesmethode) anderen maar zichzelf niet en verrichtte
roqyah voor anderen maar zocht hier zelf niet naar.
 De profeet  ﷺbehoorde niet tot de mensen die hun
daden meerdere malen herhaalde vanwege influisteringen
van de shaytaan.
 Hij is gezonden met het zuivere monotheïsme (AlḤanifieyyah)
en
als
waarschuwer
tegen
het
tegenovergestelde namelijk: polytheïsme (shirk) en het
verboden (ḥaraam) verklaren van hetgeen wat toegestaan
(ḥalal) is.
 Hij  ﷺhad 7 kinderen, waaronder 4 zonen en 3 dochters.
 Al zijn kinderen  ﷺzijn van Khadiedjah.
 Al zijn kinderen  ﷺzijn vóór hem overleden.
 Er is geen meningsverschil over dat hij  ﷺnegen
vrouwen heeft nagelaten na zijn overlijden, dit zijn: ‘Aisha,
Ḥafsah, Zeyneb Bint Djaḥsh, Oemmoe Salamah, Safiyyah,
Oemmoe Ḥabiebah,Maymoenah, Sawdah en Juwayriyah.
 Allah zond Zijn groet via Djibriel naar Khadiedjah. Dit is
een gunst die specifiek voor haar is weggelegd en die niet
gegeven is aan een andere vrouw.

28

Waar

Niet
waar













































Een beknopte biografie van de profeet ﷺ

 De meest geliefde kleur van de profeet  ﷺwas:
 Wit
 Zwart
 Wat hij ook maar kon bemachtigen
 Over zijn kleding is het volgende te zeggen:  Hij droeg geen wol  Hij
droeg katoen en linnen  Hij droeg wat hij ook maar had  Alleen het
eerste en het tweede antwoord
 Over zijn kleding is het vlgende te zeggen:  Kostbaar en van hoge
kwaliteit
 Zeer goedkoop, gericht op onthouding van het wereldse
(ascetisme)  Gematigd tussen beide
 Hij zei: ‘Bismillaah’ en ‘Alḥamdoelillaah’:  Als hij begon met eten
 Als hij eindigde met eten  Als hij begon en eindigde met eten
 Hij dronk meestal:  Zittend  Staand  Beide
 Hij  ﷺzei: “Geliefd voor mij in deze wereld zijn (…)”:
 Vrouwen  Parfum  Beide
 Hij  ﷺzei: “Mijn oogappel is (…)”:  Paradijs  Gebed  Beide
 Zijn geschiedverhaal met zijn vrouwen bestond uit:
 Het beste samenkomen  Het beste Karakter  Beide
 Anas Ibn Maalik zei: “De Boodschapper van Allah stelde ons als termijn
voor het trimmen van de snor en het knippen van de nagels, om dit niet
langer dan (....) te laten staan”:  30 dagen  40 dagen  50 dagen
 Zijn  ﷺrichtsnoer in het knippen van het hoofdhaar:  Knip een gedeelte
en laat de rest staan  Knip het geheel of laat het geheel staan
 De profeet  ﷺhield van de siwak en zou het doen als hij:
 Vastende was  Niet-vastende  In beide gevallen
 Zijn lach ﷺ:  Bestond een en al uit een glimlach
 Bestond
voornamelijk uit een glimlach
 Hij was gezonden naar:  De gehele mensheid  Alle djinn en mensen
 Zijn beste dochter (over het algemeen), was:
 Fatimah  Zeyneb  Allemaal
 De openbaring werd aan hem  ﷺneergezonden terwijl hij leunde tegen
de borstkas van:  ‘Aisha  Ḥafsah  Oemmoe Salamah
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Hij zou:

De
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Hij zou:

Zijn
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Hij zou het niet afslaan
Hij zou er geen moeite voor
doen om het te bemachtigen
Alles wat toegestaan (ḥalal)
en puur was dat hem werd
aangedragen
Als hij er niet van hield
Hij zou:
Eten ... vingers
Zijn …. Aflikken
Hij was nobeler dan
De hoogmoedige
persoon eet
De hebzuchtige
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Het behoort tot zijn
bijzonder karakter
en levenswijze
Gezonden
naar de
djinn en de
mensen

Allah zegt: ﴾Alif-Laam-Raa. (Dit is) een boek dat Wij aan
jou (o Mohammed) hebben neergezonden, opdat jij de
mensen van de duisternis naar het Licht zult voeren, met de
Toestemming van hun Heer, naar het Pad van de
Almachtige, de meeste Prijzenswaardige﴿ Ibraahiem:
vers 1.
Zijn  ﷺgrootste wonder is de Qorān. Geen profeet of
boodschapper heeft eerder een wonder ontvangen zonder
dat hij  ﷺdaar een aandeel in had.

Houden
van hem is
onderdeel
van het
geloof

Zijn boek en
zijnoproep

De profeet  ﷺzei: “De profeten werden gestuurd naar
hun eigen volk, en ik ben gestuurd naar de gehele
mensheid”.

Zijn
wonderen

Ibn Al-Qayyim zei: “De zending van de profeet  ﷺis een
combinatie geweest van monotheïsme (Tauwḥeed) en
vergemakkelijking in de religie. D.w.z zuiver in het
monotheïsme en
zachtaardig van karakter. Het
tegenovergestelde hiervan is polytheïsme (shirk) en het
verboden achten van datgene wat toegestaan is”.

De profeet  ﷺzei: “Niemand van jullie gelooft
(volledig) totdat ik meer geliefd bij hem ben dan zijn
kinderen, ouders en de rest van de mensen”.

Regelgeving
m.b.t
degenen
die hem
haten

Zijn bijzondere karakter en levenswijze ﷺ

Zijn bijzondere karakter en
levenswijze ﷺ

Deze persoon begaat groot ongeloof. Allah zegt:
﴾Voorwaar, hij die veracht, is (juist degene die)
afgesneden (is van al het goede)﴿ Al-Kawthar:
vers 3.
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De profeet  ﷺzei: “Voorwaar, Allah heeft mij tot zijn
boezemvriend genomen net zoals Hij Ibraahiem tot Zijn
boezemvriend heeft genomen”.

Zijn kennis ﷺ

Allah zegt: ﴾Zeg (o Mohammed): "Als jullie (werkelijk) van
Allah houden, volg mij dan; Allah zal (dan) van jullie
houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Meest
Vergevingsgezind, Meest Genadevol ﴿Aali ‘Imraan: 31 en
﴾En verzwak dus niet en treur niet. En jullie zijn de
hoogsten als jullie gelovigen zijn﴿ Aali ‘Imraan: vers 139.
De profeet  ﷺheeft gezegd: “Eenieder van jullie zal het
paradijs binnentreden behalve de weigeraar”. Zij vroegen
hem: “En wie zou er weigeren, o boodschapper van Allah?
Hij  ﷺantwoordde: “Degene die mij heeft gehoorzaamd zal
het paradijs binnentreden en degene die mij niet heeft
gehoorzaamd heeft geweigerd.” Ook zei hij ﷺ: “Hij die
mijn bevel negeert wordt vernederd en gekleineerd”.
Allah zegt: ﴾Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de
mensen is voortgebracht. Jullie bevelen het goede,
verbieden het slechte en geloven in Allah﴿ Aali °Imraan:
vers 110. De profeet  ﷺzei: “Bij Degene in Wiens Handen
mijn ziel ligt, ik hoop dat jullie de helft van de bewoners
van het paradijs zullen zijn”.

ﷺ

De profeet  ﷺzei: “ik ken Allah beter dan jullie.” Allah zegt:
﴾Zeg (o Mohammed): “Ik zeg jullie niet dat ik de schatten
van Allah bij mij heb, noch dat ik op de hoogte van het
onwaarneembare ben. Noch zeg ik jullie waarlijk dat ik een
engel ben﴿ Al-An’aam: vers 50.

Het oordeel over degenen die hem
gehoorzaam of ongehoorzaam zijn

Allah zegt: ﴾En (gedenk) tot Wij van de Profeten hun
verbond aanvaardden, en (ook) van jou (o
Mohammed) en van Noeh en Ibraahiem en Moesa
en ‘Iesa﴿ Al-Aḥzaab vers 7.

Zijn gemeenschap

Zijn bijzondere karakter en levenswijze ﷺ

Een van de
profeten van
grote vastberadenheid
(Oeleoel Azm)

De boezemvriend van
Allah

Sheikh Haytham Ibn Mohammad Sarhan
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Zijn stad ﷺ

Zijn stad was Mekka, Allah zegt: ﴾Voorwaar, het eerste
Huis dat (ter aanbidding) voor de mensen is gesticht, is dat
in Bakkah (Mekka), als Zegening en Leiding voor de
werelden (96) Daarin zijn duidelijke tekenen (zoals): de
standplaats van Ibraahiem. En wie het (d.w.z. Mekka)
binnentreedt, is veilig. En het is de mensen verplicht
gesteld om voor Allah de hadj naar het Huis te verrichten,
voor wie in staat is om daarnaartoe te gaan. Wat betreft
degene die niet gelooft, voorwaar, Allah heeft geen
behoefte aan de werelden﴿ Aali °Imraan: 97. Mekka is een
heilige plaats, zoals de profeet  ﷺheeft gezegd: "Allah
heeft dit land verboden verklaard op de dag dat de
hemelen en aarde zijn geschapen. Het zal vanwege het
bevel van Allah een heiligdom blijven tot de Dag der
Opstanding". En dit zal van de moslims zijn en blijven tot
de Dag van de Opstanding, zoals profeet  ﷺheeft gezegd:
“Er is geen (sprake) van een emigratie na de inname van
Mekka”. Toelichting: omdat het islamitisch grondgebied is
geworden.

