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Voorwoord  
 

 

De verhalen in deze Phoel Special zijn gebaseerd op 

het Engelse boek: `Stories from early Islam', 

geschreven door dhr. Rashid Ahmad Chaudhry in 

1975. De vertaling van dit boek is begonnen doordat 

in elke `PHOEL' uitgave een hoofdstuk als vaste 

onderdeel werd vertaald voor het tijdschrift. Het werd 

gepubliceerd onder de rubriek: Islam; de ware religie.  

Alle hoofdstukken zijn, Masha’Allah vertaald en na de 

beëindiging van het boek zijn alle hoofdstukken 

samengevoegd en is dit exemplaar genaamd: Phoel 

Special: Islam, de ware religie, met goedkeuring van 

Hazrat Khalifatul Masih de Vijfde (atba) tot stand 

gekomen.  

De vertaling is gedaan door Mw. Sadia Chowdhrie en 

nagekeken door Dhr. Ahsan Karim Mahmud. De layout 

is gedaan door Mw. Noor-us-Seher Compier en de 

tekeningen zijn verzameld door mej. Roya-tun-Noor 

Compier.  

Moge Allah ons rijkelijk belonen. Amien. 

Wassalaam,  

De redactie van Phoel, 2015 

 

Eerste druk, 2015 
Tweede druk,  2019 
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Inleiding  
 

De verhalen zijn geschikt voor jong en oud, ze zijn 

gebaseerd op de waarheid. Ze geven inzicht in het 

simpele leven van de vroege Moslims en laten zien 

hoe deze Moslims hun levens, eigendommen en eer 

hebben opgeofferd voor het geloof.  

 

Zij staan bekend als martelaren en helden. We leren 

hoe de metgezellen van de Heilige Profeet 

verschillende beproevingen ondergingen en door 

krachtig te geloven in de enige echte God hen hielp 

om te overwinnen van de vijanden.  

 

Aan het einde van iedere verhaal kunt u uw kennis 

testen door middel van een aantal vragen te 

beantwoorden die betrekking hebben op het gelezen 

deel.  

 

We wensen u veel leesplezier en hopen dat u veel 

kennis en wijsheid zult opdoen. Amien. 
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Het geloof: de Islam 

Meer dan 1400 jaar geleden deed God de Heilige 

Profeet  opstaan als leraar en profeet voor de hele 

wereld. De religie Islam is ontstaan door de Profeet 

Mohammed . Hij is de boodschapper van God, en 

bracht ons de Islam in de vorm van de Heilige Koran.  

Het woord Islam is door God gegeven aan deze 

religie. In de Heilige Koran wordt vermeld: `Deze dag 

heb ik mijn dienst volbracht en voor jullie de perfecte 

religie; Islam uitgekozen'. Dit vers vertelt ons dat 

Islam de perfecte religie is. Geen enkel ander religie 

heeft een naam dat door God is vernoemd.  

Islam is een Arabisch woord dat vrede betekent. Het 

betekent ook complete onderdanigheid aan de wil van 

God en vrede met de medemens.  

Degenen die de Islam als hun geloof accepteren 

worden Moslims genoemd. Moslim betekent een 

vredelievend en onderdanig mens.  

Een Moslim moet zijn leven geheel toewijden aan de 

onderdanigheid van God om vrede op aarde te 

stichten.  

 

Een Moslim gelooft in één God, Engelen van God, 

Heilige boeken van God, Profeten van God en in het 

Hiernamaals. Geloof wordt imaan genoemd. Iemand 

die gelooft is een Momin, een gelovige.  

Islam is een geschenk van God. Het is een zegening 

niet alleen voor de Moslims, maar voor de gehele 

mensheid. Het beschermt mensen van alle sociale 

kwaadheid. Drugs, alcohol en alle andere 

bedwelmingen zijn totaal verboden in de Islam. 
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Gokken is niet toegestaan en het eten van 

varkensvlees ook niet. Deze zijn schadelijk voor ons 

en voor de maatschappij. Het verspillen van geld voor 

genot is verboden, omdat het enerzijds rijkdom 

opeenhoopt binnen een beperkte kring en anderzijds 

heeft het schadelijke effecten.  

Een moslim is verplicht om de vijf pilaren van de 

Islam te verrichten. De vijf pilaren van de Islam zijn:  

 

· Kalima: Er is één God en Mohammed is Zijn  

boodschapper.  

· Salat: Vijf gebeden verrichten op de aangegeven  

tijdstippen.  

· Het Vasten: Vasten tijdens de heilige maand 

Ramadan.  

· Zakaat: Aalmoezen, een gedeelte van je rijkdom 

aan bepaalde fondsen geven of andere goede daden.  

· Hadj: Bedevaart naar Mekka, minstens één keer in 

je leven tijdens de Hadj seizoen.  

 
Vragen: 
1. Wat is de naam van de religie opgericht door de Heilige 

Profeet ?  
2. Wie gaf de naam aan deze religie?  
3. Wat betekent het woord `Moslim'?  
4. Noem de vijf pilaren van de Islam en leg ze uit.  
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De Heilige Profeet Mohammed   
 

wanneer de mensen afdwaalden van het rechte 

pad, die naar God leidt en de rug toe keerden van de 

Goddelijke leiding, werd er een profeet gestuurd door 

de Almachtige God om hen weer dichtbij God te 

brengen. De taak van een profeet is om de mensheid 

weer terug te brengen op het rechte pad. Dit was 

natuurlijk ook een taak voor de Heilige Profeet 

Mohammed .  

Voor de geboorte van de Heilige Profeet  waren de 

Arabieren aanbidders van stenen beelden die de 

goden voorstelden. In de Ka'aba waren maar liefst 

360 van zulke beelden. Ook de rest van de wereld 

was in geen betere situatie. De heersende religies 

werden niet vanuit het hart en verstand gevolgd.  

In Arabië was drinken en gokken een van de 

dagelijkse bezigheden. Vrouwen in Arabië hadden 

geen status, noch rechten. In sommige families 

werden meisjes levend verbrand of begraven.  

Mekka was een centrum waar de karavanen onderweg 

stopten van Syrië naar Yemen en naar het verre 

Oosten. De karavanen bestonden uit aaneengesloten 

gezelschap van kooplieden of bedevaartgangers, 

reizend door de woestijn met hun kamelen.  

Mekka was daarnaast ook een heilige plaats door de 

ligging van de Ka'aba.  
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De Ka'aba is volgens 

de Heilige Koran het 

eerste huis voor 

aanbidding van Allah, 

dat gebouwd was voor 

de mensheid door 

Hazrat Abrahamas en 

zijn zoon Ismaëlas. 

Mensen over de hele 

wereld kwamen naar 

Mekka om de Ka'aba 

te bezoeken. Dichtbij 

de Ka'aba is een 

heilige bron genaamd 

Zamzam. De bron is 

circa 35 meter diep. 

Het water wordt gezien als geneeskrachtig.  

De Heilige Profeet  van de Islam werd geboren 570 

na Christus in Mekka, Arabië. Hij stamde af van een 

adellijk familie van Arabië genaamd Quraish. De naam 

van zijn vader was Abdullah en zijn moeder heette 

Amna. Zijn vader overleed een paar maanden voor 

zijn geboorte en zijn moeder toen hij zes jaar oud 

was. De opvoeding was nu in de handen van zijn 

grootvader, Abdul Mutalib. Twee jaar later overleed 

ook zijn grootvader.  

 

De Heilige Profeet  kwam toen terecht bij zijn oom 

Abu Talib. In die dagen was handeldrijven de 

belangrijkste bezigheid voor de mensen in Mekka.  

Wanneer de Heilige Profeet  volwassen werd, was 

hij in dienst bij Khadija, een rijke weduwe van Mekka, 

als een handel vertegenwoordiger.  
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Khadija was erg onder de indruk van de eerlijkheid 

van de Heilige Profeet  en verzocht hem om met 

haar te trouwen. Khadija was toen 40 jaar oud en de 

Heilige Profeet  25 jaar oud.  

Van kleins af aan bezat de Heilige Profeet  de 

volgende eigenschappen: voldaanheid, kalmte, 

eerlijkheid, aandacht voor meditatie. Hij nam geen 

deel aan ruzies en conflicten, hij probeerde er liever 

een eind aan te zetten. Hij was erg vroom, oprecht en 

eerlijk, dat hij door de mensen `Al Sadiq', de eerlijke 

en `Al Ameen' de vertrouwde werd genoemd.  

 

Naarmate hij ouder werd, was hij erg bezorgd over de 

slechtheid en de geestelijke ziekten van de 

samenleving waarin hij leefde. Hij hield van 

eenzaamheid en mediteren in de vallei van een berg 

genaamd Hira, een paar kilometers van Mekka.  

Op zijn 40-jarige leeftijd ontving hij een openbaring 

van God dat hij aangewezen was als een profeet die 

de taak had om de mensheid te veranderen.  

Op een dag toen de Heilige Profeet  aan het 

mediteren was in de vallei hoorde hij een stem, die 

hem commandeerde om te reciteren. Hij 

beantwoordde dat hij niet wist hoe te reciteren, 

omdat hij niet kon lezen. De stem gaf een bevel aan 

hem.  

 

En zo begon de Heilige Profeet  te reciteren. Hij 

was vol vrees, omdat God de verantwoordelijkheid op 

hem ging plaatsen. 

Hij ging onmiddellijk naar huis en vertelde aan zijn 

vrouw Khadija over het incident. Zij zei tegen hem: 
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`Jij bent aardig en bekwaam aan jouw relaties. Jij 

helpt armen en draagt hun lasten. Jij probeert de 

deugdzaamheid die verdwenen is in orde te brengen. 

Jij bent gastvrij en helpt degenen die in moeilijkheden 

zijn. Zeker, God zal jou nooit laten falen'.  

Ze adviseerde om naar haar neef Waraqa ibn Naufal, 

een Christen kluizenaar, te gaan en hem te 

raadplegen. Het antwoord van Waraqa was dat de 

engel, die was gekomen naar de Heilige Profeet  en 

hem commandeerde te reciteren zeker die engel was 

die gedaald was op Hazrat Mozesas. Waraqa hoopte 

dat hij nog levend zou zijn om de Heilige Profeet  

te kunnen steunen in zijn missie.  

De Heilige Profeet  begon met de door God 

gegeven missie. De meerderheid van de mensen 

weigerde hem en bespotte hem. Iedere zware 

inspanning werd gemaakt om de boodschap van de 

Islam te stoppen.  

De Heilige Profeet  en zijn volgelingen werden 

zodanig vervolgd dat ze Mekka moesten verlaten en 

migreerden naar Yathrib ongeveer 320 kilometer ten 

noorden van Mekka. De mensen van Yathrib 

accepteerden de Islam, waardoor Yathrib de eerste 

Moslimstad werd en bekend werd als de Medina-tun-

Nabi, `Medina' dat betekent: de stad van de Profeet.  

 

De Mekkanen zagen de Islam verspreiden in Medina 

en besloten hen te vernietigen met geweld. Over de 

jaren heen werd Medina een aantal keren aangevallen 

en elke keer werden de Mekkanen verslagen. Gelukkig 

kwam er een wapenstilstand en werd er een verbond 

gesloten tussen de Mekkanen en de Moslims op de 
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plaats genaamd Hudaibiya. Binnen twee jaar braken 

de Mekkanen het verbond.  

Hierdoor werd de Heilige Profeet  geforceerd om 

Mekka binnen te vallen. De hulpeloze Mekkanen 

gaven zich over en de Heilige Profeet  kwam 

gewonnen de stad binnen. Tijdens het leven van de 

Heilige Profeet  verspreidde Islam over heel Arabië. 

De Heilige Profeet Mohammed overleed op 63-

jarige leeftijd en werd begraven in Mekka.  

 

Vragen:  

1. Waar was de Heilige Profeet  geboren?  
2. Waarom wordt Mekka als een heilige plaats gezien?  

3. Wie heeft voor de Heilige Profeet  gezorgd, nadat zijn 
moeder overleed?  

4. Wat was het doel van de Mekkanen in die dagen?  

5. Wat was de naam van de berg waar de Heilige Profeet 

 ging om te mediteren?  
6. Hoe ver is Medina van Mekka?  
7. Wie was Waraqa bin Naufal en wat zei hij tegen de 

Heilige Profeet ?  
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De Islamitische eredienst  

 

De Islam legt grote nadruk op de aanbidding van 

God. In werkelijkheid wordt de aanbidding van God 

beschouwd als het doel, waartoe de mens werd 

geschapen. Het doel van de aanbidding is om de band 

tussen de mens en God te verstevigen.  