Zijn gebedsrichting ( ﷺQiblah)

Zijn bijzondere karakter en levenswijze ﷺ

Een beknopte biografie van de profeet ﷺ

Hij  ﷺverrichtte zijn gebed richting de Ka’bah. Hiervoor was
de gebedsrichting naar Baytoel-Maqdis. Allah zegt:
﴾Voorzeker, Wij hebben gezien hoe jouw gezicht zich (o
Mohammed) tot de hemel wendde. Daarom wenden Wij
jou naar een Qiblah die jou welgevallig is. Wend jouw
gezicht richting Al-Masdjid ul-Haraam (de gewijde moskee
in Mekka). En waar jullie je ook bevinden, wend jullie
gezichten in die richting...﴿ Al-Baqarah vers 144. Masdjid
ul-Haram (in Mekka) is de eerste moskee die op aarde werd
gevestigd. Aboe Dharr zei: “Ik vroeg de boodschapper van
Allah  ﷺnaar welke moskee het eerst op aarde werd
gevestigd”, waarop hij  ﷺantwoordde: “De Heilige
Moskee” (Masjid ul-Haram). Ook zei hij ﷺ: “Degene die dit
huis bezoekt en vervolgens zich niet schuldig maakt aan
(wat aanleiding is tot) geslachtsgemeenschap (in staat van
ihraam) noch zondigt, zal (zondevrij) terugkeren als de dag
dat hij geboren werd”.
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Zijn gebedsrichting ( ﷺQiblah)

Zijn bijzondere karakter en
levenswijze ﷺ

Sheikh Haytham Ibn Mohammad Sarhan
De profeet  ﷺzei: “Een gebed in de heilige moskee
(Ka’bah) is gelijk aan honderdduizend (in beloning). Een
gebed in mijn moskee (Masdjid an-Nabawi) is gelijk aan
duizend (in beloning). En een gebed in Baytoel’Maqdis
(Aqsa moskee) is gelijk aan vijfhonderd (in beloning)”.
En hij  ﷺzei: “Leg geen reis af behalve voor drie moskeeën;
de heilige moskee, mijn moskee en de Aqsa moskee”.
En ook zei hij ﷺ: “Wanneer jullie naar het toilet gaan, richt
jullie dan niet met jullie voor- of achterkant naar de
gebedsrichting (Qibla), maar wijk ervan af richting het
oosten of westen”.
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Zijn  ﷺ11 ooms van vaderskant

Zijn  ﷺ7 kinderen waarvan 3 zonen en 4 dochters

Zijn familie
[1] Al-Qaasim, zijn koenya ﷺ
is naar hem vernoemd.

[2] Zeyneb.

[3] Roqayyah.

[4] Oemmoe Koelthoem.

[5] Fatimah.

[6] ‘Abdoellah, ook wel bekend onder de
bijnamen at-Tayyib en at-Taahir.

[7] Ibraahiem, hij was de zoon van Mariyah. Zij had een Koptische
afkomst en was de bijvrouw van de profeet ﷺ. Al zijn andere
kinderen waren van Khadiedjah. Geen enkele andere van zijn
vrouwen hebben zijn kinderen gebaard.
Alle kinderen van de profeet  ﷺstierven terwijl hij nog in leven was,
behalve zijn dochter Fatimah, zij overleed zes maanden na de profeet
ﷺ. Allah heeft haar in rang verheven voor haar geduld en haar
streven naar de beloning, ten opzichte van alle andere vrouwen van
de wereld. Zij was tevens de beste onder de dochters van de profeet
 ﷺzonder twijfel.
[1] Ḥamzah, de leider onder.

[2] Al-‘Abbaas.

[3] Aboe Taalib, en zijn naam
was ‘Abdoe-Manaaf.

[4] Aboe Lahab, ‘Abdoel-‘Uzza.

[5] Az-Zubair.

[6] ‘Abdoel-Ka’bah.

[7] Al-Moeqawwim.

[8] Dirār.

[9] Qotham.

[10] Al-Ghaydaaq, met
als bijnaam Mos’ab.

[11] Al-Moeghierah, met als bijnaam Ḥadjal.
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Niemand van zijn omen heeft de islam omarmd, behalve Ḥamzah en
Al-‘Abbaas.
[1] Safiyyah, de moeder van
Az-Zubair Ibn Al‘Awwām.

[6] Oemaymah.

(al-ḥaa,  = )حḤafsa Bint ‘Omar Ibn Al-Khattaab
(al-djeem,  = )جDjuwayriyah Bint Al-Ḥārith
(az-zaay,  = )زZeyneb Bint Djaḥsh + Zeyneb Bint Khoezaymah
(as-sād,  = )صSafiyyah Bint Ḥuyayyi Ibn Akhtab
(al-khaa,  = )خKhadiedjah Bint Khoewaylid
(ar-raa,  = )رOemmoe Ḥabiebah Ramlah Bint Abi Soefyaan
(as-seen,  = )سSawdah Bint Zam’ah
(al-meem,  = )مMaymoenah Bint Al-Ḥārith
(al-‘ayn, ‘ = )عAisha Bint Abi Bakr
(al-haa,  = )هـOemmoe Salamah Hind Bint Abi Oemayyah

Khadiedjah ڤ

ﺣﺠﺰ

[5] Arwā.

صخر

[4] Barrah.

ﺳمعه

[3] ’Aatikah.

[2] Oemmoe Ḥakeem Al-baidaa.

Khadiedjah Bint Khoewaylid Al-Qorashiyyah As-Sa’diyyah was de
eerste onder de vrouwen van de profeet ﷺ. Hij trouwde met haar
vóór zijn profeetschap. Op dat moment was zij veertig jaar. De
profeet  ﷺheeft tot haar overlijden geen andere vrouw gehuwd. Al
zijn kinderen waren van haar, behalve Ibraahiem . Khadiedjah
steunde de profeet  ﷺtoen hij het profeetschap ontving en streed
met hem om hem en de islam te verdedigen. Daarnaast hielp zij hem
ook op financieel vlak. Allah stuurde as-salaam (groeten) naar haar
en dit was specifiek voor haar, geen andere vrouw had zo'n deugd
ontvangen. Khadeejah stierf drie jaar voor de migratie.

Sawdah
ڤ

Bruggetje om de namen van zijn
vrouwen te onthouden

Zijn tantes
Van
vaderskant

…
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De Boodschapper van Allah trouwde met Sawdah Bint Zam’a AlQorashiyya kort na de dood van Khadiedjah. Zij schonk op enig
moment haar nachten met de profeet  ﷺaan ‘Aisha.
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Aisha ڤ

De Boodschapper trouwde daarna met Ḥafsah Bint 'Omar Ibn AlKhattaab. Zij had de islam omarmd met haar eerste echtgenoot
Khoenais Ibn Ḥoedhaafa As-Sahamiyyie. Zij emigreerde ook mee naar
Medina, maar haar man stierf direct na de slag van Oehoed.
Zodoende trouwde de Boodschapper van Allah  ﷺhaar na dit
moment.

Oemmoe
Salamah ڤ

Zeyneb Bint
Khoezaymah ڤ

Hij  ﷺtrouwde daarna met ‘Aisha As-Siddeeqah dochter van AsSiddeeq, degene die door Allah van boven de zeven hemelen werd
gevrijwaard van de laster die tegen haar werd gesmeed. Zij was de
geliefde van de profeet  ﷺen hij trouwde met haar nadat ‘Aisha
hem werd gepresenteerd in een droom. Terwijl zij een stuk zijden
droeg vertelde een engel hem dat dit zijn vrouw was. Hij ﷺ
trouwde met ‘Aisha in de maand Shoewwaal toen zij zes jaar oud
was en consumeerden het huwelijk toen zij negen was, tijdens het
eerste jaar van de emigratie. Zij is de enige maagd die de
Boodschapper van Allah trouwde en zij is de enige vrouw waarbij de
profeet  ﷺzijn openbaring ontving terwijl hij tegen haar borstkas
leunde. Zij behoorde tot de meest geliefde onder de schepselen bij
de Boodschapper. Haar vrijwaring (van laster) werd vanuit de hemel
neergezonden en de gemeenschap heeft een overeenstemming
bereikt dat degene die haar beschuldigt een ongelovige is. Zij is de
vrouw die de meeste kennis bezit van alle vrouwen in de wereld.
Zelfs oudere welgeïnformeerde metgezellen zouden haar oordeel
over religieuze zaken vragen en aannemen.

Ḥafsah ڤ
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Hij  ﷺtrouwde daarna met Zeyneb Bint Khoezaymah Ibn Al-Ḥārith
Al-Qaysiyyah, van de stam Bani Hilaal Ibn ‘Aamir. Zij overleed al twee
maanden na haar huwelijk met de Boodschapper ﷺ. Zij kreeg de
titel ‘moeder der armen’.

Hij  ﷺtrouwde daarna met Oemmoe Salamah Hind Bint Abi
Oemayya Al-Qorashiyyah Al-Makhzoemiyyah. De naam van Aboe
Oemayyah was Ḥoedhayfah Ibn Al-Moeghierah. Oemmoe Salamah
was de laatste onder de vrouwen van de profeet  ﷺdie te overlijden
kwam. Zij overleed in het jaar 62 na de emigratie.
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Djuwayriyah
ڤ

Hij  ﷺtrouwde ook met Djuwayriyah Bint Al-Ḥārith Ibn Abi Dirār AlMostaliqiyyah. Zij behoorde tot de gevangenen van Banoe’lMostaliq.
Zij zocht hulp bij de Boodschapper  ﷺom haar vrijheid terug te
kopen. Hij kwam haar hierin tegemoet (wat werd beschouwd als haar
bruidsschat) en trouwde daarna met haar.

Zeyneb Bint Djaḥsh ڤ

Daarna huwde de Boodschapper  ﷺZeyneb Bint Djaḥsh van de stam
Banoe Assad Ibn Khoezaymah. Zij was zijn nicht van zijn tante van
vaderskant, Oemaymah. In verband met haar werd het volgende
vers geopenbaard: ﴾Toen Zayd op haar was uitgekeken (d.w.z. van
haar scheidde), huwde Wij haar aan jou﴿ Al-Aḥzaab: 37. Zij schepte
hierover (positief) op bij de andere vrouwen van de profeet  ﷺdoor
te zeggen: “Jullie zijn uitgehuwelijkt door jullie families, maar ik
ben uitgehuwelijkt door Allah van boven de zeven hemelen”. Tot
haar bijzonderheden behoort dat Allah haar voogd (Wali) was en
haar weg gaf voor het huwelijk van boven Zijn hemelen. Zij stierf in
het begin van de regeerperiode van ‘Omar Ibn Al-Khattaab. Ze was

Zeyneb Bint
Djaḥsh ڤ

aanvankelijk getrouwd met Zayd Ibn Ḥārithah en hij was geadopteerd
door de profeet ﷺ. Toen Zayd van haar scheidde, trouwde Allah
haar met de profeet  ﷺom de gemeenschap te laten zien dat het
toegestaan is om met de voormalige echtgenotes van je
geadopteerde kinderen te trouwen.

Oemmoe Ḥabiebah
ڤ

Sheikh Haytham Ibn Mohammad Sarhan

Hij  ﷺtrouwde daarna met Oemmoe Ḥabiebah, Ramlah Bint Abi
Soefyaan Sakhr Ibn Ḥarb Al-Qorashiyyah Al-Amawiyyah. Hij huwde
haar terwijl zij als migrant in Abessinië (huidig Ethiopië) verbleef.
Koning Nadjāshi betaalde haar bruidsschat ter hoogte van
vierhonderd dinar. Daarna werd zij naar de Boodschapper gebracht.
Zij kwam te overlijden gedurende de regeerperiode van haar broer
Moe'āwiyah.
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Safiyyah ڤ

Hij  ﷺtrouwde daarna met Safiyyah Bint Ḥuyayyi Ibn Akhtab, het
hoofd van de stam Banoe An-Naḍeer die voortkwam uit de zonen
van Hāroen Ibn ‘Imrāan, de broer van Moesa. Daarom is zij de
dochter van een profeet, maar ook de vrouw van een profeet. Zij
behoorde tot de meest beeldschone vrouwen ter wereld. Toen zij
gevangen was genomen, bevrijdde hij haar en liet deze bevrijding
haar bruidsschat zijn. Dit werd vervolgens een gebruik van de
Soennah.

Maymoenah
ڤ
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Hij  ﷺtrouwde daarna met Maymoenah Bint Al-Ḥārith Al-Hilaaliyyah.
Zij was de laatste onder zijn vrouwen die hij huwde. Het huwelijk
deed zich voor nadat hij teruggekeerd was naar Mekka om de
‘Oemrah te verrichten. Deze oemrah wordt Oemratoel Qaḍaa
genoemd.

Er bestaat geen meningsverschil over dat de profeet  ﷺnegen van zijn
vrouwen naliet. De eerste die hem na zijn dood opvolgde, was Zeyneb Bint
Djaḥsh. Zij stierf in het jaar 20 na de emigratie. De laatste van zijn vrouwen die
overleed was Oemmoe Salamah in het jaar 62 na de emigratie, tijdens de
regeerperiode van Yazeed Ibn Moe'āwiyah.
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Deel 2:

Zijn Biografie
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Thoewaybah

Nadat zijn moeder was overleden, werd hij onder de hoede van zijn
grootvader 'Abdoel-Moettalib geplaatst. Hij overleed toen de profeet
 ﷺacht jaar oud was. Daarna werd hij onder de hoede van zijn oom
van vaderskant Aboe Taalib geplaatst, wiens naam 'Abdoe Manaaf is.
Als slavin van Aboe Lahab, zoogde zij ook Aboe Salamah
‘Abdoellah Ibn‘ Abdoel-Assad Al-Makhzoemi met de melk
voor haar zoon Masroeḥ. Daarnaast zoogde zij ook de oom
van de profeet, Ḥamzah Ibn 'Abdoel-Moettalib.

Ḥalimah AsSa’ diyyah

Zijn ﷺ
vader

Aminah Bint Wahb, van de stam Banoe Zohrah. Zij stierf toen de
profeet  ﷺnog geen zeven jaar oud was.

Zijn zoogmoeders

‘Abdoellah Ibn ‘Abdoel-Moettalib. Hij stierf voordat de profeet ﷺ
werd geboren. Daarmee werd de profeet  ﷺals wees geboren.

Zijn ﷺ
moeder

De Boodschapper  ﷺwerd geboren in Mekka in het jaar van de
olifant, op een maandag in de maand Rabi'ul-Awwal. Dit was 53 jaar
vóór de emigratie en dit correspondeert met het jaar 571 van onze
jaartelling. Het feit dat Allah de olifant belette was een toewijding
aan zijn heilige huis en profeet ﷺ.

Zijn ﷺ
verzorgers

ﷺ

Zijn geboorte

Vóór de profeetschap

Zij zoogde hem met de melk van haar zoon 'Abdoellah, de
broer van Anisah en Djoedhaamah beter bekend als AsShaymaa, de kinderen van Al-Ḥārith Ibn' Abdoel-'Uzza Ibn
Rafā'ah As-Sa'diy. Zijn oom Aboe Soefyaan werd ook
gezoogd door Ḥalimah naast hem.
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Handel en
huwelijk

Zijn werk ﷺ

Ḥalimah Bint Abi Dhu’ayb
As Sa’diyyah

As-Shaymaa

Thoewaybah, slavin
van Aboe Lahab

De dochter van Ḥalimah en de pleegzus van de profeet ﷺ.
Zij was degene van de delegatie van de Hawāzin (een stam
die op weg was om tegen de profeet  ﷺte vechten) die
naar hem toe kwam. Toen dit gebeurde spreidde hij zijn
kleed uit zodat ze hierop kon plaatsnemen. Hiermee nam hij
haar rechten als pleegzus en zoogmoeder in acht.

Oemmoe Ayman

Zijn  ﷺpleegmoeders

Zijn moeder
Aminah

Barakah Al-Ḥabashiyya. De profeet  ﷺhad haar verkregen
in de nalatenschap van zijn vader en zij is zijn zoogmoeder
geweest. Hij liet haar trouwen met Zayd Ibn Ḥārithah en zij
baarde uit dit huwelijk hun zoon Osāmah Ibn Zayd. Zij is ook
degene die door Aboe Bakr en ‘Omar bezocht werd na de
dood van de profeet  ﷺterwijl zij aan het huilen was.
Daarom zeiden zij tegen haar: “Waarom huil je? Voorzeker,
wat bij Allah is, is beter voor de profeet ﷺ.” Zij
antwoordde: “Ik weet dat wat bij Allah is, beter is voor de
profeet ﷺ. En dat waar hij heen is gegaan, beter is dan
waar hij zich in bevond. Maar ik huil omdat daarmee een
einde is gekomen aan de openbaring.” Dit zorgde ervoor
dat zij allebei ook met haar mee begonnen te huilen.

Hij  ﷺwas gewoon om schapen te hoeden en dit zorgde ervoor dat
hij een bepaald niveau van geduld, genade en bekommernis had voor
de behoeftigen en zwakken. De Boodschapper van Allah  ﷺzei:
“Allah heeft geen profeet gezonden of hij
was een
schapenhoeder.” zijn metgezellen vroegen hem: “U ook?” Hij
antwoordde: “Ja, ik verzorgde ze voor de mensen uit Mekka voor
een paar karaat.”(een bedrag in dinars).
Toen Hij  ﷺvijfentwintig jaar oud was, vertrok hij naar As-Shaam
(gebied) voor de handel. Toen hij terugkeerde trouwde hij met zijn
eerste vrouw Khadiedjah Bint Khoewaylid.
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Afzondering

Het bouwen van de Ka’

bah
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Toen Hij  ﷺvijfendertig jaar oud was, was de Ka'bah beschadigd en
verzwakt. Qoraysh besloot het daarom te renoveren en verdeelde de
taken onder de verschillende stammen van Qoraysh. Uiteindelijk
raakte zij met elkaar in discussie wie de zwarte steen terug naar zijn
plaats zou tillen. Dit geschil duurde vier tot vijf nachten. Op enige
moment kwamen zij met elkaar overeen dat de eerstvolgende man
die de moskee zou binnenkomen het beslissende oordeel zou geven.
Deze man was de profeet  ﷺen hij beval elke stam om een hoek
van een stuk stof met de zwarte steen erop vast te houden, deze
gezamenlijk op te trekken waarop hij  ﷺde steen op de juiste plek
plaatste.
‘Aisha zei: “De liefde voor afzondering werd aan hem geschonken.
Hij zonderde zichzelf af in de grot van Ḥira waar hij Allah  ﷻveel
aaneengesloten dagen aanbad.” En hem werd ook afschuw voor
afgoderij en de afwijkende religie van zijn volk geschonken. Voor
niets had hij meer afschuw dan deze zaken.
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Begin van de openbaring

Zijn profeetschap ﷺ

‘Aisha zei: “Het eerste dat de profeet  ﷺaan Openbaring ontving,
was het ware visioen. Hij zag geen visioen of het kwam de volgende
dag precies zo uit. Later hield hij ervan om zich af te zonderen en
trok zich terug in de grot Ḥira’ om voor langere periode aanbidding
te verrichten, voordat hij terugkeerde naar zijn familie om zijn
proviand aan te vullen. En als hij terugkeerde naar Khadiedjah en zijn
proviand had aangevuld (dan keerde hij weer terug). Totdat de
Waarheid tot hem kwam, terwijl hij in de grot Hira’ was. Hij kreeg
bezoek van de engel die tegen hem  ﷺzei: “Reciteer.” Hij ﷺ
antwoordde: “Ik ben niet in staat om te reciteren.” Hij  ﷺzei:

Zijn profeetschap ﷺ

Toen hij de leeftijd van veertig bereikte, scheen het licht van de profeetschap
over hem en eerde Allah hem met Zijn boodschap. Dit gebeurde op een
maandag.