In de Heilige Koran zegt God hierover: `Aanbidt mij; 

Ik zal uw gebed verhoren'. (Hoofdstuk 40, vers 61)  

In de Islamitische wijze van aanbidding is geen plaats 

voor een bemiddelaar. Een mens bidt tot God en 

hiermee bevestigt hij zijn band met Hem. Hij bidt in 

de vaste overtuiging dat een oprecht gebed nooit 

zinloos zal zijn. In de Islam is het een grote zonde om 

iemand anders naast God te aanbidden. Alleen Allah 

heeft de macht om gebeden te verhoren, men moet 

alles van Hem vragen.  

 

De Islamitische vorm van aanbidding, wordt gesplitst 

in twee categorieën:  

 

1. De verplichte vorm van 

aanbidding, zoals het gebed, 

de bedevaart naar het Huis 

van Allah (hadj), het vasten 

en het betalen van 

armenbelasting (Zakaat).  

Met het gebed wordt bedoeld 

de gemeenschappelijke  

aanbidding tot God.  

2. En aanbidding door God te 

herdenken in gedachte, door 

middel van `Zikr'.  
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De Islam voorschrijft vijf dagelijkse gebeden, 

genaamd `Salat' op vastgestelde tijden. Deze zijn als 

volgt: 

· Salat-ul-Fajr: voor zonsopgang  

· Salat-ul-Zohr: in de middag  

(nadat de zon de hoogste stand heeft bereikt)  

· Salat-ul-Asr: in de namiddag  

· Salat-ul-Maghrib: kort na zonsondergang  

· Salat-ul-Isha: in de avond  

 

Het Islamitische gebed is geheel verschillend van de 

gebeden die in andere religies zijn voorgeschreven. 

Het bestaat uit een individueel- en een 

gemeenschappelijk deel.  

 

Alle gebedsdiensten worden geleid door een Imam. 

De Islam kent geen priesterschap. Elk persoon die 

over enige kennis beschikt, kan voorgaan in de 

gebedsdienst. In het algemeen wordt hij gekozen om 

zijn vroomheid en kennis.  

 

Als er twee Moslims aanwezig zijn, dan zal een van 

hen het gebed leiden. Een man kan in zijn huis het 

gebed leiden voor zijn gezin, maar als iemand alleen 

is en niemand kan vinden om het gebed mee te 

verrichten, dan zal hij het gebed alleen moeten doen.  

 

Op vrijdag is er een speciale gebedsdienst, genaamd 

`Salat-ul-Jummah' die de plaats in neemt van het 

Zohr-gebed. In deze gebedsdienst houdt de Imam 

een preek voordat het gebed begint.  

 

Hoewel een Moslim overal zijn gebed mag verrichten; 

thuis, in de buitenlucht, zelfs aan boord van een schip 

of trein, toch zou hij moeten proberen het gebed te 

doen als lid van een gemeenschap, gezamenlijk met 

anderen in de moskee.  
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Voor elk gebed wordt de oproep tot gebed, Azhan, 

verricht. Degene die de Azhan roept, wordt `Muezzin' 

genoemd hij staat op een verhoogde plaats of in een 

minaret met het gezicht naar Mekka gericht, waar de 

Ka'aba is en kondigt hiermee aan dat het tijd is om 

het gebed te verrichten met de woorden (vertaling):  

 

Allah is groot, Allah is groot  

Allah is groot, Allah is groot  

Ik getuig dat er geen God is dan Allah,  

Ik getuig dat er geen God is dan Allah.  

Ik getuig dat Mohammed de Boodschapper van Allah 

is,  

Ik getuig dat Mohammed de Boodschapper van Allah 

is.  

Haast u naar het gebed, haast u naar het gebed.  

Haast u naar het welgeslagen, haast u naar het 

welgeslagen.  

Allah is groot, Allah is groot.  

Geen God is er dan Allah.  

 

Bij het horen van de oproep tot gebed, legt de Moslim 

zijn werk neer en gaat naar de moskee.  

 

Wudhu: Hij/zij doet de rituele 

wassing (wudhu), het wassen 

van de handen, het gezicht, 

het hoofd, oren, armen en 

voeten op de voorgeschreven 

wijze. 

Er zijn geen zitplaatsen of 

aparte plaatsen gereserveerd 

voor wie dan ook in de 

moskee. De Imam staat vooraan bij het 
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gemeenschappelijke gebed, met zijn gezicht naar de 

Ka'aba gericht. Achter hem staan de mensen in rijen 

met hun gezicht naar dezelfde richting gericht als de 

Imam. In het huis van Allah is iedereen gelijk, 

ongeacht hun rang, positie, huidskleur of ras. Deze 

gebedsdiensten zijn niet gemengd, de vrouwen staan 

gescheiden van de mannen.  

 

Iedereen volgt de Imam wanneer hij de verschillende  

gebedshoudingen aanneemt, waaruit het gebed is 

opgebouwd. Deze verschillende houdingen bestaan uit 

staan, buigen, het neerwerpen en het zitten op de 

hielen. 

Moslims komen voor het gebed bijeen op de meest 

eenvoudige manier die men kan indenken om God te 

aanbidden. Geen muziek, koorzang of samenzang is 

toegestaan tijdens het gebed.  

Het voeren van gesprekken is absoluut verboden. Er 

zijn geen beelden of schilderijen in een moskee. Deze 

zijn allemaal verboden, omdat het de aandacht trekt 

van degene die bidt.  

Behalve verplichte gebeden kunnen Moslims verder 

nog vrijwillige gebeden doen en ook het gedenken 

van God overdag stilletjes voor zichzelf verrichten 

door middel van zikr.  

Dit kan zelfs wanneer iemand bezig is met andere 

taken, waarbij gewerkt wordt met de handen, of 

wanneer iemand aan het lopen is. Het vasten is weer 

een andere vorm van aanbidding.  

Het vasten wil zeggen dat een Moslim zich moet 

onthouden van voedsel en drank van zonsopgang tot 

zonsondergang. Het verrichten van het vasten door 



16 

 

Moslims is verschillend dan in andere godsdiensten. 

Zo mogen de Hindoes en Christenen wel bepaalde 

soorten voedsel tot zich nemen tijdens het vasten, 

terwijl een Moslim niet eet of drinkt van zonsopgang 

tot zonsondergang.  

De vastenmaand duurt ongeveer een gehele maand. 

Deze maand heet ‘Ramadan' en in deze maand werd 

de Heilige Koran voor het eerst geopenbaard aan de  

Heilige Profeet .  

 

Nog een andere vorm van aanbidding is het betalen 

van Zakaat. Het is een soort religieuze belasting, dat  

gegeven dient te worden over allerlei bezittingen en  

rijkdommen. Moslims, die gedurende een jaar over 

geld of goederen beschikken 

boven een minimum, 

betalen Zakaat van een 

vastgesteld percentage, dat 

neerkomt op 2,5% van de 

kapitaalswaarde of een 

andere vorm van bezitting 

waarvan de waarde is 

geschat of vastgesteld. De 

opbrengsten van de Zakaat 

worden onder armen van de 

gemeenschap verdeeld of 

zijn bestemd voor goede 

doeleinden die in de Heilige 

Koran worden genoemd.  

De Hadj of bedevaart naar Mekka is een andere vorm 

van aanbidding. De bedevaart is verplicht voor iedere 

Moslim die het zich kunnen veroorloven om de reis 

naar Mekka te betalen. Hadj moet tenminste één keer 

in het leven van een Moslim plaatsvinden. Miljoenen 
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Moslims uit de hele wereld komen samen in Mekka 

om deze religieuze plicht te volbrengen.  

 
 

In de Islam zijn twee feestdagen. Het eerste is `Ied-

ul-Fitr', ofwel genoemd Suikerfeest; een feest die 

wordt gevierd aan het einde van de maand Ramadan. 

Op dit feest vindt gemeenschappelijke gebed plaats 

en houdt de Imam een toespraak.  

 

De tweede feestdag, `Ied-ul-Adha', ofwel genoemd 

het offerfeest wordt gevierd ter nagedachtenis van de 

profeet Hazrat Abrahamas die zijn zoon Hazrat 

Ismaelas, op bevel van Allah ging opofferen maar 

uiteindelijk van God een schaap moest offeren. Ook 

op deze dag vindt gemeenschappelijke gebed plaats 

en houdt de Imam een toespraak.  

 

Op deze dag kunnen Moslims die financieel in staat 

zijn, na het gebed een dier (schaap of lam) laten 

slachten bij wijze van offer.  
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Degene die het offer brengt, mag een deel van het 

vlees voor zichzelf houden; de rest wordt verdeeld 

onder familie, vrienden, buren en de armen. Miljoenen 

dieren worden op deze dag geslacht.  

Vragen:  
1. Wat wordt er bedoeld met Salat?  
2. Hoeveel gebeden moet een Moslim verrichten, hoe 

worden deze genoemd, en op welke tijdstippen worden deze 

verricht?  
3. Wat betekent: Zakaat, Muazzin, Azhan en Imam?  
4. Waar kan een Moslim gebeden verrichten?   
5. Wat is volgens de Islam het doel van de schepping van 
de mens?  
6. Naar welke richting richten de Moslims zich tijdens het 

gebed?  
7. Naar welk plaats reizen Moslims voor de bedevaart Hadj?  
8. Bij welke gelegenheden houdt de Imam preken?  
9. Noem twee Islamitische feestdagen en wat wordt op deze 
dagen gevierd?  
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Het Woord van God  
 

Het woord Koran betekent letterlijk `datgene dat 

voldaan is en `dat vaak gelezen wordt'. De Koran 

bestaat uit een verzameling van mondeling 

overgebleven teksten die gedurende 23 jaren aan de  

Heilige Profeet  werden geopenbaard als het 

zuivere woord van Allah.  

 
 

De eerste teksten die slechts een paar verzen 

omvatten, werden aan de Heilige Profeet  

geopenbaard op de berg Hira. Daarna volgden de 

openbaringen tot aan zijn dood. Iedere keer wanneer 

een deel van Koran werd geopenbaard, leerde de 

Heilige Profeet  de tekst uit zijn hoofd en zijn 

volgelingen deden hetzelfde. Sommigen van hen  

schreven de verzen op allerlei materialen, zoals; leer,  

boomstammen, en stenen. De Heilige Profeet  

had een persoon vastgesteld om de openbaringen op 

schrift samen te stellen.  
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De Heilige Koran is het meest gelezen boek in de 

gehele wereld. Het is de plicht van iedere Moslim om 

de vijf dagelijkse gebeden te doen. Het merendeel 

van deze gebeden bestaat uit tekstgedeelten van de 

Heilige Koran. Zodoende reciteert een Moslim iedere 

dag een gedeelte van het Heilige Boek.  

Bovendien beginnen veel Moslims hun dag met het 

reciteren van de Heilige Koran.  

Na het overlijden van de Heilige Profeet , werd Abu 

Bakrra tot de eerste opvolger, de Khalifa van de 

Heilige Profeet Mohammed . In deze tijd werd 

besloten de Heilige Koran tot een geheel boek samen 

te stellen. Deze taak werd voorgedragen aan Zaid bin 

Thabitra, een vooraanstaande metgezel van de Heilige 

Profeet . Hazrat Zaidra voltooide deze taak met de 

grootste zorgvuldigheid en maakte gebruik van de 

aanwijzingen die de Heilige Profeet  al had 

uitgewerkt en voltooid.  

 

Onder toezicht van de derde Khalifa Hazrat Usmanra 

werd een officiële versie van de Heilige Koran 

uitgegeven. Er werden zeven kopieën gemaakt en 

naar verscheidene delen van de wereld gestuurd.  

 

Alle Moslims leren de Heilige Koran in het Arabisch, 

hoewel dit niet hun eigen taal is. Bijna elke Moslim 

kent wel een deel van de Koran uit zijn/haar hoofd. In 

elke generatie zijn er honderden, zo niet duizenden 

die de Heilige Koran kunnen reciteren van het begin 

tot het eind.  

 

De Heilige Koran heeft 114 hoofdstukken die Surah's 

worden genoemd. Alle surah's beginnen met de naam 
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van Allah: `In naam van Allah, de Barmhartige, de 

Genadevolle'.  

 

De Heilige Koran is het enige Boek ter wereld, dat zich 

erop kan beroemen dat elk woord hierin werkelijk 

`Het woord van God' is en dat Hij zelf erop toeziet dat 

de zuiverheid van teksten door alle eeuwen heen 

bewaard zijn gebleven en bewaard blijven. Dit is door 

de gehele geschiedenis heen al een bewezen feit. De 

teksten van de Heilige Koran hebben geen enkele 

wijziging of verandering ondergaan.  

 

Een Moslim moet niet alleen in de Heilige Koran 

geloven, maar ook in al de andere Boeken die God 

aan voorgaande profeten van tijd tot tijd heeft 

geschonken. Helaas zijn bij geen van deze 

voorgaande Boeken de originele teksten volledig 

bewaard gebleven.  

 

In de Heilige Koran worden verschillende profeten 

genoemd zoals Hazrat Adamas, Abrahamas, Josefas, 

Davidas, Salomoas, Jezusas en andere Bijbelse 

profeten. Zij worden vereerd als de waarachtige 

boodschappers van God. Maria, de moeder van Hazrat 

Jezusas is voor de gehele mensheid een groot 

voorbeeld door haar oprechte vroomheid. Volgens de 

Heilige Koran was Hazrat Jezusas een profeet van God 

en niet een goddelijk wezen zoals de Christenen 

geloven.  

 

De Heilige Koran veroordeelt de leer van de Drie - 

eenheid en de vereenzelviging van iets of iemand met 

God als deelgenoot. Hij leert dat er maar één God is, 

zijn naam is Allah en het een van de grootste zonden 

is om Hem met iemand te vergelijken.  
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De Heilige Koran legt nadruk op de gelijkheid van de 

mensheid. Het erkent dat de mensen zijn verdeeld in 

stammen en hun onderverdelingen, maar legt uit dat 

deze verdeling slechts dient ter onderscheiding en 

identificatie. Het enige eervolle onderscheidingsteken 

van de mens is zijn rechtschapenheid. Hij stelt 

nadrukkelijk vast dat geen natie, stam of ras boven 

anderen is verheven. De Heilige Koran leert dat de 

aanbidding van God niet alleen bestaat uit toewijding 

aan God en Hem eerbewijzen, maar dat men ook zijn 

naasten moet dienen.  

 

Door middel van Zakaat, het geven van aalmoezen en 

door liefdadigheid wordt geprobeerd een redelijk 

evenwicht te bereiken in de verdeling van de 

rijkdommen onder de mensen in deze wereld.  

De Heilige Koran legt de rechten en plichten vast van 

de staat en zijn onderdanen. Hij gaat uitvoerig in op 

de gedragsregels van tijden van oorlog en vrede en 

regelt ook de internationale betrekkingen tot anderen.  

Het leert de mens om een simpel leven te leiden, de 

waarheid te spreken, aardig en eerlijk te zijn met 

anderen.  

 

Hij verbiedt alles wat aanleiding kan geven om 

mensen tot een onverantwoordelijk en dwaas gedrag 

aan te zetten. Vandaar, dat Allah het gebruik van 

verdovende middelen; drank en het gokken verbiedt. 

De Heilige Koran verwerpt absoluut de leer van de 

erfzonde, die door de Christenen wordt aangehangen. 

Hij zegt, dat ieder kind vrij van zonden wordt 

geboren.  

 

De Heilige Koran bevat verschillende profetieën met 

betrekking tot latere tijden waarvan sommige al in 

vervulling zijn gegaan.  
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Zo wordt hierin voorspeld dat er een tijd zal komen 

waar snellere vervoersmiddelen gebruikt zullen 

worden en waarin de mensen gebruik zullen maken 

van het feit, dat de uitgestrektheid van de aarde niet 

meer voldoende ruimte zal bieden aan de mensen. Dit 

is tot zekere hoogte uitgekomen, aangezien de mens 

door middel van de ruimtevaart zijn voet heeft gezet 

op de maan. Allah zegt ook dat alle hemellichamen 

verschillende taken beschrijven.  

Een andere voorspelling in de Heilige Koran is over 

Profeet Mozesas en Farao. Dat was toen hij verdronk, 

dat zijn lichaam werd bewaard, opdat het als teken 

zou dienen voor de toekomstige generaties. Dit 

voorval is alleen in de Heilige Koran  

genoemd. In de Bijbel en andere authentieke 

geschriften wordt hierover geen melding gemaakt.  

 

Deze voorspelling, over het bewaren van het lijk van 

de Farao kwam in onze eeuw uit. Toen het lichaam 

werd ontdekt en geïdentificeerd. Het bevestigt het 

feit, dat na zijn verdrinking zijn lichaam werd 

geborgen en gebalsemd, waardoor het intact bleef.  

 

De Heilige Koran voorziet een oplossing voor elk 

probleem in de wereld. Het is een boek dat 

leidinggeeft aan de mensheid voor alle tijden.  

Vragen:  
1. Hoe was de tekst van Heilige Koran bewaard?  

2. Hoe verschilt de Koran van de vorige geschriften?  
3. Hoeveel hoofdstukken bevinden zich in de Heilige Koran?  
4. Wat voor status geeft de Koran aan Jezus (as)?  
5. Wat is volgens de Heilige Koran de ergste zonde?  
6. Vermeld enkele leringen van de Heilige Koran.  
7. Vermeld enkele profetieën in de Heilige Koran.  
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De persoonlijkheid en het karakter 

van de Heilige Profeet   

 

Het leven van geen ander religieuze leraar is zo 

goed te boek gesteld als dat van de Profeet van 

Islam. Al spoedig na zijn overlijden begonnen 

volgelingen de gezegden en verklaringen van de 

Heilige Profeet  te verzamelen. Op deze manier is 

een uitvoerig levensverhaal tot ons gekomen, 

waardoor wij ons een volledig beeld van ieder aspect 

van zijn leven hebben kunnen vormen. De liefde en 

toewijding die de Boodschapper van Allah in de harten 

en geest van zijn volgelingen had gewekt, waren zo 

groot. Zij volgden en schonken grote aandacht aan 

iedere handeling, beweging en elk woord en iedere zin 

die hij sprak of uitte.  

 

De getrouwe overbrenging van alles wat de Heilige 

Profeet  ooit had gezegd en de uitvoerige 

beschrijving van alles wat hij deed en de manier 

waarop hij deze deed werden zeer lovenswaardige 

gewoonten. Hieruit begon zich al spoedig een hele 

wetenschap aan tradities te ontwikkelen. Vanuit deze 

tradities is een bescheiden poging ondernomen om 

een beschrijving te maken van de Heilige Profeet  

zoals hij overkwam tussen de mensen met wie hij 

omging, als een goede vriend, een liefhebbend 

metgezel en raadgever. Laten we eens kijken wat 

voor soort man hij werkelijk was.  

Het postuur van de Heilige Profeet  is enigszins 

bekend. Hij was een man van een gemiddelde lengte 

en was goed gebouwd. Zijn haar was zwart en 



25 

 

krullend. Zijn gelaatskleur was licht getint en 

verhelderend door levendige trekken. Hij had een 

breed voorhoofd. Zijn baard was dichtbegroeid. Hij 

liep met vlugge stappen, waarbij zijn lichaam 

voorovergebogen was. Hij sprak heel duidelijk en met 

nadruk, zodat de aanwezigen hem gemakkelijk 

konden volgen en herinneren wat er gezegd werd. Hij 

herhaalde drie keer om er zeker van te zijn dat 

iedereen alles begrepen had. Hij behandelde ieder erg 

vriendelijk. Vooral met kinderen was hij erg lief. Hij 

deelde vreugde en leed met zijn medemensen. Hij 

was oprecht, zachtmoedig en beleefd. Hij was zeer 

sober in zijn leefwijze, vooral met betrekkingen tot 

voedsel en drank. Hij dronk nooit wijn, maar melk. De 

Heilige Profeet  hield ook van brood met honing. De 

maaltijden van de Heilige Profeet  bestonden uit 

een handvol dadels. De Heilige Profeet  droeg 

eenvoudige kleding dat bestond uit een paar lappen. 

Hij had een afkeer tegen pracht en praal. Ook toen hij 

over Medina regeerde, hield hij zich vast aan dit 

eenvoudige leven, de enige luxe die de Heilige Profeet 

 toestond was parfum. Hij hield van hygiëne en had 

deze gewoonte ook overgebracht aan zijn  

volgelingen.  

 

De Heilige Profeet  van Islam hield erg veel van 

dieren. Bij een gebeurtenis zag de Heilige Profeet  

dat een ezel aan de snuit was gebrandmerkt. De 
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Heilige Profeet  informeerde 

hierover en er werd gezegd dat 

dit was gedaan voor het gemak 

van de eigenaar, zodat hij het 

dier gemakkelijk kon 

herkennen. De Heilige Profeet 

 was geschokt en verbood 

voortaan zulke brandmerken bij 

dieren, vooral omdat dit deel 

erg gevoelig is. 

Op een ander gebeurtenis zag 

hij iemand die jonge duiven 

gevangen had genomen. Hij 

vertelde hem om ze vrij te 

laten, want hierdoor bracht hij 

pijn aan de moeder van de 

duiven.  

 

De Heilige Profeet  vond het belangrijk dat mensen 

met hun eigen handen leerden te werken. Door zijn 

eigen vrouwen te helpen bij huishoudelijke 

werkzaamheden gaf de Heilige Profeet  zelf het 

goede voorbeeld. Het melken van geiten werd zelf 

gedaan door de Heilige Profeet . Ook droeg de 

Heilige Profeet  stenen voor de bouw van de 

Moskee in Medina. Geen werk was voor hem 

minderwaardig.  

 

De Heilige Profeet  beschouwde de wereld als een 

plaats waar men tijdelijk woont, zoals een reiziger.  

De Heilige Profeet zei: `Wat mij betreft, voel ik me op 

deze wereld als een reiziger, die zijn reis tegen d 

middag onderbreekt om onder de schaduwrijke 

takken van een boom enige ogenblikken uit te rusten 

alvorens hij zijn reis voortzet'.  
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De Heilige Profeet  gaf niets om wereldlijke 

rijkdommen en het gemak ervan. Hij luisterde naar 

iedereen met geduld en indien iemand de Heilige 

Profeet  grof behandelde, werd hij niet boos noch 

nam hij wraak. De Heilige Profeet  was altijd bereid 

om de mensen hun fouten en overtredingen te 

vergeven. Zijn grootmoedigheid tegenover zijn 

vijanden is met niemand te vergelijken in de 

wereldgeschiedenis. Toen Mekka in handen viel van 

de Moslims en de Heilige Profeet  als winnaar 

binnentrok, werden zij die hem en zijn volgelingen op 

de meest wrede wijze hadden behandeld, 

grootmoedig behandeld doordat hij hen alles al had 

vergeven zonder enige vergiffenis. Dertien jaar van 

vervolging en pijn was vergeven en vergeten in een 

enkel ogenblik.  

 

De Heilige Profeet  behandelde zijn buren met 

grote vriendelijkheid. Hij zei altijd dat de engel 

Gabriel zo erg had benadrukt om medeleven te tonen 

aan de buren dat hij soms begon te geloven dat een 

buur misschien ook tot zijn wettige erfgenaam 

behoorde.  

 

Hij gaf zijn meeste tijd aan de aanbidding van God. 

Soms stond hij zo lang tijdens het gebed dat zijn 

voeten opzwollen.  

Zijn vrouw Aishara noemde zijn karakter de Heilige 

Koran.  

 
Vragen:  
1. Wat wordt er bedoeld met tradities?  
2. Schrijf een kort verslag over het karakter van de Heilige 

Profeet .   
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De wijsheid van  

de Heilige Profeet Mohammed  

 

De Ka'aba is het eerste huis van aanbidding dat 

gebouwd is voor de mensheid om de ene Ware God te 

aanbidden. Er kan niet worden nagegaan wie het huis 

heeft gebouwd, maar in de Heilige Koran heeft God 

vermeldt dat het huis herbouwd is door Hazrat 

Abrahamra en zijn zoon Hazrat Ismaëlra. Sinds de 

Ka'aba herbouwd is, wordt het gezien als het centrum 

van leven in Mekka.  

Mensen vanuit de hele wereld kwamen naar het huis 

van Allah om de bedevaart te verrichten. In de tijd 

van de Heilige Profeet  werden alle belangrijke 

beslissingen over de zaken van de stad genomen bij 

de Ka'aba. Wanneer er enige onenigheden 

ontstonden, verzamelden de opperhoofden van 

verschillende families in Mekka bij elkaar om erover te 

discussiëren.  