“Hierop greep hij (de Engel) mij stevig vast en drukte mij tegen
zich aan, totdat ik bijna stikte. Vervolgens liet hij mij los en zei:
“Reciteer.” Ik antwoordde: “Ik ben niet in staat om te reciteren.”
Hierop greep hij (de engel) mij stevig vast en drukte mij voor de
tweede keer tegen zich aan, totdat ik bijna stikte. Vervolgens liet
hij (de engel) mij los en zei: “Reciteer.” Ik antwoordde: “Ik ben niet
in staat om te reciteren.”
Hierop greep hij (de engel) mij stevig vast en drukte mij voor de
derde keer tegen zich aan, totdat ik bijna stikte, waarop hij zei:
﴾Lees in de Naam van jouw Heer, Degene Die (alles) heeft
geschapen. Hij heeft de mens uit een bloedklonter geschapen. Lees,
en jouw Heer is de Meest Edele. Degene Die (het schrijven) met de
pen heeft onderwezen. Hij heeft de mens datgene onderwezen wat
hij niet weet﴿ Al-‘Alaq: 1-5.
De profeet  ﷺkeerde hiermee (de geopenbaarde verzen) angstig
terug (naar huis). Hij kwam binnen bij (zijn vrouw) Khadiedjah
Khadiedjah Bint Khoewaylid, en zei: “Omwikkel mij, omwikkel
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mij.”, waarna Khadiedjah hem omwikkelde (en hem kalmeerde)
totdat zijn angst voorbij was. Hij vertelde haar wat hem overkwam,
en zei: “Ik vreesde voor mijn leven.” Zij zei: “Vrees niet, Allah zal
jou nooit en te nimmer vernederen. Voorwaar jij onderhoudt de
familiebanden, zorgt voor de zwakkeren en de minderbedeelden,
je eert de gast en je vecht voor rechtvaardigheid.” Zij nam hem
vervolgens mee naar Waraqah Ibn Nawfal Ibn Asad Ibn ´Abd AlOezzah -de neef van Khadiedjah- Hij had zich bekeerd tot het
Christendom tijdens de Djaahiliyyah (het tijdperk der
onwetendheid) en hij kon Hebreeuws schrijven, zo vertaalde hij,
met de Wil van Allah, gedeelten uit de Hebreeuwse Bijbel naar het
Arabisch en hij was een oude blinde man.
Khadiedjah zei tegen hem: “O zoon van mijn oom, luister naar jouw
neef Mohammed ﷺ.” Daarop vroeg Waraqah: “O zoon van mijn
broeder, wat heb je meegemaakt?” De Boodschapper  ﷺvertelde
hem toen wat hem was overkomen.” Toen zei Waraqah: “Dit is de
Naamoes (De brenger van goede nieuws, hier Djibriel, vrede zij met
hem) die Allah ook naar Moesa (vrede zij met hem) heeft gestuurd.
O, was ik nog maar in de kracht van mijn leven. O zou ik nog maar
leven tegen de tijd dat jouw volk jou zal wegjagen. De Boodschapper
 ﷺvroeg: “Zal ik dan weggejaagd worden door mijn eigen volk? Hij
antwoordde: “Jazeker! Nooit is er een man gekomen met datgene
waarmee jij bent gekomen, of hij werd vijandig ontvangen.” Als ik
die dag zou mogen meemaken, dan zou ik jou onvoorwaardelijk
steunen.”
Kort daarop stierf Waraqah en kwam de openbaring (tijdelijk) tot
stilstand. De profeet  ﷺzei: “Terwijl ik liep hoorde ik een geluid
vanuit de hemel, waarop ik een blik omhoog werpte en de engel zag
die mij (eerder) bezocht in (de grot) Ḥira. Ik zag hem terwijl hij op
een troon zat tussen de hemel en aarde in. Ik schrok van hem,
keerde terug en zei: “Houd mij vast, houd mij vast.” Toen
openbaarde Allah: ﴾O jij (Mohammed), de omwikkelde (in
gewaden). Sta op en waarschuw. En verheerlijk jouw Heer. En
reinig jouw kleding. En blijf weg van de afgodsbeelden﴿
Al-Moeddatthir vers 1-5.
Hiermee werd de openbaring beschermd en hervat.
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Dit was hoe de openbaring begon. ‘Aisha zei: “De
openbaring kwam tot de Boodschapper van Allah  ﷺin de
vorm van dromen die werkelijk uitkwamen, zo helder als
het daglicht”.

Goddelijke
inspiratie in
het hart
zonder dat
de engel
zich toont

Via een
droom
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De Boodschapper van Allah  ﷺzei: “Soms kwam de
openbaring tot mij in een soort klokgeluid neergedaald,
deze vorm was de zwaarste voor mij. Het geklingel nam
pas af als de boodschap werd begrepen.” ‘Aisha voegde
hieraan toe: “Ik zag dat hij de openbaring op een strenge
koude dag ontving en deze vervolgens stopte, terwijl het
zweet op zijn voorhoofd zat.” Als hij op zijn rijdier zat
terwijl hij de openbaring kreeg, dan zou het neerknielen op
de grond (vanwege de zwaarte van de openbaring) terwijl
hij  ﷺer nog op zat.

Engel in
zijn ware
gedaante

Rinkelende bel

Engel in de
gedaante van
een man

De profeet  ﷺzei: “...en soms kwam hij in de gedaante
van een man en sprak dan tot mij terwijl ik me bewust
was van wat hij tegen mij zei.” En soms waren de
metgezellen van deze vorm van openbaring getuige.

Aanspreken van boven
de hemel door Allah
zonder de tussenkomst
van een engel

Soorten openbaringen

Soms kwam de engel naar hem toe en boezemde
de openbaring in zijn hart, zonder dat de profeet
 ﷺhem zou zien. Hij zei dan: “De betrouwbare ziel
(Djibriel) boezemde”.

Soms zag de profeet  ﷺde engel Djibriel in zijn ware
gedaante als hij de openbaring ontving. Dit is twee keer
gebeurd, zoals Allah vermeldt in Soerah An-Nadjm.
Dit is wat Allah rechtstreeks aan hem  ﷺopenbaarde
van boven de zeven hemelen. Dit heeft zich voorgedaan
tijdens de nacht van de hemelvaart (laylatoel-Mi'raadj),
waaronder de openbaring van het gebed en overige
zaken. En dit deed zich ook voor wanneer Allah ﷻ
rechtstreeks met hem  ﷺsprak, zonder de tussenkomst
van een engel. Net zoals Allah  ﷻrechtstreeks tot
Moesa sprak.
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De eerste
openbaring
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De eerste vijf verzen van Soerah Al-‘Alaq: ﴾Lees in de Naam van
jouw Heer, Degene Die (alles) heeft geschapen. Hij heeft de mens
uit een bloedklonter geschapen. Lees, en jouw Heer is de Meest
Edele. Degene Die (het schrijven) met de pen heeft onderwezen. Hij
heeft de mens datgene onderwezen wat hij niet weet﴿ Al-‘Alaq: 1-5.

Niveaus van
oproep

Fases van zijn oproep

[1] Profeetschap.

[2] Het oproepen van zijn nabije familieleden.

[3] Het oproepen van zijn volk.
[4] Het oproepen van degenen tot wie de boodschap nog niet is
gekomen, en dit omvatte alle Arabieren.
[5] Het oproepen van degenen tot wie de boodschap is gekomen van
de djinn en de mensen tot het einde der tijden.
[1] De geheime oproep: Dit heeft de eerste drie jaar voortgeduurd.
[2] De openenlijke oproep: Dit vond plaats met het gebod:
﴾Verkondig daarom wat jouw is bevolen﴿ Al-Ḥidjr: 94.

De eerste gelovigen

Onder de vrouwen: Khadiedjah Bint Khoewaylid.
Onder de mannen: Aboe Bakr As-Siddieq.
Onder de vrijgelaten slaven: Zayd Ibn Ḥārithah.
Onder de kinderen: ‘Ali Ibn Abi Taalib.
Onder de slaven: Bilaal Ibn Rabaah Al-Ḥabashi.
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Degene die voorgingen in
de islam
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De eersten die in hem geloofden na de voorgenoemden, waren zijn
familieleden. Daarna volgde 'Othmaan Ibn' ‘Affaan, Talḥah Ibn
'Oebaydillah, Az-Zubair Ibn Al-'Awwaam, Sa'd Ibn Abi Waqqaas,
'Abdoer-Rahmaan Ibn 'Auwf, Khabbaab Ibn Al-Aratti, Sohaib ArRoemie, 'Ammaar Ibn Yaasir en zijn moeder Soemayyah, Aboe
'Oebaydah ‘Aamir Ibn Al-Djarraah, 'Othmaan Ibn Madh'oen, Aboe
Salamah Ibn ‘Abdoel-Assad en 'Utbah Ibn Ghazwaan. Moge Allah
tevreden over hen allemaal zijn.
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Het onrecht van de ongelovigen aan het adres van de profeet  ﷺen zijn metgezellen

Mekkaanse periode
Toen de veelgodenaanbidders de oprechtheid zagen in de oproep
van de profeet ﷺ, en zagen dat de mensen zich om hem heen
schaarde, begonnen zij met onrecht in de meest
erge vormen. Voorbeelden hiervan zijn:
• Het verspreiden van geruchten dat de profeet  ﷺeen magiër is,
zodat de mensen van hem zouden vluchten en angst voor hem
zouden dragen.
• Het verspreiden van geruchten dat hij krankzinnig is, zodat de
mensen hem niet serieus zouden nemen.
• Het verspreiden van geruchten dat hij een leugenaar is, maar dit
was zinloos gezien hij vóór de komst van de islam al bekend stond
als de meest waarheidsgetrouwe en de meest betrouwbare.
• Het spotten met de profeet  ﷺen de boodschap waarmee hij is
gekomen.
• Het provoceren, opwinden en herrie maken wanneer hij de
mensen kwam oproepen tot de islam, zodat de mensen zich
afkeren van het luisteren naar de openbaring en de waarheid
waar hij mee is gekomen.
• Het waarschuwen van degenen die van buiten Mekka kwamen
voor de Oemrah of bedevaart tegen de tegen de profeet ﷺ.
• Zij hebben fysieke geweldplegingen geuit op de profeet ﷺ. Zoals
‘Uqba Ibn Abi Mo'eeṭ die de profeet  ﷺbij zijn kledingstuk
meesleepte en hem bijna liet stikken, totdat Aboe Bakr hem
wegduwde van de profeet ﷺ. En een andere keer toen hij op de
rug van de profeet  ﷺde ingewanden van een vrouwelijke
kameel legde terwijl hij in gebed was. Toen was het zijn dochter
Fatimah die het verwijderde.
• Zij deden pogingen om de profeet  ﷺte doden, boden zijn oom
Aboe Taalib aan om hem te ruilen voor ‘Amaarah Ibn Al-Waleed
zodat ze hem om het leven konden brengen. Daarna hebben zij
nog een poging gedaan om hem te vermoorden toen hij  ﷺwilde
emigreren.
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• Het martelen van degenen die zwak waren onder de gelovigen. Zo
plaatste zij een grote steen op de maag van Bilaal en martelden zij
de familie van ‘Ammaar Ibn Yaasir en anderen op verschillende
manieren.