Enige tijd na de geboorte van de Heilige Profeet   

was de Ka'aba in een zeer slechte staat en besloten 

de mensen van Mekka om het te renoveren. Er 

ontstond een discussie over de plaatsing van de 

beroemde `Zwarte Steen'. Deze Zwarte Steen was 

altijd al een voorwerp van verering geweest, omdat 

de Profeet Abrahamas deze toen in de Ka'aba zou 

hebben aangebracht. Hij had deze geplaatst in de 

Oostelijke hoek in een van de muren die vier meter 

verwijderd waren van de grond.  

 

Verscheidene aanzienlijke families van de Quraish 

eisten de eer om de steen op de juiste plek te zetten. 
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De onenigheden werden groter. Een aantal van de 

leiders voelden dat het een gevoelige situatie was en 

vreesden dat het eventueel zou leiden tot geweld als  

er geen besluit zou worden genomen. Dus een van 

hen verzocht dat degene die als eerste bij de Ka'aba 

zou aankomen de aanpak mocht bedenken. Op dat 

moment betrad de Heilige Profeet  het terrein van 

de Ka'aba, dat betekent dat het besluit hierdoor bij de 

Heilige Profeet  lag.  

De Heilige Profeet  luisterde rustig naar wat ieder 

te zeggen had. Vervolgens spreidde de Heilige Profeet 

 zijn mantel op de grond en plaatste de steen 

hierop. Hij nodigde toen alle leiders van de 

verschillende stammen uit om van iedere hoek de 

mantel op te tillen en de Steen te dragen naar de 

plaats waar hij moest worden aangebracht. Toen de 

Steen op deze manier naar de plek werd gebracht, 

tilde hij de Steen van zijn mantel en plaatse het in de 

muur. Dit stelde iedereen tevreden, aangezien elke 

leider nu de eer was toegekomen om de Heilige Steen 

te dragen. Zo was een onenigheid op een vredige 

wijze opgelost vanwege de wijsheid van de Heilige 

Profeet .  

 
Vragen: 

1. Wie bouwde de Ka'aba?  
2. Waarom is de Ka'aba het middelpunt in het leven van de 

Mekkanen?  
3. Waarom konden de mensen van Mekka het niet eens 
worden over het plaatsen van de Zwarte Steen?  
4. Hoe werd deze onenigheid opgelost?   
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Slaven krijgen hun vrijheid  

 

Lang geleden hadden 

mensen de gewoonte om 

mannen en vrouwen te 

kopen en te verkopen. Zelfs 

kinderen werden gekocht en 

verkocht op openbare 

markten. Zij werden slaven 

genoemd en moesten vaak 

voor de rest van hun leven 

voor hun meesters werken.  

 

Islam is de eerste godsdienst die slavernij openlijk 

veroordeelde. De Islam keurt dit af.  

De Heilige Profeet  en zijn metgezellen probeerden 

zoveel mogelijk slaven te kopen en te bevrijden.  

Er was eens een slaaf die Zaid heette. Hij behoorde 

tot een aanzienlijke familie en was een intelligente 

jongeman. Hij werd gevangengenomen gedurende 

zijn tienerjaren tijdens een rooftocht en werd 

verkocht van één persoon naar de ander totdat hij 

terecht kwam bij Hazrat Khadijara,  een rijke vrouw uit 

Mekka.  

 

Toen de Heilige Profeet  met Hazrat Khadijara 

trouwde, schonk zij hem al haar bezittingen, 

waaronder ook haar slaven. Hij gaf alle slaven hun 

vrijheid, maar Zaid smeekte hem om te mogen 

blijven. Zaid kreeg toestemming om te blijven en 

gedurende de tijd nam zijn band met de Heilige 

Profeet  sterk toe.  

Intussen hadden de vader en oom van Zaid hem 

opgespoord. Zij kwamen naar de Heilige Profeet  
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en vroegen hem of het mogelijk was om Zaid mee te 

nemen. Ze wilden hiervoor het ultieme bedrag betalen 

dat geëist zou worden.  

 

De Heilige Profeet  zei dat Zaid vrij was en dat hij 

zelf mocht weten waar hij naartoe wilde. Zaid was erg 

enthousiast om zijn vader en oom na zo'n lange tijd 

terug te zien. Aan hem werd verteld dat zijn moeder 

aan het rouwen was gedurende de periode van 

scheiding van haar zoon en nu was ze ongeduldig aan 

het wachten voor zijn terugkomst.  

Toen ze aan hem vroegen om mee te komen, 

weigerde Zaid. Hij zei: `Vader, is er iemand in de 

wereld die niet van zijn ouders houdt? Mijn hart zit vol 

met liefde voor jou en moeder. Maar ik houd van deze 

man, Mohammed, zoveel, dat ik de scheiding niet aan 

zou kunnen.'  

Beiden, Zaid's vader en oom, probeerden hem over te 

halen, maar faalden daarin. Hij bleef standvastig in 

zijn besluit om zijn meester niet te verlaten en 

stuurde zijn moeder liefdevolle berichten. Nadat de 

Heilige Profeet  zijn toewijding naar hem had 

opgemerkt, nam hij Zaid mee naar de Ka'aba en in 

het bijzijn van zijn vader en oom, verklaarde hij dat 

Zaid voortaan zijn zoon zou worden.  

 
Vragen: 

1. Wie was Zaid ?  

2. Wie kwamen naar Mekka om Zaid mee te nemen?  
3. Waarom weigerde Zaid om naar huis terug te keren?  

4. Wat was de aankondiging die de Heilige Profeet   
maakte in de Ka'aba? 
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Umarra accepteert Islam  

 

Voordat Hazrat Umarra Moslim werd, was hij een 

grote vijand van Islam. Hij was een groot soldaat. Hij 

zag dat de Islam, ondanks dat velen tegen deze 

religie waren, met de dag bleef groeien. 

Toen een van zijn huisknechten Moslim werd, trad hij 

zeer hard tegen haar op door haar te slaan, en toen 

hij moe werd van het slaan, zei hij dat hij even op 

adem moest komen en haar dan weer zou slaan. Maar 

zelfs deze harde aanpak hielp niet, dus besloot hij om  

de Heilige Profeet  te vermoorden. Zo zou een 

einde komen aan de Islam. Met het zwaard in zijn 

hand en woede op zijn gezicht ging hij op zoek naar 

de Heilige Profeet .  

Een vriend genaamd Naim bin Abdullah ontmoette 

hem op de weg en vroeg hem waar hij naartoe ging. 

`Om Mohammed te vermoorden', antwoordde Umar. 

Hierop zei Abdullah: `Weet jij niet dat jouw zus 

Fatima en jouw zwager (haar man) al Moslim zijn 

geworden?' Umar was geschokt toen hij dit hoorde en 

besloot om eerst naar zijn zus te gaan. Woedend ging 

hij haar huis binnen en hoorde de recitatie van de 

Heilige Koran. Een Moslim leraar genaamd Khabab 

leerde hen het heilige boek. Zodra ze zagen dat Umar 

binnenkwam, verstopte Khabab zich en verstopte 

Fatima de bladeren waar de verzen uit de Heilige 

Koran opstonden. Umar richtte zich tot Fatima en zijn 

zwager en zei: `Ik heb gehoord dat jullie de nieuwe 

religie hebben aanvaard.' Beiden probeerden hem  

uitleg te geven en hem te kalmeren, maar Umar 

weigerde te luisteren. Umar hief zijn zwaard om zijn 

zwager te steken. Toen zijn zus probeerde tussen 
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beiden in te komen, raakte zij erg gewond. Haar 

gezicht begon te bloeden. Vol moed keek ze haar 

broer recht in de ogen aan en zei tegen hem: `Ja, we 

zijn nu Moslims en zullen voor altijd Moslim blijven. 

Doe maar wat je wilt.'  

Door het zien van het bloed op Fatima's gezicht en 

door haar moedige reactie, paste hij zijn gedrag aan 

en vroeg haar om hem hetgeen te laten zien dat zij 

aan het lezen waren. Fatima weigerde uit angst dat 

hij de bladeren zou vernietigen. Umar beloofde dat hij 

de bladeren niet zou vernietigen. Ze vroeg hem zich 

eerst te wassen en gaf hem daarna de bladeren. Heel 

rustig begon hij de verzen te lezen uit de Heilige 

Koran die op de bladeren stonden en al snel werd 

hem duidelijk dat dit de waarheid is. Hij besloot om 

zich tot de Islam te bekeren (om Moslim te worden).  

 

Ondertussen kwam Khabab weer tevoorschijn en zei: 

`God is mijn getuige, gisteren hoorde ik de Heilige 

Profeet bidden dat Umar bin Gataab of Amr bin 

Hishan zich tot de Islam zouden bekeren. Jouw 

verandering is het resultaat van het gebed.’ Umar 

vroeg hen waar hij de Heilige Profeet  kon vinden 

en vertrok meteen, maar nog steeds had hij zijn 

zwaard in zijn hand.  

 

Toen hij aankwam bij het huis van de Heilige Profeet 

 klopte hij aan. De metgezellen van de Heilige 

Profeet  keken door het sleutelgat en zagen Umar 

staan met een zwaard in zijn hand. Ze twijfelden om 

de deur open te maken, maar de Heilige Profeet  

vroeg hen de deur te openen. Umar kwam binnen. De 

Heilige Profeet  vroeg hem: `Umar, wat brengt jou 

hier?' `Ik ben gekomen om de eed (gelofte) van de 

Islam af te leggen' zei Umar.  
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De Heilige Profeet  en zijn 

metgezellen waren zeer verheugd 

toen zij dit hoorden en allen 

zeiden tegelijk: `Allah ho Akbar', 

Allah is Groot.  

Al snel verspreidde het nieuws door heel Mekka. Het 

was namelijk een grote schok voor de vijanden, 

omdat Umar een erg dapper en invloedrijke man was 

in Mekka. En nu was hij niet meer een van hen. 

Voordat Hazrat Umarra Moslim werd, hielden de 

Moslims hun gebeden achter gesloten deuren in hun 

huizen. Maar na zijn bekering tot de Islam zorgde hij 

ervoor dat Moslims in het openbaar konden bidden. 

De Heilige Profeet  gaf hem voor zijn moedige daad 

de titel `Faroeq'. 

Vragen:  

1. Wie was Umar?  

2. Met welke gedachten ging Umar eigenlijk eerst naar de 

Heilige Profeet  ?  

3. Wat zei zijn vriend Naim bin Abdullah tegen hem?  

4. Hoe heette de zus van Umar?  

5. Hoe kwam het dat Umar ook de verzen van de Heilige 

Koran wilde lezen?  

6. Waarom twijfelden de metgezellen om de deur open te 

maken?  

7. Hoe reageerden de vijanden toen zij hoorden dat Umar 

Moslim was geworden?  

8. Welk titel gaf de Heilige Profeet  aan Umar en 

waarom? 
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Ik zal u bijstaan  

Het geloof Islam deed een sterk beroep op de 

zwakkeren en de onderdrukten. De slaven die door de 

jaren heen veel leden, begonnen te hopen dat het 

bericht van Islam misschien een einde zal brengen 

aan slavernij. Vrouwen, die werden behandeld, nog 

erger dan dieren, begonnen te voelen dat de tijd zou 

kunnen komen dat ze de rechten zouden krijgen die 

hen in de samenleving toekomen. Dus een groot 

aantal bekeerlingen kwam uit dergelijke groepen.  

 

Het aantal Moslims was aan het stijgen en de 

Mekkanen begonnen met vervolging, met de gedachte 

dat het de Islam zou stoppen met verspreiden.  

De Heilige Profeet  was geen uitzondering. Zijn huis 

werd gestenigd. Op veel gelegenheden werd vuilnis 

gegooid op hem wanneer hij voorbijliep.  

Desondanks al deze oppositie verspreidde de Islam 

voortdurend. De ongelovigen waren erg bezorgd om 

dit te zien. Zij kwamen met eisen naar de oom van de 

Heilige Profeet  en zijn voogd, Abu Talib. 

Zij zeiden aan hem:  

`U bent een van onze leiders en voor uw belang 

hebben wij uw neefje bespaard. Wij eisen dat hij zich 

weerhoudt om iets te zeggen tegen onze idolen. Als 

hij hiermee akkoord gaat, dan is er geen geschil 

tussen ons en hem. Als u hem niet kan overhalen 
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hiermee, dan moeten er een van de twee dingen 

gedaan worden. Of u moet uw neefje verlaten of uw 

mensen moeten u verlaten.'  