De eerste emigratie

Twaalf mannen en vier vrouwen migreerden naar
Abessinië. ‘Othman Ibn ‘Affaan was een van de emigranten,
hij was de eerste die vertrok met zijn vrouw Roqayyah, de
dochter van de profeet ﷺ. Zij vestigden zich in de beste
omgeving van Abessinië. Kort nadat het nieuws tot hen
kwam dat de mensen van Qoraysh de islam hadden
omarmd, keerden zij terug naar Mekka. Maar dit bleek niet
waar te zijn. Toen zij te horen kregen dat de situatie juist
erger dan daarvoor was keerden sommigen van hen terug
naar Abessinië. De groep die Mekka binnenkwam werd
vervolgens geteisterd met ernstige geweldplegingen van
Qoraysh. Onder de slachtoffers bevond zich ‘Abdoellah Ibn
Mas’oed.

De tweede emigratie

Migratie naar Abessinië (Ethiopië)

Toen de moslims in aantal toenamen en de ongelovigen hen
begonnen te vrezen, nam de onderdrukking en beproeving richting
de moslims enorm toe. Daarom stond de profeet  ﷺhet de moslims
toe om naar Abessinië te migreren en zei: “Voorwaar, er is daar een
koning onder wiens gezag niemand wordt onderdrukt”.

Deze keer ging het om drieëntachtig mannen en achttien
vrouwen. Zij vestigden zich onder de beste omstandigheden
in het land van An-Nadjaashi, de koning van Abessinië. Toen
de Qoraysh dit hoorde, stuurden zij ‘Amr Ibn Al-‘Aas en
‘Abdoellah Ibn Abi Rabee’a met een delegatie om samen
met An-Nadjaashi een plan tegen hen te beramen. Maar
Allah liet deze poging tot samenzwering terugkeren op
henzelf.
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Bekering van ‘ Omar
en Ḥamzah

De geweldplegingen van de Qoraysh aan het adres van de profeet ﷺ
namen fors toe. De profeet  ﷺen zijn familie mocht zich drie jaar
lang alleen binnen het bergpad van Aboe Taalib begeven. Zodoende
werd ‘Abdoellah Ibn ‘Abbaas hier geboren. De ongelovigen hadden
de profeet  ﷺveel schade berokkend gedurende deze periode. Toen
de profeet  ﷺde leeftijd van negenenveertig jaar had bereikt, kwam
een einde aan deze omsingeling.
Een paar maanden later overleed zijn oom Aboe Taalib op
zevenentachtigjarige leeftijd. Kort daarna stierf ook Khadiedjah.
Hierna namen de geweldplegingen van de ongelovigen een zeer
ernstige vorm aan.

Bekering van
‘ Addaas

De profeet  ﷺvertrok samen met Zayd Ibn Ḥārithah naar Taa'if om
de mensen op te roepen tot Allah. Zij verbleven daar een aantal
dagen. De mensen wilden echter niets weten van de boodschap en
verdreven de profeet  ﷺuit hun stad door hem te stenigen waarna
zijn hielen bloedden. De profeet  ﷺverliet hen en ging terug naar
Mekka waar hij de buurt van Al-Mot'im Ibn ‘Adiyy binnentrok.
Op zijn  ﷺterugreis ontmoette hij ‘Addaas. Hij was een christen die
direct in hem geloofde en zich bekeerde tot de islam.

Geloof van
de djinn

Zijn vertrek
naar Taa’ if

De dood van
Aboe Taalib
en
Khadiedjah

In het 6e jaar na de profeetschap omarmde Ḥamzah Ibn ‘AbdoelMoettalib de islam. Ḥamzah stond bekend als de sterkste onder de
Qoraysh. Allah heeft de profeet  ﷺkracht geschonken met zijn
bekering. Daarna accepteerde Omar Ibn Al-Khattaab de islam nadat
de profeet  ﷺeen smeekbede had verricht. Zo verkregen de
gelovigen kracht en werden zij veiliggesteld voor de Qoraysh.

Het bergpad van Aboe
Taalib
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Hij  ﷺkwam ook een groep djinn tegen in de plaats genaamd Nakhla.
Zeven onder hen behoorden tot het volk van Naṣeebeen. Toen zij de
Qorān hoorden, bekeerde zij zich tot de islam.
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De profeet  ﷺbleef in Mekka en riep de verschillende stammen op
tot Allah. Ieder seizoen zou hij hen om onderdak vragen zodat hij de
boodschap zou kunnen verspreiden en dit een aanleiding voor hen
zou vormen om het paradijs te betreden. Echter geen enkele stam
gaf gehoor aan dit verzoek. Allah heeft dit bewaard als verering voor
de Ansaar. De boodschap heeft zes mensen onder hen bereikt toen
zij in Mekka waren. Zij gaven gehoor aan de oproep van Allah en zijn
Boodschapper. Daarna keerde zij terug naar Medina en riepen zij
hun mensen op naar de islam. Op enig moment was de islam zodanig
verspreid onder hen dat er geen huis(houden) zou zijn, of de
Boodschapper van Allah kwam ter sprake.

De eerste eed van
trouw

Het jaar daarop kwamen twaalf mannen van de Ansaar naar
Mekka. Vijf onder hen waren onderdeel van de eerste zes
(die in het vorige jaar al naar Mekka kwamen). Zij legden
een eed van trouw af bij de profeet  ﷺmet dezelfde
voorwaarden als voor vrouwen, zoals die vermeld staan in
Soerah Al-Moemtaḥanah bij Al-‘Aqabah. Daarna keerden zij
terug naar Medina.

De tweede eed
van trouw

Het jaar daarop kwamen drieënzeventig mannen en twee
vrouwen (naar Mekka). Onder hen waren ook mensen
aanwezig die de eerste eed van trouw hebben gezworen. Zij
legden een eed van trouw af bij de Boodschapper van Allah
 ﷺom hem te beschermen tegen datgene waartegen zij
zichzelf, hun vrouwen en hun kinderen beschermen. Hierna
reisde de profeet samen met zijn metgezellen met hen mee
naar Medina en koos hij  ﷺtwaalf leiders onder hen uit.

De Ansaar en de eed van ‘

Verkondigen van de
islam aan de stammen

Hij  ﷺwerd in de nacht meegenomen naar moskee Al-Aqsa en
steeg daarna boven de hemelen naar Allah. Allah sprak
rechtstreeks tot hem en gebood hem de vijf dagelijkse gebeden.

Aqabah

De nacht en
de
helemelvaart

Sheikh Haytham Ibn Mohammad Sarhan
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De profeet  ﷺstond het zijn metgezellen toe om naar Medina te
emigreren. Zij vertrokken onopgemerkt. Er wordt gezegd dat Aboe
Salamah 'Abdoel-Assad Al-Makhzoemi of Mos'ab Ibn' Omair de
eerste onder hen was. Toen zij aankwamen bij de Ansaar, kregen zij
van de Ansaar onderdak en hulp. Zo verspreidde de islam zich
binnen Medina. Later kreeg de Boodschapper van Allah ﷺ
toestemming (van Allah) om te emigreren. Hij vertrok op een
maandag in de maand Rabi'ul-Awwal. Op dit moment was hij
drieënvijftig jaar oud. Aboe Bakr as-Siddieq, ‘Aamir Ibn Fohaira (de
bevrijde slaaf van Aboe Bakr) en hun gids 'Abdoellah Ibn Orayqith
Al-Laythie waren met hem. De profeet en Aboe Bakr schuilden een
paar dagen in de grot Thowr. Daarna vervolgde zij hun reis door de
weg langs de kust te nemen.

De bouw van de moskee
van de profeet ﷺ

De eerste
moskee in de
islam

De profeet
 ﷺkwam
Medina
binnen

Toestemming om te emigreren

Medinische Periode

Toen de profeet  ﷺen zijn gezelschap in Medina aankwamen,
was het maandag 12 Rabi'ul-Awwal. Zij maakten eerst een stop
in Qoba, het hoogste punt van Medina. Hier brachten ze
veertien dagen door met Banoe ‘Amr Ibn ‘Awf.

Zij bouwden moskee Qoba. Omar Ibn Al-Khattab zei: “De profeet
 ﷺbezocht moskee Qoba elke zaterdag” De profeet zei ook: “Een
gebed in moskee Qoba is gelijk aan (de beloning van) een
oemrah”.
De profeet  ﷺbesteeg zijn kameel en reed weg. De mensen van
Medina vroegen hem om bij hen te blijven en pakten zijn kameel bij
zijn teugels vast. Hij zei toen: “Laat haar gaan, want zij heeft een
opdracht.” Daarna stopte zij op de plaats waar de moskee vandaag
de dag gevestigd is. Het terrein behoorde echter toe aan Sahl en
Sohail, twee jonge jongens van de stam Banoe An-Nadjaar. De
profeet  ﷺverbleef bij aboe Ayyoeb Al-Ansari en bouwde
ondertussen zijn moskee met leemstenen en palmtakken op de
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verkozen plek. Vervolgens bouwde hij  ﷺzijn huis en de huizen van
zijn vrouwen naast de moskee. Het huis dat het dichtst bij zijn
moskee stond was van ‘Aisha. Zeven maanden later verhuisde hij hier
dan ook naartoe vanuit het huis van Aboe Ayyoeb.

Broederschap

Na het bouwen van de moskee, creëerde de profeet ﷺ
broederschap tussen de emigranten die in aantal van negentig waren
en de Ansaar die in een vergelijkbaar aantal waren. Zo mochten zij
van elkaar erven tot de slag van Badr.

De joden

Nadat een aantal joden de profeet bij binnenkomst in Medina
hadden gezien, waren zij er zeker van dat hij de boodschapper van
Allah was die genoemd is in de Thora. Desondanks bekeerden slechts
enkelen van hen zich tot de islam, onder hen was hun meest
geleerde persoon ‘Abdoellah Ibn Salaam. De profeet  ﷺstelde een
apart vredesverdrag op met de stammen van de joden, te weten
Banoe Qaynoeqa’, Banoe an-Naḍeer en Banoe Qorayẓa.