Abu Talib was hierdoor erg geraakt. Hij vertelde aan 

de Heilige Profeet wat er gebeurd was. De Heilige 

Profeet  luisterde naar hem en er kwamen tranen 

in zijn ogen. Hij wou niet dat zijn oom eronder leed 

vanwege hem en zei:  

 

`Ik verzoek u niet op te geven aan uw mensen. Ik 

verzoek u niet mij bij te staan. God is mijn getuige. 

Zelfs wanneer zij de zon in mijn rechterhand zouden 

plaatsen en de maan in de linkerhand, dan nog zou ik 

niet ophouden met het prediken van de waarheid die 

God naar mij heeft gestuurd.'  

 

Abu Talib antwoordde hierop: 'Zoon van mijn broer, 

ga je eigen weg. Doe je plicht zoals je het ziet. Laat 

mijn mensen mij maar verlaten. Ik zal u bijstaan.'  

 

Vragen:  

1. Wat was de naam van de oom van de Heilige Profeet ?  

2. Waarom bezochten de mensen van Mekka hem?  

3. Wat was hun eis?  

4. Wat was de reactie van de Heilige Profeet  naar zijn 

oom toe?  
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De reis naar Taif 

 

Er was zoveel oppositie tegen de Heilige Profeet   

in Mekka waardoor het onmogelijk leek voor hem om 

de Mekkanen te prediken. Wanneer hij buiten was, 

werd hij uitgescholden en vernederd. Soms werd er 

afval gegooid naar hem. De Heilige Profeet  vond 

dit niet erg, als hij maar de kans kreeg om te 

prediken. Maar er kwam een tijd dat hij niet langer 

meer kon prediken in Mekka en besloot om naar een 

andere stad te gaan om de boodschap over te 

brengen.  

 

Hij ging naar de stad: Taif, deze had een afstand van 

ongeveer 96 km. Zaid ging met hem mee. De Heilige 

Profeet  ontmoette de stedehouders en nodigde 

hen uit voor de Islam, maar zij negeerden zijn 

bericht. Noch de stedehouders noch de mensen 

luisterden naar hem. Hij probeerde sommige mensen 

op een plaats toe te 

spreken, maar vond 

haat in hun harten 

tegen hem, zo erg, dat 

zij gruwelijke mensen 

op hem afstuurden, 

deze vielen hem aan 

met stenen en joegen 

hem weg uit de stad.  
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Zaid was geraakt door stenen en raakte gewond. De 

Heilige Profeet werd ook geraakt en begon te bloeden 

vanaf het letsel naar de benen toe. Zij vluchtten van 

de stad, maar dan nog kwamen mensen achter hen 

aan. De achtervolging beëindigde pas nadat zij 

kilometers ver waren van de stad.  

De Heilige profeet  was erg droevig en 

teleurgesteld op de behandeling die hij had gekregen 

van de mensen van Taif. Toen zij op een plaats zaten 

om te rusten kwam opeens een engel tevoorschijn en 

vroeg aan hem: `Wilt u dat allen die u slecht hebben 

behandeld worden vernietigd?'  

De Heilige Profeet  antwoordde: `Nee, ik hoop dat 

hun kinderen tenminste de Islam accepteren en de 

ene Ware God zullen aanbidden.'  

 

De plaats waar hij rustte, was een wijngaard, die 

behoorde toe aan twee Mekkanen. Wanneer de 

eigenaren van de wijngaard zijn verwondingen 
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opmerkten, kregen zij medelijden voor hem en  

stuurden een slaaf, genaamd Addas die Christen was, 

met rijpe druiven op een dienblad naar hem toe. 

Addas was zo onder de indruk van de Heilige Profeet 

, dat Hij Moslim werd. Hij begon met het kussen 

van zijn hoofd, voeten en handen en vroeg hem voor 

zijn zegeningen. De Heilige Profeet  bleef voor een 

tijdje en startte toen zijn reis terug naar Mekka.  

 

Vragen:  

1. Waarom ging de Heilige Profeet  naar Taif?  

2. Hoe ver was Taif van Mekka?  

3. Wie reisde mee met de Heilige Profeet ?  

4. Wat voor behandeling ontving hij van de mensen van 

Taif?  

5. Wat zei de engel aan de Heilige Profeet ?  

6. Wat was de reactie van de Heilige Profeet ?  
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Vrees niet, God is met ons  

 

Wanneer de tegenstanders van de Heilige Profeet 

 merkten dat de Islam vooruitgang boekte en het 

aantal Moslims toenam, werden zij enorm 

geprovoceerd.  

Zij hadden alle soorten manieren van achtervolging 

uitgeprobeerd om de vooruitgang te stoppen, omdat 

zij de Islam zagen als een bedreiging voor hun manier 

van leven, geloof en denkwijze.  

Niemand was beschermd tegen de achtervolging, niet 

eens de Heilige Profeet .  

De slaven die de Islam hadden geaccepteerd werden 

het ergst behandeld. Hun meesters kregen 

onverdraagbare handelingen boven zich die hen 

dwongen de Islam te verlaten. Zij werden  

meegenomen naar de hete woestijn en werden 

bevolen om op hun rug te liggen op de verhitte 

stenen en zand en werden bekogeld door stenen. 

Jongens werden aangezet om hen slachtoffer te 

maken van hun wrede sport. Zij bonden touw vast 

aan de enkels of nek van een slaaf en sleepte hem 

langs de straten verpakt met ruwe stenen, waardoor 

hij blauwe plekken en littekens kreeg.  

 

De Moslims hadden een sterk geloof, zij tolereerden 

het lijden met geduld en bleven standvastig. Er kwam 

een tijd wanneer het leven onmogelijk werd voor hen 
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in Mekka, dat zij besloten te migreren.  

Zij gingen naar Yathrib, waar de Islam al was 

verspreid en de Moslims met vrede leefden.  

Familie na familie verliet de stad en reisde in het 

geheim naar Yathrib. Gedurende nacht werden de 

straten leeg gemaakt. In de ochtend merkten de 

Mekkanen pas dat de Moslims waren vertrokken, 

nadat zij de deuren op slot zagen.  

Als laatste was de Heilige Profeet  samen met een 

paar van zijn metgezellen achter gebleven in Mekka. 

Zij waren ook klaar voor vertrek en wachtten op Gods 

bevel. De Mekkanen zagen dit alles. Zij wilden niet 

dat de Moslims verblijf zochten in Yathrib. Dus alle 

burgemeesters van Mekka kwamen bijeen voor 

raadpleging.  

Zij besloten de Heilige Profeet  te doden zonder 

verdere vertraging. Ze besloten om deze 

verantwoordelijkheid te verdelen door één man uit 

iedere stam aan te stellen. Zij hadden een bepaalde 

nacht uitgekozen om deze taak te kunnen uitvoeren.  

Op dit punt ontving de Heilige Profeet  Gods bevel 

om Mekka te verlaten en het ging zo dat de nacht van 

zijn vertrek de nacht was die de tegenstanders 

hadden uitgekozen om hem te doden. Abu Bakrra, die 

op de hoogte was van het besluit van de Heilige 

Profeet , smeekte hem om te vergezellen. De 

Heilige Profeet  gaf zijn toestemming.  
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Zodra het donker was, verliet de Heilige Profeet   

zijn huis. Terwijl de mensen die de intentie hadden 

hem te vermoorden rondom zijn huis verzamelden, 

verliet de Heilige Profeet  onopgemerkt. Abu Bakr 

(ra) sloot zich aan bij hem en zij vluchtten uit de stad. 

Zij gingen op een van de omliggende heuvels en 

namen onderdak in een grot genaamd `Thaur'. Deze 

grot had een nauwe ingang, waar een persoon plat 

moest liggen om naar binnen te kunnen kruipen. Het 

was niet een veilig plek  

om te verstoppen, omdat er gevaar was van 

verschillende reptielen.  

In de ochtend wanneer de mensen van Mekka 

merkten dat de Heilige Profeet  was vertrokken, 

stuurden zij een groep mensen om hem te zoeken. Zij 

kondigden aan dat degene die hem dood of  

levend zal terugbrengen een beloning zal ontvangen, 

namelijk honderd kamelen.  

 

Door de voetsporen te volgen, kwamen zij aan bij de 

ingang van de grot waar de Heilige Profeet  en Abu 

Bakrra zich verstopten. De achtervolger kondigde aan 

dat de voetsporen niet verder gingen.  

Of zij zijn in de aarde gezogen of zij zijn gerezen naar 

de hemel. De groep mensen lachten hem uit op de 

opmerkingen die hij gaf. Zij spanden zich niet in om in 

de grot te kijken, omdat zij wisten dat de grot niet 

een veilig plek was voor een vluchteling.  

Wie op aarde zou het risico nemen met de giftige 

slangen en reptielen in de grot te kunnen zitten?  

Abu Bakr ra werd erg ongerust toen hij hen zag staan 

bij de ingang van de grot. Hij kon hun stemmen 

horen. Hij kon ze zelfs zien bewegen door de nauwe 
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opening van de grot. Hij fluisterde tegen de Heilige 

Profeet  dat zij misschien gevonden zouden 

worden. De Heilige Profeet  antwoordde rustig: 

‘Vrees niet, Allah is met ons'. Abu Bakrra was 

gerustgesteld.  

De Mekkanen dachten dat zij de spoor hadden gemist 

en keerden geïrriteerd terug. De Heilige Profeet   

en Abu Bakrra bleven twee nachten en twee dagen in 

de grot. Toen verlieten zij de grot en kwamen paar 

dagen later aan in Yathrib, waar de Moslims hen een  

warme welkom gaven.  

 
Vragen:  
1. Waarom verlieten de Moslims Mekka?  
2. Welk plan bedachten de Mekkanen om van de Heilige 

Profeet  af te komen?  

3. Hoe veroorloofde hij te vluchtten van de vijand?  
4. Wie ging met hem mee op reis van Mekka naar Yathrib?  

5. Waar namen zij onderdak?  
6. Waarom keek de groep niet in de grot?  
7. Welk beloning werd aangeboden door de Mekkanen?  

8. Wat zei Abu Bakr aan de Heilige Profeet   
in de grot?  

9. Wat was het antwoord van de Heilige Profeet   

hierop?  

10. Hoe lang bleven de Heilige Profeet  en Abu Bakr ra in 
de grot?   
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De profetie over de gouden 

armbanden  

 

De Heilige Profeet  was erg droevig, toen hij 

gedwongen werd om Mekka te verlaten, de stad waar 

hij geboren en getogen was, het enige huis die hij 

kende. Het was de plaats waar zijn voorvaders 

hadden geleefd en waren overleden en waar hij de  

goddelijke oproep ontving. Met deze gedachten, keek 

hij de laatste keer naar de stad en zei: 'Mekka, jij 

bent waardevoller voor mij dan welke plaats ook op 

aarde, maar jouw mensen laten mij hier niet wonen.'  

 

Voor twee dagen en twee nachten verstopten de 

Heilige Profeet  en Abu Bakrra in de grot.  

Daarna gingen zij verder in de richting van Yathrib. 

Suraqa bin Malik, wie over de beloning gehoord had 

van de Quraish, wachtten hen op. Op een dag merkte 

hij twee bereden kamelen op die richting noord 

gingen.  
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Hij kwam niet ver, omdat de benen van zijn paard 

vastzaten in het zand en hij viel. Hij stond op, nam 

zijn pijlen en raadpleegde zijn geluk in de oude 

Arabische gewoonte. De pijl liet slecht nieuws zien, 

maar de verleiding van de beloning was zo groot dat 

hij zijn paard weer bereed en de twee achternaging. 

Naarmate hij dichtbij kwam, raakten de benen van 

zijn paard weer vast in het zand en viel hij.  

Weer raadpleegde hij zijn pijlen en zij gaven hetzelfde 

bericht van slecht nieuws. Suraqa veranderde van 

gedachte en realiseerde dat de partij onder goddelijke 

bescherming was. Hij riep ze en vertelde hen over zijn 

gemene intenties en zijn verandering vanuit zijn hart.  

Toen hij terugkeerde, zei de Heilige Profeet  aan 

hem: 'Suraqa, hoe zou je voelen met de gouden 

armbanden van de koning om jouw polsen?'  
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Suraqa was verbaasd om over deze profetie te horen.  

Later accepteerde hij Islam en leefde in Medina.  

Tijdens het kalifaat van Hazrat Umarra werd het land 

van de Moslims. De schatten van dit land behoorden 

nu tot de Moslims, inclusief de gouden armbanden 

welke de koning droeg op speciale gelegenheden.  

Umarra stuurde deze naar Suraqa en vroeg hem de 

gouden armbanden te dragen.  

'Hoe kan ik ze dragen?' zei Suraqa, 'het dragen van 

goud is verboden in Islam voor mannen'.  

Umarra zei: ' Weet ik, maar jij moet ze dragen in bevel 

om de profetie te vervullen van de Heilige Profeet .' 

Suraqa droeg de gouden armbanden en vervolgens 

ging de profetie van de Heilige Profeet  in 

vervulling die hij jaren geleden had gedaan.  

Vragen:  

1. Waarom voelde de Heilige Profeet  droevig toen hij 

Mekka verliet?  

2. Welke woorden sprak hij op de gelegenheid?  

3. Wie was Suraqa?  

4. Waarom veranderde Suraqa zijn gedachten?  

5. Hoe was de Profetie over de gouden armbanden  
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Twee jonge adelaars 

 

De Heilige Profeet  was gedwongen om Mekka te 

verlaten, waardoor hij besloot te vestigen in Yathrib, 

nu bekend als Medina-tun-Nabi of Medina. Islam had 

zich al verspreid in deze stad en er was een redelijke 

grote Islamitische gemeenschap aanwezig toen hij 

daar arriveerde. Meer en meer mensen voegden zich 

bij de Islam. Snel werd Medina de eerste Moslimstad.  

Wanneer de Mekkanen hoorden dat de Heilige Profeet 

 met open armen ontvangen werd door de mensen 

in Medina en dat Islam vooruitgang boekte tussen de 

stammen, besloten zij Medina aan te vallen. Zij 

richtten een leger op van 1000 gewapende vechters, 

de meesten hadden ervaring met oorlogvoering en 

begonnen richting Medina te marcheren. Deze 

gebeurtenis vond plaats een jaar na de emigratie van 

de Heilige Profeet  

Toen dit bericht bij de Heilige Profeet  aankwam, 

sprak hij zijn mensen toe en kwamen 313 mannen 

bijeen om tegen de vijand te vechten. De meeste 

mannen hadden geen ervaring met vechten, 

sommigen waren zelfs tieners. Daarnaast waren de 

Moslims ook nog slecht uitgerust met wapens. Zij 

hadden slechts twee paarden en een paar kamelen.  

 

Dit zou het eerste gevecht zijn tussen de Moslims en 

de ongelovigen. Elke Moslim vechter, jong en oud, 
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was belust om moed te laten zien in het gevecht. 

Allen waren vastberaden om dood te gaan in de 

verdediging van hun geloof.  

De Heilige Profeet  bereidde de Moslims voor op het  

gevecht. Geleid door de Heilige Profeet  verliet 

deze groep gelovige mannen de stad om de vijand te 

ontmoeten. De twee krachten ontmoetten elkaar op 

een plaats genaamd `Badr'.  

Eén van de paar ervaren vechters was Abdul Rahman 

Bin Auf. Hij was blij dat de dag waarop hij gewacht 

had, was gekomen. De dag waarop hij zijn kwaliteiten 

en moed kon laten zien op het slagveld.  

Abdul Rahman Bin Auf zag aan zijn beide kanten twee 

jonge jongens en was erg teleurgesteld. Hij voelde 

zich van beide kanten niet beschermd en moest 

hierdoor goed op zichzelf gaan letten. 

Terwijl hij hierover aan het denken was, vroeg een 

van de jongens hem: `Oom, waar is Abu Jahl, die de 

Heilige Profeet  achtervolgde en de Moslims 

mishandelde?'  

Abdul Rahman Bin Auf had de vraag nog niet 

beantwoord en de andere jongen fluisterde dezelfde 

vraag in zijn oor. Abdul Rahman wees zijn vinger naar 

Abu Jahl, die op een paard zat, goed gewapend en 

recht in het punt van het leger van Mekka.  

Nog net had Abdul Rahman hem aangewezen en de 

twee jongens renden al in de richting van de vijand 

als twee adelaars. De aanval begon plotseling, dat 

iedereen ervan schrok. De soldaten en bewakers rond 

Abu Jahl waren verrast. Zij vielen de twee jongens 

aan om het te voorkomen dat zij nog verder konden 
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naar hun leider.  

Eén van de jongens kreeg een klap op zijn schouder.  

Zijn arm was gebroken en hing los aan zijn kant. Dit 

weerhield hem niet van vechten, hij vocht met zijn 

andere arm. De andere jongen was ook gewond, maar 

beiden trokken zich niet terug. Zij gingen door totdat 

zij Abu Jahl bereikten. Zij vielen hem aan met zoveel 

kracht dat Abu Jahl omviel en op de grond belandde  

en totaal gewond raakte.  

Wat de twee jonge moedige Moslim jongens gedaan 

hadden, verraste zelfs de besten tussen de Moslim 

vechters.  

 
 

Vragen:  

1. Wanneer vond het gevecht van Badr plaats?  

2. Wat was het aantal Mekkanen die richting Medina  

marcheerden?  

3. Hoeveel Moslims gingen mee om de Mekkanen te  

onderscheppen?  

4. Wie was Abu Jahl? Hoe werd hij vermoord?  

5. Beschrijf de situatie van het leger van Mekka vergeleken 

met de Moslims.   
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De onbesliste strijd  

 

De Quraish kondigde aan dat zij Medina nog eens 

zouden aanvallen, om de schaamte en schande te 

onderdrukken op het verlies van verdedigingsoorlog 

`Badr'. Zij deden voorbereidingen op een grote schaal 

en een jaar later vielen zij aan met een nog groter en  

sterker troep. Het leger bestond uit 3000 vechters, 

700 die in reserve waren en niet meteen meevochten 

en 200 waren op paarden.  

Nadat het nieuws over de aanval van deze leger de 

Heilige Profeet  bereikte, riep hij zijn volgelingen 

bijeen en hield een beraad. Met 1000 man op zijn 

bevel, kwam de Heilige Profeet  tot de conclusie om 

zijn stad te beschermen. Zij gingen een nachtje 

kamperen op een korte afstand van Medina. In de 

ochtend wanneer de Heilige Profeet  zijn rondes 

deed, ontdekte hij dat een aantal Joden van Medina 

ook waren toegetreden. Omdat zij niet verplicht 

waren om buiten de stad te vechten, werden zij door 

de Heilige Profeet   teruggestuurd.  

Abdullah bin Ubayy was ook onder de Moslims die 

gekomen was om tegen de Mekkanen te vechten. Hij 

was een hypocriet. Hij maakte bezwaar tegen het 

besluit van de Heilige Profeet  om de Joden terug 

te sturen. Hij vond dat de Moslims geen partij waren 

voor de Mekkanen. Nadat de Joden vertrokken, trok 

hij zich ook terug met 300 van zijn verdedigers. De 
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Heilige Profeet  bleef over met slechts 700 onder 

zijn bevel, daarvan 100 die niet meevochten.  

 

De Moslimleger bereikte een plaats genaamd Uhud. 

De Heilige Profeet  plaatste 50 man op een smal 

heuvelpas aan de achterkant en zei aan hen dat zij 

het pas moeten bewaken en op geen voorwaarde het 

pas zullen verlaten zonder zijn bevel te hebben 

ontvangen. Met het overgebleven leger, stond hij met 

een leger bijna vijf keer zo groot en vele malen beter 

in materiaal.  

 

Al snel nadat de strijd was begonnen, trokken de 

Mekkanen zich terug en begonnen van het slagveld 

vandaan te rennen, achtervolgd door de Moslims. De 

Moslims die gevestigd waren op de heuvelpas werden 

enthousiast om de achtervolging bij te wonen. Hun 

bevelhebber herinnerde hen aan het bevel van de  

Heilige Profeet  en probeerde hen te stoppen om 

achter de vluchtende vijanden te gaan. Velen hadden 

gezegd dat het geen nut had om daar te blijven 

terwijl de vijand al op vlucht was.  

 

Eén van de bevelhebbers van de Mekkanen, Khalid bin 

Waleed, wie later een goede Moslimgeneraal werd, 

zag de slecht bewaakte heuvelpas. Hij trok de 

aandacht erheen van zijn collega, Amr bin Aas. Beiden 

stopten hun vluchtende strijders en gingen richting de 

pas aan de achterkant van de heuvels. Zij 

vermoorden de overgebleven Moslims en vielen de 

Moslimleger aan van achteren.  
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De aanval was zo opeens dat voor eventjes alles in 

een verwarrende staat was. De Moslims waren 

verspreid over het veld. Sommigen ervan hadden zich 

al teruggetrokken van het slagveld, denkend dat de 

vijand weggerend was. Alleen een handvol van de 

metgezellen bleven over samen met de Heilige Profeet 

 om de aanval af te weren.  

De vluchtende Mekkanen stopten en keerden terug 

nadat zij oorlogskreten van hun kameraden hoorden 

die de Moslims hadden aangevallen vanachter. 

 

De Heilige Profeet  was in groot gevaar. Rondom 

hem viel ieder één bij één door de intensieve aanval 

van de vijand.  

Er kwamen vele pijlen richting de Heilige Profeet . 

Talha, een vertrouwde vriend van de Heilige Profeet 

 rekte zijn arm uit om het gezicht van de Heilige 

Profeet  te beschermen van de pijlen.  

Pijl na pijl kwam in zijn arm en boorde door zijn arm. 

Hij zag bloed, voelde pijn, maar liet zijn arm niet 

zakken. Uiteindelijk verloor hij het gebruik van zijn 

arm. Stenen werden ook geworpen naar de Heilige 

Profeet . Eén had hem geraakt in het gezicht en  

één op zijn wang. Hij viel flauw tussen de menigte 

van de dode Moslim vechters.  

 

De Mekkanen dachten dat zij de Heilige Profeet   

hadden vermoord en trokken zich terug. De Moslims 

dachten dat ook en het nieuws verspreidde zich als 

vuur rondom de mensen. Vrouwen en kinderen van 
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Medina kwamen zelfs richting Uhud om de waarheid  

te onderzoeken.  

De overgebleven Moslims strijders verzamelden 

rondom de plek waar de Heilige Profeet  gevallen 

was. De Heilige Profeet  kwam tot bewustzijn.  

 

Abu Sufyan, de bevelhebber van de vijand, die aan 

het herenigen was met zijn mannen, schreeuwde 

huilend: `We hebben Mohammed gedood'.  

De Heilige Profeet  zei aan zijn volgelingen om stil 

te zijn. Abu Sufyan werd zeker van de dood van de 

Heilige Profeet  nadat hij geen geluid meer hoorde 

van de kant van de Moslims. Hij schreeuwde 

nogmaals: `We hebben Abu Bakr vermoord'. Dan nog 

was er geen geluid vanuit de kant van de Moslims. 

Toen schreeuwde hij: `We hebben Umar ook 

vermoord'. Nogmaals zei de Heilige Profeet  aan de 

Moslims om stil te blijven. Abu Sufyan zei toen: 

`Hoera, we hebben ze alle drie vermoord en 

schreeuwde in naam van zijn God, zeggende: `Glorie 

is aan Hubal'.  

De Heilige Profeet  zei aan de Moslims om op dit 

punt te reageren en te zeggen: Allah alleen is de 

Barmhartige, de Genadevolle, alleen Hij is groot en 

geëerd.  

Dit horende was de vijand teleurgesteld door te weten 

dat de Heilige profeet  , Abu Bakr en Umar levend 

waren. De Mekkanen durfden niet nog een keer de 

geringe aantal Moslims die overgebleven waren aan te 

vallen en keerden terug naar Mekka.  
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Vragen:  

1. Vergelijk de voorwaarde van de Moslims met de 

Mekkanen op de strijd van Uhud.  

2. Waarom verlieten de Moslims de bergpas onbeschermd?   

3. Wie waren de Mekkaanse bevelhebbers die de 

Moslimleger aanvielen van het achtergedeelte?  

4. Wie was Talha? Beschrijf zijn handeling van moed in deze 

strijd.  

5. Wat was Hubal? Waarom had Abu Sufyan geschreeuwd, 

`glorie is aan Hubal'?  

6. Wat was de reactie van de Heilige Profeet   

over de schreeuw?  

7. Wie was Abdullah bun Ubayy? Wat voor rol speelde hij in 

deze strijd?  

8. Wat denk je, was de oorzaak van de verwarring die was 

ontstaan waardoor de strijd veranderde in de overwinning 

van de Moslims?   
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Een vreemd wedstrijd 
 

Wanneer de Moslims van Medina kwamen om 

tegen het Mekkaanse leger te vechten in de strijd van 

Uhud, vergezelden sommige jongeren ook om te 

vechten voor Islam. De Heilige Profeet  betrapte 

hen tijdens deze inspectie en vroeg hen om terug te 

keren. Tussen hen waren Zaid bin Thabit, Abu Saeed 

Khudri, Samurah bin Jundub en Rafe bin Khudaij.  