De verandering van
de gebedsrichting

Nadat het gebed verplicht werd gesteld tijdens de hemelvaart, was
de profeet  ﷺgewoon om in de richting van Baytoel-Maqdis te
bidden. Toen hij ernaar verlangde om richting de Ka’bah het gebed
te verrichten, richtte hij zijn gezicht naar de hemelen in de hoop dat
dit zou gebeuren. En zo openbaarde Allah: ﴾Voorzeker, Wij hebben
gezien hoe jouw gezicht zich (o Mohammed) tot de hemel wendde.
Daarom wenden Wij jou naar een Qiblah die jou welgevallig is ﴿ AlBaqarah: 144. Daarna werd de gebedsrichting in het tweede jaar na
de emigratie veranderd naar de Ka’bah.

Toestemming om te strijden
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Nadat de profeet  ﷺzich had gevestigd in Medina en de Ansaar hem
hadden beschermd, openbaarde Allah: ﴾Toestemming (om te
strijden) is gegeven aan degene die bestreden worden, omdat hun
onrecht is aangedaan. En waarlijk, Allah is zeker in staat om hun de
overwinning te schenken. Degene die onrechtmatig uit hun huizen
zijn verdreven alleen omdat zij zeiden: "Onze Heer is Allah﴿ AlHaddj: 39-40. Hier stond Allah het de gelovigen toe om henzelf te
verdedigen tegen de veelgodenaanbidders. Enkele van de eerste
veldslagen vonden plaats tussen Al-Abouaa, Boe’aaṭ en Al-’Ushayrah.
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De slag van Badr

In het tweede jaar na de emigratie tijdens de Ramadan, vertrok de
profeet  ﷺmet meer dan driehonderd mannen van de gelovigen om
de karavaan van de Qoraysh te onderscheppen die terugkeerde uit
Syrië. Naar aanleiding hiervan week Aboe Soefyaan van de route af
en lokte de shaytaan de Qoraysh uit om in gevecht te treden met de
gelovigen. De gelovigen en de Qoraysh ontmoetten elkaar in Badr.
Dit was de grote slag van Badr die ook wel ‘yawmoel-forqaan’ (de
dag der onderscheiding) werd genoemd. Toen de twee delegaties
elkaar ontmoetten, riep de profeet  ﷺAllah in alle nederigheid
smekend aan. Naar aanleiding hiervan hielp Allah de gelovigen door
hen engelen te sturen die met hen meevochten. Allah schonk hen
die het Woord van Allah hoogachtten de overwinning over de
ongelovigen. Tijdens deze strijd sneuvelden er zeventig van de nietmoslims en veertien van de moslims zijn om het leven gekomen als
martelaren.

De slag van
Qaynoeqa’

In het derde jaar van de hidjra had Banoe Qaynoeqa’ het
vredesverdrag geschonden. Naar aanleiding hiervan beval de profeet
 ﷺde moslims om hen vijftien dagen te omsingelen met een leger.
Vervolgens nam Banoe Qaynoeqa´ het standpunt in van de profeet
 ﷺwaarop de profeet  ﷺhen beval om Medina te verlaten. Zij waren
zevenhonderd in aantal.

De slag van Oḥoed
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De slag van Oeḥoed vond plaats in de maand Shoewwaal, De
Qoraysh waren erop uit getrokken om wraak te nemen vanwege hun
groot verlies tijdens (de slag van) Badr. Zij waren naar Medina
gekomen met ongeveer drieduizend man, terwijl de Profeet  ﷺen
zijn metgezellen naar buiten (naar Oeḥoed) kwamen met
zevenhonderd man omdat een aantal huichelaars waren
teruggekeerd.
De aanval op de moslims vond plaats aan het begin van de dag. Daar
stelde Allah de moslims op de proef. De veelgodenaanbidders
hadden het gemunt op de Boodschapper van Allah ﷺ, zij hadden
hem verwond en zijn tand gebroken. Op dit moment schoten de
engelen te hulp. Tijdens deze strijd zijn er zeventig van de
metgezellen om het leven gekomen als martelaren waaronder
55

De slag van Oḥoed

In het vierde jaar vond er een incident plaats in Bi'r Ma'oena, waarbij
zeventig van de metgezellen die de meeste kennis van de Qorān
hadden, werden gedood. Ook vond de slag van Banoe An-Naḍeer
plaats, zij werden (eerder) door de profeet  ﷺomsingeld (met een
leger) en Allah boezemde een grote angst in hun harten. Vervolgens
verdreef hij hen uit Medina. Naar aanleiding van (deze gebeurtenis)
is Soerah Al- Ḥashr Geopenbaard.

…

De slag van
Al-Moereesi’

Ḥamzah Ibn ‘Abdoel-Moettalib, Mos’ab Ibn‘ Omair, Anas Ibn AnNaḍr, Ḥandhala (die door de engelen gewassen werd) en anderen.
Talḥa Ibn ‘Oebaydillaah vocht zo goed die dag dat de profeet  ﷺzei:
“Het paradijs is gegarandeerd voor Talḥa.” De profeet  ﷺen de
moslims weken uit naar de berg waar Allah hen beschermde tegen
de vijanden. De dag van Oeḥoed was een tijd van beproeving voor
de gelovigen. Allah Stelde de gelovigen op de proef, legde de
huichelaars bloot en eerde wie Hij wilde met de martelaarsdood. Na
deze slag hoorde de profeet  ﷺdat de Qoraysh er weer erop uit
waren om de moslims tot aan de wortel uit te roeien. Ondanks alle
verwondingen trok hij samen met de gelovigen naar hen toe. Toen
de moslims in Ḥamra' Al- Assad aankwamen bereikte dit nieuws de
Qoraysh. Op dat moment vluchtten zij terug naar Mekka.

Het 4e jaar na de
emigratie

Sheikh Haytham Ibn Mohammad Sarhan

In het vijfde jaar trok de profeet  ﷺerop uit om te strijden tegen
Banoe’lMostaliq en hij keerde terug als overwinnaar. Tijdens deze
reis werd de regelgeving van de tayammoem geopenbaard.
Daarnaast hadden de huichelaars valse beschuldigingen verspreid
over de moeder van de gelovigen, ‘Aisha (de reine en kuise). Dit was
zeer ingrijpend voor haar en de profeet ﷺ. Maar hier kwam een
einde aan toen Allah haar onschuld verklaarde met de openbaring
van Soerah An-Noer. Degenen die deze valse geruchten verspreidden
werden veroordeeld tot zweepslagen.
De slag van Aḥzaab vond plaats in de maand Shoewwaal, in het zesde
jaar na hidjra. De joden beloofden steun aan de Qoraysh en aan
iedereen die gezworen had om de profeet  ﷺen zijn metgezellen te
doden. De Qoraysh bundelden hun krachten met Banoe Soelaim,
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Banoe Assad, Fazaarah, Ashdja' en anderen. Zij kwamen met
tienduizend man naar Medina. Salmaan Al-Faarisi adviseerde de
profeet  ﷺom een greppel te graven die hen zou beschermen tegen
de samenzwerende groepen. De profeet  ﷺvertrok met drieduizend
man en moedigde de metgezellen aan op de berg Sal'a. Daarna grief
hij een greppel voor deze berg. De profeet  ﷺhad een verdrag met
de stam Banoe Qorayẓa, maar zij schonden dit verdrag door zich aan
te sluiten bij de samenzwering die tegen de profeet  ﷺvochten. De
profeet  ﷺstuurde vervolgens Noe'aym Ibn Mas'oed naar de
samenzwerende groep en hij misleidde hun gelederen en zorgde
ervoor dat zij uiteen werden gedreven. Allah stuurde toen een leger
in de vorm van windstoten die hun kampen vernietigden en hun
pannen ondersteboven keerden. Hun orde werd verstoord door de
windstoten en angst drong hun harten binnen totdat zij vluchtten en
de strijd verlieten. Uiteindelijk hebben zij niets bereikt met hun
samenzwering. De profeet  ﷺkeerde toen terug naar Banoe
Qorayẓa en stelde Sa'd Ibn Mu'adh aan om tussen hen te oordelen.
Dit is de strijd waarover Soerah Al-Aḥzaab was geopenbaard.

Het vredesverdrag

In het zesde jaar na de emigratie vertrok de profeet  ﷺmet 1400 van
zijn metgezellen om de 'Oemrah te verrichten. Toen zij AlḤudaibiyyah hadden bereikt, hinderden de Qoraysh hen om Mekka
binnen te treden. Tegelijkertijd stelde hij  ﷺeen wapenstilstand
voor, voor de komende tien jaar. Dit was een grote overwinning voor
de moslims, zoals Allah zegt: ﴾Voorwaar Wij hebben jou (o
Mohammed) een duidelijke overwinning geschonken﴿ Al-Fatḥ: 1.
Dit vredesverdrag droeg de voorwaarde dat de moslims zouden
terugkeren naar Medina, maar dat zij het volgende jaar weer naar
Mekka zouden mogen terugkeren om de 'Oemrah te verrichten.
Zodoende keerden zij In het zevende jaar na de emigratie terug in de
maand Dhil-Qa'dah en verrichtten zij de 'Oemrah Al-Qadaa.

De slag van
Khaybar

Een beknopte biografie van de profeet ﷺ

Twintig dagen nadat de profeet  ﷺterugkeerde van Al-Ḥudaybiyyah
vertrok hij naar Khaybar, een plaats ten noorden van Medina. Hier
omsingelden zij de joden gedurende twintig dagen met een leger en
vochten zij hevig totdat de joden zeker waren van hun eigen
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Khaybar

Terwijl de profeet  ﷺin Khaybar was, kwam Aboe Horairah naar
Medina nadat hij zich had bekeerd tot de islam. Ja'far Ibn Abie Taalib,
de neef van de profeet  ﷺen degenen die hem vergezelden, waren
teruggekeerd uit Abessinië en ontmoetten de profeet in Khaybar. Zij
werden onder andere vergezeld door Aboe Moesa Al-Ash'ari en zijn
volk.

De grote opening
van Mekka

De slag van Mu’

tah

ondergang en om vrede verzochten. De profeet  ﷺgaf hier gehoor
aan om bloedvergieten tegen te gaan en dat zij direct khaybar
zouden verlaten met wat ze op dat moment droegen aan kleding. De
profeet  ﷺstond hen daarna toe om hun land te bewerken tegen
vergoeding van de helft van het geoogste fruit en graan.

De aankomst
van Ja’ far

Sheikh Haytham Ibn Mohammad Sarhan

De slag van Mu'tah vond plaats in het achtste jaar na de emigratie.
De aanleiding hiervan was dat Sharaḥbeel Ibn ‘Amr Al-Ghassaani de
berichtgever van de profeet  ﷺvermoordde. Hij was op weg naar de
koning van Rome. De profeet  ﷺbereidde vervolgens een
strijdmacht van drieduizend man onder het bevel van Zayd Ibn
Ḥārithah. De profeet  ﷺzei: “Als Zayd sneuvelt vervangt Ja'far Ibn
Abie Taalib hem, en als Ja’far sneuvelt vervangt ‘Abdoellah Ibn
Rawaaḥa hem.” Heracles, de koning van Rome en zijn bondgenoten
onder de Arabieren vertrokken met tweehonderdduizend man. De
twee strijdkrachten ontmoetten elkaar en de strijd begon. Al
degenen die de opdracht tot (plaatsvervangend) leiderschap hadden
gekregen van de profeet  ﷺkwamen om het leven als martelaren.
Daarom werd de opdracht tot leiderschap overgenomen door
Khaalid Ibn Al-Waleed. Hij volbracht de leiderschapsrol op een
goede wijze en de moslims waren in staat om zich veilig terug te
trekken van hun vijand en de vijand van Allah.
Tijdens datzelfde jaar viel Banoe Bakr (de bondgenoot van Qoraysh)
Banoe Khoeza’a aan (de bondgenoot van de profeet  )ﷺen de
Qoraysh hielp hen in het geheim. Toen dit de profeet  ﷺbereikte,
was hij vastbesloten om Mekka in te nemen. Aboe Soefyaan kwam
naar Medina om met de profeet  ﷺte spreken maar hij wilde hem
niet aanhoren. Aboe Soefyaan probeerde daarop via Aboe Bakr,
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'Omar en 'Ali door te dringen tot de Boodschapper van Allah. Zij
weigerden echter om hieraan mee te werken. De Boodschapper van
Allah  ﷺsmeekte Allah om de Qoraysh geen kennis te laten nemen
voor hun komst. Allah verhoorde deze smeekbede en de profeet ﷺ
trok met tienduizend mannen Mekka binnen. Net voordat zij Mekka
hadden geopend, bekeerde de oom van de profeet ﷺ, Al- ‘Abbaas
Ibn ‘Abdoel-Moettalib zich tot de islam. Toen zij Mekka hadden
geopend, waren een aantal dingen die de profeet  ﷺzei: “Degene
die het huis binnentreedt van Aboe Soefyaan stelt zich veilig,
degene die de moskee binnentreedt stelt zich veilig en degene die
zijn huisdeur sluit stelt zich veilig.” De profeet  ﷺbestreed
niemand, behalve degenen die hem probeerden te doden. Maar hij
bestreed ook enkelingen die hem  ﷺof de moslims kwaad hebben
berokkend. Toen de profeet  ﷺMekka binnenkwam, maakte hij de
rondgang (tawaaf) om de Ka'bah terwijl hij niet in de gewijde staat
(ihraam) verkeerde. Daarna riep hij 'Othmaan Ibn Talḥa bij zich om
de sleutel voor de Ka'bah te verkrijgen. Vervolgens vernielde hij alle
afgoden en gaf daarna de sleutel terug aan 'Othmaan. Na de
opening van Mekka bekeerden velen zich tot de islam. Alle stammen
kwamen naar de profeet  ﷺom de islam te omarmen.

Het vernietigen van
de afgodsbeelden

Na de opening van Mekka, stuurde de profeet  ﷺzijn metgezellen
erop uit om de afgodsbeelden en tempels in Mekka te vernietigen.
Hij stuurde ‘Amr Ibn Al-‘Aas om Soewaa' te vernietigen, Sa'd Ibn Zayd
om Manaat te vernietigen, Khaalid Ibn Al-Waleed om Al-‘Oezza te
vernietigen, At-Tofail om Dhil-Kaffayn te vernietigen en Ali om de
afgod Tay te vernietigen.

De slag van Ḥoenayn

Een beknopte biografie van de profeet ﷺ

Toen de stam Hawāzin hoorde dat Mekka werd geopend,
verzamelden zij al hun rijkdom, vrouwen en nakomelingen om op te
rukken naar de profeet ﷺ. Als reactie hierop trok de profeet  ﷺnaar
hen toe met twaalfduizend man. De moslims waren verheugd over
hun grote aantal totdat ze de vallei van Ḥoenayn bereikten. De
Hawāzin vlogen de moslims naar de keel met eendracht. Dit zorgde
ervoor dat veel van de moslims uit angst vluchtten, behalve de
profeet ﷺ, jn familie een kleine groep van de emigranten (die
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eerder met hem van Mekka naar Medina zijn geëmigreerd).
Vervolgens maakte Allah de gelovigen standvastig en keerden zij
terug om met de profeet  ﷺte strijden. Allah liet hen vervolgens
zegevieren over hun vijand en zij (Hawāzin) vluchtten naar Taa’if.
Hierna kwamen veertien mannen van de stam Hawāzin die zich
hadden bekeerd tot de islam naar de profeet  ﷺen vroegen naar
hun families onder de gevangenen. De profeet  ﷺen zijn
metgezellen keurden hun verzoek goed (om hen vrij te laten).

De slag van
Taa’ if

Na de aanvaring met Hawāzin was de profeet  ﷺvastbesloten om
hen aan te vallen in Taa’if. Eenmaal aangekomen bij Taa’if
omsingelden zij hen met een leger voor achttien dagen. Hierna zijn zij
(de moslims) vertrokken zonder dat er een strijd heeft
plaatsgevonden.

De slag van Taboek

Sheikh Haytham Ibn Mohammad Sarhan

In het negende jaar vond de slag van Taboek plaats. Deze vond
plaats tijdens de warmste dagen, de dagen van beschutting en fruit.
Dit was de moeilijkste tijd voor de mensen om zich buiten te
begeven. Toen de profeet  ﷺerop uit wilde gaan, moedigde hij de
metgezellen aan om liefdadigheid uit te geven. 'Othmaan gaf
driehonderd kamelen met zadeldekens uit en duizend dinar. De
profeet  ﷺzei toen: “Wat 'Othmaan ook maar zal doen na deze
dag, zal hem niet schaden.” De rest van de metgezellen gaven uit
naargelang hun vermogen. De meeste hypocrieten gingen niet mee
met de profeet ﷺ. Met hen (de achterblijvers) bleven ook drie van
de beste metgezellen achter: Ka'b Ibn Maalik, Hilaal Ibn Oemayyah
en Miraarah Ibn Ar-Rabi'. Nadat de profeet  ﷺterugkeerde naar
Medina vroegen zij hem om vergiffenis. Allah openbaarde het
volgende vers over hen: ﴾En (ook) de drie die achterbleven
achterblijven (heeft Hij vergeven)﴿ at-Tawbah: 118. Allah had de
drie metgezellen vergeven vanwege hun oprechtheid. En in dezelfde
Soerah maakt Allah duidelijk dat Hij de hypocrieten vernederde. Hij
berispte hen en verzegelde hun harten. Deze Soerah wordt ook wel
‘de ontmaskering’ genoemd, omdat het de hypocrieten blootlegt.
Tijdens deze slag sloot de profeet  ﷺverdragen met Ayla, de
mensen van Jarba, Adhrah en Ukaydar op dat zij Al-Djizyah
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(belasting) zouden betalen om onder de bescherming van de
moslims te leven. De profeet  ﷺverbleef achttien dagen in Taboek
en vertrok daarna naar Medina zonder dat er een strijd plaats heeft
gevonden. Toen hij terugkeerde naar Medina, beval Allah hem om de
gebedsplaats van de hypocrieten te vernietigen: ﴾Kwaadwillig en uit
ongeloof, om verdeeldheid onder de gelovigen te veroorzaken en
om degene die voorheen oorlog voerden tegen Allah en zijn
boodschapper op te wachten﴿ at-Tawbah: 107. De profeet ﷺ
vernietigde het gebedshuis. En dit was de laatste slag waar de
profeet  ﷺaan deelnam.

De delegaties

Na de slag van Taboek bekeerde Thaqief (arabische stam) zich tot de
islam. Dit vond plaats in het negende jaar na de emigratie en werd
het jaar van de delegaties genoemd omdat het er veel waren. Alle
stammen kwamen naar de profeet  ﷺom hun islam kenbaar te
maken. Onder hen bevonden zich de delegaties van Banoe Tameem
en hun leider 'Ataarid Ibn Ḥaadjib At-Tameemiy, de stam Tay en hun
leider Zayd Al-Khayl, de stam 'Abdoel-Qays en hun leider Al-Djaaroed
Al-'Abdiy en ook Banoe Haniefah onder wie de leugenaar
Moesaylimah, die later de profeetschap claimde.

De hadj van Aboe Bakr

In het negende jaar na de emigratie stuurde de profeet  ﷺAboe Bakr
naar Mekka als. Hij kreeg de taak als leider over de organisatie
rondom de pelgrims. En de profeet  ﷺstuurde ‘Ali om het begin van
Soerah At-Tawbah te reciteren voor de mensen en om de verdragen
met de veelgodenaanbidders te breken. Dit deed hij door te
verkondigen dat niemand van de veelgodenaanbidders nog de
rondgang om de Ka’bah mag uitvoeren en ook moest hij verkondigen
dat niemand zich naakt rondom de Ka’bah mag begeven (zoals dit
werd gedaan in de pre-islamitische tijd).