Zaid was een wees, hij was in zijn tienerjaren toen de 

strijd van Uhud begon. Hij offerde zichzelf voor de 

strijd, maar de Heilige Profeet  stuurde hem terug.  

Abu Saeed Khudri was 13 jaar oud. Hij was ook erg 

enthousiast om deel te nemen aan de strijd.  

De Heilige Profeet  keek nogmaals naar de jongen, 

prijsde zijn enthousiasme, maar besloot dat hij terug 

moest gaan, omdat hij te jong was om deel te nemen 

aan de strijd. Rafe was ook van dezelfde leeftijd. Zijn 

vader ging naar de Heilige Profeet  en zei: 

'Boodschapper van Allah, mijn zoon Rafe is een hele 

goeie boogschutter. Hij zal een goede hulp zijn voor 

ons als u hem laat blijven.' 

Toen de Heilige Profeet  Rafe aankeek, stond Rafe 

op zijn tenen om langer te lijken dan hij eigenlijk was. 

De Heilige Profeet  glimlachte en gaf hem 

toestemming om te blijven. Samurah werd ook 

geweigerd, vanwege zijn jonge leeftijd. Hij klaagde bij 

zijn vader en zei: 'De Heilige Profeet  heeft Rafe 
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toegelaten om deel te nemen aan de strijd, maar mij 

geweigerd, terwijl ik sterker ben dan hem. Ik kan hem 

zeker verslaan in een worstel gevecht.' Dit werd 

gemeld aan de Heilige Profeet .  

De Heilige Profeet  riep beide jongens bijeen en 

vroeg Samurah om zijn verzoek te bewijzen. Het 

worstelgevecht begon en in geen tijd gooide 

Samurah, Rafe op de grond. De Heilige Profeet  

glimlachte en liet Samurah toe om ook met de strijd 

mee te doen.  

Tijdens de strijd vochten de twee 

jongeren erg dapper. Rafe bewees 

dat hij een goede boogschutter was, 

maar tijdens de strijd stak een pijl 

zijn borst en raakte hij gewond. Een 

poging werd gemaakt voor afleiding, 

maar faalde. Het punt van de pijl 

brak binnen zijn lichaam. En hij 

herstelde van het letsel maar de 

verwonding heropende in zijn 

ouderdom en leidde tot de dood.  

 

Vragen:  

1. Noem een aantal van de jongeren die met de Moslimse 

leger mee gingen?  

2. Waarom weigerde de Heilige Profeet  hen?  

3. Hoe werd Rafe toegelaten om deel te nemen aan het 

gevecht?  

4. Hoe werd Samurah toegelaten om deel te nemen aan het 

gevecht?  

5. Wat gebeurde er met Rafe tijdens het gevecht?   
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Twee martelaren 

 

Dit is een verhaal van twee metgezellen van de 

Heilige Profeet . Hun namen waren Zaid en 

Khubaib. Beiden hadden hun leven toegewijd aan de 

Islam.  

 

Het gebeurde zo dat de vertegenwoordigers van de 

twee stammen 'Adl' en 'Qarah' van Banu Lahyan de 

Heilige Profeet  benaderd hadden en hem gezegd 

hadden dat hun stammen geïnteresseerd waren in de 

Islam.  

 

Zij hadden gevraagd hen aantal Moslim leraren te 

sturen, zodat zij konden leren over de Islam. De 

Heilige Profeet ging akkoord om tien van zijn 

metgezellen te sturen. Zaid en Khubaib waren ook  

twee daarvan.  

Toen zij bij de territorium van Banu Lahyan aan 

kwamen, merkten zij dat zij in de val waren gelokt. 

Eigenlijk waren Banu Lahyan vijanden van de Islam. 

Zij hadden dit plan uitgevoerd met de intentie om de 

Moslims te vermoorden.  

 

De 10 Moslim leraren werden aangevallen door 200 

man met pijlen en andere wapens. De Moslims 

klommen omhoog op een heuvel en daagden de 

vijanden uit. De ongelovigen zeiden dat ze hen niet 

zouden doden als zij zich overgaven. De Moslims  

geloofden hen niet en kozen te vechten tot het eind. 



58 

 

Dus wanneer een aanval gepleegd werd, vochten 

Moslims moedig terug. Omdat de Moslims in 

minderheid waren, konden zij niet veel doen. Zeven  

van hen vielen dood neer. Aan de laatste drie werd 

weer gezegd: 'Geef over en jullie levens zullen 

bespaard worden'. Dit keer gaven zij over.  

Nadat zij zich over gaven, werden zij gemaakt tot 

gevangenen en werden vastgebonden met touwen. 

Eén van hen zei dat er een schending van 

overeenstemming is en weigerde om mee te gaan  

met hen. Op dit punt vielen zij hem aan en 

vermoorden hem.  

 

De overgebleven twee genaamd Zaid en Khubaib 

werden mee genomen naar Mekka. Daar werden zij 

verkocht als slaven. De Mekkaan die Khubaib kocht, 

wilde hem vermoorden als wraak op de dood van zijn 

vader in de strijd van Badr.  

Een dag wanneer Khubaib werk verrichtte met het 

gebruik van een mes, kwam het kind van zijn meester 

naar hem toe om te kijken wat hij aan het doen was. 

Khubaib nam het kind in zijn schoot en begon met 

hem te praten. Toen de moeder dit opmerkte, schrok  

zij en dacht dat de gevangene haar kind iets zou aan 

doen.  

Khubaib zag het angstige gezicht van de moeder en 

zei: 'Wees niet bang. Mijn intentie is niet om het kind 

iets aan te doen. Wij Moslims zijn niet gemeen.'  

De vrouw was zo onder de indruk van wat ze hoorde 

dat ze antwoordde: 'Ik heb geen enkel gevangene 

gezien als Khubaib. ´  

Khubaib bleef in gevangenschap voor een aantal 
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dagen. Toen kwam de dag dat zij besloten hem te 

vermoorden. Honderden mensen kwamen bijeen, toen 

hij geleid werd naar de executie. Zij vroegen hem zijn 

laatste wens. Hij verzocht hen om een klein gebed te 

mogen verrichten. Zij stemden toe. Hij deed zijn 

gebed vluchtig. Nadat hij klaar was, zei hij dat hij zijn 

gebed had willen verlengen, maar niet gedaan heeft 

uit vrees dat zij dan zouden denken dat hij bang is 

voor de dood. Erg zelfverzekerd begon hij te 

reciteren:  

'Zo lang als ik doodga als een Moslim, maakt het mij 

niet uit waar mijn lichaam valt naar links of rechts. En 

waarom zou ik? Mijn dood is in handen van God; als 

Hij wilt, kan Hij elk deel van mijn lichaam zegenen.’  

Hij was amper klaar, wanneer het zwaard op zijn nek 

werd gericht en zijn hoofd viel.  

 

Zaid, de andere gevangene werd ook mee genomen 

voor executie. Voordat hij vermoord werd, benaderde 

het opperhoofd van Mekka hem en zei: 'Zou jij niet 

wensen dat Mohammed nu in jouw plaats zou moeten 

zijn en jij veilig tussen jouw familie?'  

Zaid antwoordde: 'God is mijn getuige, Ik zal liever 

doodgaan dan dat de Heilige Profeet  een prikkend 

gevoel van een doorn zal moeten voelen in zijn voet 

in Medina.' 

Als volgt legde hij zijn leven vast voor de Islam.  
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Vragen:  

1. Hoe heten de twee stammen die de Heilige Profeet  

verzochten voor leraren?  

2. Hoeveel leraren werden naar Banu Lahyan gestuurd?  

3. Wat gebeurde er met de Moslim leraren wanneer zij de 

territorium van Banu Lahyan bereikten?  

4. Waarom was de moeder van het kind bezorgd om haar 

kind te zien op schoot bij Khubaib?  

5. Hoezo deed Khubaib zijn gebed vluchtig?  

6. Wat zei het opperhoofd van Mekka aan Zaid?  

7. Wat was Zaid's antwoord?  
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Zwaard van Allah  
 

Nadat het nieuws in Medina verspreidde dat 

sommige Christelijke stammen een groot leger 

samenvoegden op de Syrische grens, stuurde de 

Heilige Profeet  15 man als padvinders om 

wapenstilstand met hen te regelen.  

Toen zij daar aankwamen, merkten zij dat de vijand 

niet in de stemming was om te praten en werden op 

gruwelijke wijze aangevallen en vermoord.  

De Heilige Profeet  was erg in rouw vanwege deze 

toestand. Hij besloot om een gewapend leger te 

sturen en wraak te nemen voor het onterechte 

bloedbad van de padvinders. Tijdens het plannen,  

merkte hij dat het gewapende leger zich had 

verspreid. Waardoor hij zijn plan uitstelde en stuurde 

een afgevaardigde met een brief naar het hoofd van 

het Ghassan stam die Busra regeerde. In de brief 

klaagde hij over de ongelukken bij de grens. Deze 

brief werd gedragen door een metgezel van de Heilige 

Profeet , genaamd Al- Harith. Al Harith werd 

onderweg gearresteerd en vermoord door het lokale 

hoofd van Ghassan. Dit was een andere daad van 

uitdaging. Daardoor bracht de Heilige Profeet  een 

leger op van 3000 vechters en stuurde hun om actie 

te ondernemen tegen de Christelijke stam. Zaid bin 

Hartha werd aangewezen als aanvoerder van het 

leger. De Heilige Profeet  gaf instructies dat als 

Zaid vermoord zou worden, Ja'afar ibn Ali Talik over 
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zou nemen en als Ja'afar dood zou gaan, Abdullah bin 

Rahawa hem zal opvolgen. Als Abdullah doodgaat, 

dan zullen de Moslims zelf hun aanvoerder moeten 

kiezen. Een Jood die dit hoorde, zei aan Zaid: 'Hoor 

het aan, als Mohammed de waarheid zegt, dan zal jij 

niet levend terug keren'.  Zaid antwoordde: 

`Misschien kom ik terug of niet, maar wat zeker is dat 

Mohammed de enige echte Profeet is van God'.  

 

Nadat het leger arriveerde op de Syrische grens, 

merkten zij dat de Romeinse keizer een groot leger 

had mee gebracht van 100.000 soldaten om tegen de 

Moslims te vechten. Bovendien waren nog een 

100.000 soldaten opgebracht door de lokale stammen 

om de keizer te steunen tegen de Moslims. Ondanks 

het feit dat de Moslims erg in de minderheid waren, 

vochten zij dapper door de inspiratie van het geloof 

en de rechtvaardigheid. Precies zoals de Heilige 

Profeet  voorspeld had, werd eerst Zaid vermoord, 

daarna Ja'afar en Abdullah. Vervolgens kozen de 

Moslims `Khalid bin Waleed' als aanvoerder.  

 

Wanneer Ja'afar in bevel was en de vlag hooghield, 

werd zijn arm afgehakt, toen hield hij de vlag in zijn 

linkerhand. Al snel verloor hij zijn linkerarm en hield 

hij de vlag tussen zijn stompen gedrukt tegen zijn 

borstkas.  

Khalid was een ervaren soldaat. Nadat hij bevel nam 

op het Moslimleger, rangschikte hij hen opnieuw. 

Degenen die achter stonden werden naar voren 

geroepen en degenen die rechts vochten werden naar 

de linker kant gebracht. De vijand was verbaasd bij 
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zulke tactieken. Zij dachten dat de Moslimleger was  

versterkt. Khalid liet zijn mannen vrij en bracht hen 

terug zonder enige verlies.  

Het hele proces van het gevecht werd gezien door de 

Heilige Profeet  in een visioen. Hij verzamelde de 

Moslims van Medina en vertelde hen, `Onze soldaten 

komen zegevierend terug. Zij hebben dapper 

gevochten. Eerst Zaid, dan Ja'afar, dan Abdullah zijn 

dood gegaan als aanvoerders. Bid voor hen. Na hun 

dood werd het vlag gedragen door Khalid bin Waleed. 

Hij is een zwaard naast de zwaarden van Allah. Hij 

brengt zijn leger terug van een moeilijke strijd.' Het is 

na dit voorval dat Khalid bekend werd als `Zwaard 

van Allah'. 

Vragen:  

1. Wat was de oorzaak van dit gevecht?  

2. Wie was de boodschapper die gestuurd werd naar het 

hoofd van het Ghassan stam?  