Afscheidsbedevaart
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In het tiende jaar na de emigratie verrichtte de Boodschapper van
Allah  ﷺde afscheidsbedevaart. Veel moslims uit verschillende
stammen en steden gingen mee met de profeet ﷺ. Uiteindelijk
waren zij met meer dan honderdduizend man. Hij leerde hun de
rituelen van de hadj en hield een preek op de dag van ‘Arafah met
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het vers: ﴾Op deze dag heb Ik jullie godsdienst voor jullie
vervolmaakt, en Mijn Gunst aan jullie voltooid en de Islam voor
jullie uitgekozen als godsdienst﴿ Al-Maa'idah: 3. Hij berichtte dat de
religie nu compleet is en adviseerde hen om stevig vast te houden
aan het boek van Allah en de Soennah en maakte hun bloed, bezit en
eer verboden voor elkaar. Dit was het laatste advies van de profeet
ﷺ.

Delegatie van
Osāmah

Sheikh Haytham Ibn Mohammad Sarhan

In de maand Ṣafar, in het elfde jaar na de emigratie, bereidde de
profeet  ﷺeen leger voor onder leiding van Osāmah Ibn Zayd om
tegen de Romeinen te vechten. Het leger vertrok en bereikte de klif
Al-Djorf. Daarna hoorden zij dat de profeet  ﷺziek was.
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Alle veldslagen waar gestreden is of geen strijd heeft plaatsgevonden
vonden plaats na de emigratie voor een periode van tien jaar. Wat
betreft zijn optredens, dit waren strijden waar de profeet niet aan
meedeed, noch waar hij bij aanwezig was. Dit waren er ongeveer
zestig. Wat betreft de veldslagen
waar hij wel aan heeft
deelgenomen, dit waren er zevenentwintig. De profeet  ﷺvocht zelf
mee met negen ervan: Badr, Oehoed, Al-Khandaq, Qorayẓa, AlMostaliq, Khaybar, Opening van Mekka, Ḥoenayn en Taa'if. Tijdens
een aantal van deze veldslagen werden gedeeltes van de Qorān
geopenbaard:
Slag van Badr: Soerah Al-Anfaal werd hierover geopenbaard
en wordt ook wel Soerah Badr genoemd.

Veldslagen die geopenbaard werden in de Qorān

Samenvatting van zijn veldslagen, optredens en delegaties

Samenvatting van zijn
veldslagen ﷺ

Slag van Oehoed: het laatste gedeelte van Soerah Aali'Imraan, vanaf: ﴾En (gedenk) toen jij (o Mohammed) jouw
gezin in de ochtend verliet om de gelovigen op hun posities
te plaatsen voor de strijd﴿ tot bijna het einde werd
geopenbaard over deze veldslag.
Slag van Al-Khandaq, Qorayẓa en Khaybar: het middelste
gedeelte van Soerah Al-Aḥzaab werd geopenbaard vanwege
deze veldslagen.
Slag van Banoe an-Naḍeer: Soerah Al-Ḥashr werd
geopenbaard over deze veldslag.
Slag van Al-Ḥudaibiyyah, Khaybar en Al-Fath: Soerah AlFath werd geopenbaard vanwege deze veldslagen en
verwijst naar de opening van Mekka. Soerah An-Nasr is hier
helder over.
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Samenvatting van zijn veldslagen,
optredens en delegaties

Sheikh Haytham Ibn Mohammad Sarhan
Slag van Taboek: een aantal verzen uit Soerah At-Tawbah
waren geopenbaard over deze veldslag.

De profeet  ﷺraakte alleen gewond in de slag van Oehoed. De
engelen vochten naast hem in de slag bij Badr, Oehoed en Ḥoenayn.
De engelen kwamen, lieten de veelgodenaanbidders beven en
braken hun troepen af tijdens de slag Al-Khandaq. Ook gooide de
profeet  ﷺgrind in hun gezichten waarop zij vervolgens vluchtten.
De opening van Mekka vond plaats vanwege twee veldslagen: Badr
en Ḥoenayn. De enige veldslag waarin zij katapulten gebruikten, was
in Taa’if. En het enige moment waarin hij  ﷺbescherming zocht
door het graven van greppels was bij de slag van Al-Aḥzaab. Dit is
gedaan naar aanleiding van het advies van Salmaan Al-Faarisi.
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Zijn ziekte en overlijden ﷺ

Zijn ziekte en overlijden ﷺ

Allah gaf de Profeet  ﷺde keuze tussen het verblijf in dit wereldse
leven of de ontmoeting met Allah en paradijs, dus koos hij voor de
ontmoeting met Allah en het paradijs. Hij  ﷺwerd ernstig ziek en
verzocht zijn vrouwen om behandeling en verpleging in het huis van
‘Aisha, waarop zij dit toestonden. Toen hij niet meer in staat was om
het gebed te leiden, beval hij Aboe Bakr om de mensen te leiden in
het gebed. Dit was een teken dat hij de opvolger zou zijn na de
profeet ﷺ. In de maand Rabi'ul-Awwal van het 12e jaar na de
hidjra, kwam hij  ﷺnaar buiten en ging hij naar de mensen terwijl ze
het Fajr gebed aan het bidden waren. Hij  ﷺtilde het gordijn op,
opende de deur zodat ze hem konden zien en gebaarde naar hen
om het gebed af te maken. Dit deed hij terwijl hij naar hen
glimlachte. Toen de ochtend intenser werd (d.w.z. zijn ziekte
toenam) stierf de Profeet ﷺ. Zijn dood was de grootste kwelling
voor de moslims en ze waren buitengewoon bedroefd door zijn
overlijden. De mensen kwamen toen bijeen en beloofden (de eed
van) trouw aan Aboe Bakr. Niemand bleef achter in het afleggen van
deze eed omdat zij Aboe Bakr kenden als een van de eersten die de
islam omarmden en omdat hij de beste is onder de mensen na de
profeet ﷺ. De profeet  ﷺwerd vervolgens gewassen en gehuld in
drie witte gewaden. Vervolgens werd hij begraven op de plaats waar
hij overleed, in de kamer van de moeder van de gelovigen ‘Aisha.
Dat is wat Allah voor Zijn profeten heeft bepaald: dat zij zouden
worden begraven op dezelfde plaats als waar ze stierven. Zowel de
mensheid als djinn prijzen hem ﷺ. Wij getuigen dat hij  ﷺzijn
verplichting vervulde, de natie adviseerde en streed voor de zaak
van Allah op de beste manier. Moge Allah hem belonen namens zijn
gemeenschap de beloning die een profeet zou ontvangen namens
zijn gemeenschap en alle lof komt toe aan Allah, de Heer van alles
wat bestaat.
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Afsluiting:
Ḥassaan Ibn Thaabit zei in een gedicht ver de profeet ﷺ:
O Allah, verzamel ons samen met onze profeet ﷺ,
In een tuin van het Paradijs die geprezen wordt door de ogen van
afgunst,
In het Paradijs (Al-Firdauws) laat ons daar vestigen,
O Allah, de Allerhoogste en Glorieuze,
Allah en degenen rondom Zijn Troon,
En de rechtschapen mensen prijzen de gezegende Ahmad.
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De derde toets

Vraag:

 Hij  ﷺhoedde schapen, dit was de reden voor zijn
geduld en genade voor de zwakkeren.
 Toen hij  ﷺ40 jaar oud was, scheen het licht van de
profeetschap op hem en werd vereerd met de boodschap
van Allah.
 Het onrecht van de Qoraysh nam toe, dus werden zij drie
jaar lang omsingeld op het bergpad van Abi Taalib. Tegen de
tijd dat ze eruit kwamen, was de profeet  ﷺ49 jaar oud.

Waar

Niet
waar













 Hij was geboren:  in Mekka  in het jaar van de olifant  53 jaar
voor de emigratie  al het bovenstaande
 Toen de openbaring begon:  hield hij ervan om zich af te zonderen
 was dit begonnen met waarachtige dromen  al het bovenstaande
 Hoeveel soorten openbaringen zijn er?  Vijf  Zeven  Drie
 Het aantal fases van da’wah zijn:  twee  drie  vijf
 Hij werd ’s nachts meegenomen naar Al-Aqsa moskee met lichaam en ziel.
Daarna werd hij meegenomen naar boven de hemelen met:
 lichaam  ziel  lichaam en ziel
 De eerste moskee in de islam is:  Al-Haraam (de heilige moskee)
 de moskee van de profeet  Al-Aqsa
 Qoba
 De richting van de qiblah veranderde:  in Mekka, vóór de emigratie
 in het 2de jaar na de emigratie  in het 3de jaar na de emigratie
 De slag van Badr was in de maand Ramadan, in welk jaar?
 In het 2de jaar na de emigratie
 In het 3de jaar na de emigratie
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Sheikh Haytham Ibn Mohammad Sarhan
De eersten die geloofden in
de profeet ﷺ:
Onder de mannen

Aboe Bakr

Onder de kinderen
Onder de vrijgelaten slaven
Onder de slaven
Degene die zorg voor
hem  ﷺdroegen als
wees:
Nadat zijn moeder
overleed



Ali Ibn Abi
Taalib


Bilaal Ibn
Rabaah


Zayd Ibn
Ḥārithah


























Aboe
Taalib

‘AbdulMuttalib

Ongeveer
8 jaar

‘Abdoellah Ibn
‘AbdoelMoettalib

7
jaar











Daarna overleed zijn opa
toen hij  )…( ﷺwas











Daarna nam zijn oom de
zorg over











… overleed toen de
profeet (…) oud was.











Zijn moeder overleed
voordat hij (…) was











Zijn  ﷺveldslagen en delegaties:

10
Jaar

60

27

9
Daarvan

Een
slag

Alle invasies, delegaties en veldslagen
vonden plaats na de emigratie gedurende
een periode van (…)































Hij  ﷺheeft deelgenomen in (…) ervan











Hij  ﷺwas gewond geraakt in











Er hebben ongeveer (…) veldslagen en
delegaties plaatsgevonden
Hoeveel veldslagen zijn er geweest
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Een beknopte biografie van de profeet ﷺ

Inhoudsopgave

 Inleiding
 Zijn beschrijvingen ﷺ
 Eerste toets
 Zijn leiding ﷺ
 Tweede toets
 Zijn bijzondere karakter en levenswijze ﷺ
 Zijn familie
 Vóór de profeetschap
 Begin van de openbaring
 Mekkaanse periode
 Medinische Periode
 Samenvatting van zijn veldslagen ﷺ
 Zijn ziekte en overlijden ﷺ
 De derde toets
 Inhoudsopgave
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