3. Waarom waren drie mannen genoemd als aanvoerder 

van de Moslimleger?  

4. Noem de drie aanvoerders die door de Heilige Profeet 

werd aangewezen.  

5. Wie werd als aanvoerder gekozen nadat de drie 

aanvoerders doodgingen?  

6. Wat waren de tactieken gebruikt bij Khalid bin Waleed in 

deze strijd.  

7. Beschrijf Ja’afar ‘s standvastigheid in het midden van het 

gevecht.  

8. Wat was de titel geschonken aan Khalid bin Waleed door 

de Heilige Profeet ?  
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De levenskracht van opofferen 

 

Gedurende de strijd van Tabuk verzocht de Heilige 

Profeet  voor bijdrage, zodat hij de noodzakelijke 

voorbereidingen kon maken voor de strijd. De reacties 

hiervoor waren enorm. De voorbeelden van Hazrat 

Abu Bakrra en Hazrat Umarra waren bekend. Beiden 

waren rijk genoeg om een bedrag te schenken aan 

het fonds.  

Hazrat Umarra vertelde dat Hazrat Abu Bakrra hem 

vroeger altijd onderschatte in het opofferen voor de 

zaak van de Islam. Op deze gelegenheid was hij 

geneigd hem te overtreffen. Dus verzamelde  

hij al zijn bezittingen en verdeelde deze in twee 

gelijke delen. De ene helft liet hij thuis en de andere 

helft bracht hij naar de Heilige Profeet .  

De Heilige Profeet  was erg blij en vroeg hem: 

`Umar! Heb je iets thuis achter gelaten voor je 

familie'? ' Ja, Boodschapper van Allah, Ik heb de helft 

thuisgelaten van wat ik bezit', reageerde Hazrat 

Umarra. 

In tussentijd arriveerde Hazrat Abu Bakrra met zijn 

bijdrage. De Heilige Profeet  vroeg: `Abu Bakr! Wat 

heb jij thuis achter gelaten'?  

Hij antwoordde: `Alleen de naam van Allah en zijn 

Boodschapper.'  
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De Heilige Profeet  bedankte hem en bad voor 

hem. Hazrat Umarra realiseerde dat hij nooit Hazrat 

Abu Bakrra zou kunnen overtreffen in zulke zaken.  

 

Vragen:  

1. Wat was de oorzaak van het fonds die de Heilige Profeet 

 oprichtte?  

2. Wat was de wens van Hazrat Umarra op deze 

gelegenheid?  

3. Hoeveel was de bijdrage van Hazrat Umarra?  

4. Hoeveel was de bijdrage van Hazrat Abu Bakrra?  
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Wie kan jou nu redden?  

 

Op een gelegenheid, tijdens het reizen, besloten de 

Heilige Profeet  en zijn metgezellen te rusten onder 

de schaduw van de bomen, om de hitte van de zon te 

vermijden. De Heilige Profeet  hing zijn zwaard aan 

de tak van een boom en ging liggen om te rusten.  

 

Een vijand van de 

Heilige Profeet  

was hen een lange 

tijd aan het 

volgen. Voor hem 

was dit een goede 

gelegenheid om de 

Profeet  te 

vermoorden. Hij 

ging stiekem naar 

de Heilige Profeet 

 toe, die 

onbeveiligd was, 

nam zijn zwaard en richtte het op de Heilige Profeet 

. Opeens werd de Heilige Profeet   

wakker. De man zei: `Wie kan jou nu redden van 

mij?' `Allah', zei de Heilige Profeet  kalm.  

Het zwaard viel uit de hand van de vijand toen hij dit 

hoorde.  

De Heilige Profeet  pakte het op, schoof het van 

hem vandaan en richtte het zwaard op hem. De 
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positie veranderde.  

`Wie kan jou nu redden?', zei de Heilige Profeet  . 

`Niemand', riep de man angstig. `Waarom zeg je niet 

Allah', vroeg de Heilige Profeet  .  

 

De metgezellen van de Heilige Profeet  hoorden 

hen en kwamen er snel bij. De Heilige Profeet  

legde hun de situatie uit. Toen vroeg de Heilige 

Profeet  aan de man: `Wat denk je dat gebeuren 

moet met jou'? Hij antwoordde: `Een vrije man zijn.' 

De Heilige Profeet  antwoordde: `Heel goed, je 

mag gaan.'  

 

Wanneer de man terugging naar zijn stam, vertelde 

hij hen dat de Heilige Profeet  een man is wiens 

barmhartigheid en genade verder dan het geloof 

waren. Dit leidde hem en zijn stam tot de acceptatie 

van de Islam.  

 

Vragen:  

1. Wie was de man die de Heilige Profeet  en zijn 

metgezellen volgde?  

2. Wat deed hij toen hij de Heilige Profeet  slapend en 

onbeveiligd aantrof?  

3. Waarom viel het zwaard uit zijn hand?  

4. Wat was het effect van de vrijgevige behandeling van de 

Heilige Profeet  tegen zijn vijand?   
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De gast voeden in het donker  

 

Een gast is altijd welkom en wordt gewaardeerd in 

een Islamitisch gezin. Arabieren zijn bekend voor hun 

gastvrijheid.  

Zelfs voor de komst van de Heilige Profeet   

stonden zij bekend om hun gastvrijheid. Zij stonden 

altijd klaar voor hun gasten en slachtten het beste 

dier voor hun gast.  

 

Een keer kwam een vreemde naar Medina.  

Hij ging rechtstreeks naar de moskee waar de Heilige 

Profeet  was en vertelde hem dat hij honger had.  

De Heilige Profeet  stuurde iemand om te 

informeren of er nog eten was in het huis voor de 

gast. Er was slechts water.  

 

De Heilige Profeet  vroeg aan zijn metgezellen om 

de gast naar hun huis mee te nemen en hem voedsel 

te geven en te laten overnachten. Een metgezel nam 

hem mee naar zijn huis.  

Wanneer zij thuis aankwamen, vroeg de metgezel aan 

zijn vrouw of er genoeg eten was voor de gast. Zijn 

vrouw antwoordde dat er slechts een klein aantal is 

dat niet eens genoeg zal zijn voor de kinderen.  

Hij vroeg haar de kinderen te laten slapen en het eten 

voor te bereiden voor de gast. Hij zei aan zijn vrouw 

wanneer het eten klaar is, hij de gast naar binnen zal 

brengen om met hen te eten. Nadat zij gezamenlijk 
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zouden gaan zitten, zou hij de licht uitdoen. Hij 

adviseerde aan zijn vrouw dat daarna zij moeten doen 

alsof ze eten en geluiden maken dat zij smakken en 

slikken. Zij handelden naar zijn plan.  

 

Dus de familie bleef hongerig, terwijl de gast at tot 

zijn niveau.  

De volgende morgen gingen zij beiden naar de 

moskee. De Heilige Profeet  zei aan de gastheer: 

`God in de hemel lachte je toe over de daad die jij 

gisteravond hebt gedaan'.  

 

Vragen:  

1. Waarom nam de metgezel de vreemde naar zijn huis?  

2. Hoe veroorloofde zij om de gast te voeden?  

3. Welke les leer jij hieruit?   
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Gelijkwaardigheid  
 

Een vrouw van een gerespecteerde Quraish familie 

had een diefstal gepleegd en moest de 

voorgeschreven straf ondergaan. Sommigen van de 

metgezellen van de Heilige Profeet  waren erg 

bezorgd dat de straf schaamte zal opleveren aan de 

familie. Zij waren bezorgd over de vrouw en wilden 

dat iemand met de Heilige Profeet  moest 

overleggen om haar te excuseren. Zij besloten om het 

aan Usama bin Zaid te vragen, hij was erg geliefd 

door de Heilige Profeet .  

Usama ging naar de Heilige Profeet  en vertelde 

hem hierover. De Heilige Profeet  was erg van 

streek en wees hem terecht. `Ben je gekomen om te 

bemoeien met een zaak die beschreven is  

als straf? Mensen vóór jou zijn verwoest door deze 

discriminatie. Zij dwongen de straf van de wet op de 

armen en lieten de rijken ervan doorgaan.  

Godzijdank, in wiens handen mijn leven is, als mijn 

dochter Fatima een misdrijf zal plegen, zou ik streng 

de straf van de wet op haar toepassen'.  

 

Vragen:  

1. Wat had de vrouw gedaan?  

2. Waarom wilden de metgezellen de Heilige 

Profeet  benaderen?  

3. Wie ging naar de Heilige Profeet  om te overleggen?  

4. Wat was het antwoord van de Heilige profeet ?  
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Anti-Discriminatie  

 

Veel Mekkanen waren gevangengenomen tijdens de 

strijd van Badr. Zij waren vastgebonden met touwen, 

zodat zij niet konden vluchten. Tussen de gevangenen 

was Abbas, een oom van de Heilige Profeet , hij 

was een ongelovige en had gevochten tegen de 

Moslims. Ook hij was vastgebonden met touwen en 

was niet ver van de plaats waar de Heilige Profeet  

aan het rusten was voor een nacht. De touwen waren 

zo strak dat alle gevangenen aan het kreunen waren 

door de pijn. De Heilige Profeet  hoorde Abbas 

kreunen en was niet in staat om te slapen. De 

metgezellen realiseerden dit en maakten de touwen 

losser. Vervolgens hield het kreunen op. De Heilige 

Profeet  stuurde iemand daarheen en vroeg hoe het  

kwam dat hij Abbas niet meer hoorde kreunen. Die 

persoon vertelde dat de touwen losser waren 

gemaakt, zodat de Heilige Profeet  niet gestoord 

zou worden. Hierover zei de Heilige Profeet :  

`Alle gevangenen moeten hetzelfde behandeld 

worden. Maak alle touwen losser of maak de touwen 

van Abbas strakker.’ Hierop maakten de metgezellen 

alle touwen van de gevangenen losser.  

Vragen:  
1. Wie was Abbas?  
2. Wat was de reden dat hij een gevangene was?  
3. Hoe kwam het dat zijn touwen losser werden gemaakt?  

4. Hoe reageerde de Heilige Profeet  hierop?  
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Het vergiftigde vlees  

 

Een Joodse vrouw vroeg aan de metgezellen van de 

Heilige Profeet , `Welk vlees eet de Heilige Profeet 

 het liefst?'  

Haar werd verteld dat de Heilige Profeet  de 

voorkeur gaf aan een schouder van een lam of een 

schaap.  

Vervolgens slachtte zij een schaap, hakte deze in 

kleine stukjes en roosterde ze. Toen roerde zij 

dodelijke gif erin en nam het vlees mee naar de 

Heilige Profeet .  

 

De Heilige Profeet  keerde terug van het 

avondgebed van de moskee en zag in het donker een 

vrouw staan die iets in haar handen vasthield. Hij 

kwam naar haar toe en vroeg; `Kan ik iets  

voor u doen?'  

De vrouw antwoordde; `Ik heb geroosterde vlees 

voor u meegenomen. Ik weet zeker dat u dit 

goedhartig in ontvangst zal nemen'.  

De Heilige Profeet  bedankte de vrouw en vroeg 

aan een van zijn metgezellen om het vlees in 

ontvangst te nemen.  

 

Later in de avond, wanneer hij en zijn metgezellen 

bijeenkwamen om te eten, werd het geroosterde 

vlees ook geserveerd. De Heilige Profeet  nam het 

vlees en merkte dat het vlees was vergiftigd.  
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Hij waarschuwde anderen ervan te eten, maar een 

metgezel genaamd Bishr had het vlees al opgegeten, 

waarna hij ziek werd en overleed.  

 

De Heilige Profeet  riep de vrouw te komen en 

vroeg haar of zij het vlees had vergiftigd. `Hoe kunt u 

dat zeggen?' zei de vrouw.  

De Heilige Profeet hield een stuk in zijn hand en zei;  

‘Mijn handen zeggen me dat', hiermee wordt bedoeld 

dat hij het al wist voordat hij het geproefd had. De 

vrouw gaf toe dat zij schuldig was en smeekte om 

genade. `Waarom heb je dit gedaan?' , vroeg de  

Heilige Profeet .  

Zij antwoordde; `Mijn mensen waren in oorlog met u 

en mijn verwanten waren vermoord in de strijd. Ik 

besloot om u te vergiftigen en geloofde erin dat als u 

een bedrieger was, u dood zou gaan en wij veilig 

zouden zijn. Maar als u een echte Profeet bent, God u 

zal redden'.   

Nadat de Heilige Profeet  dit hoorde, vergaf hij 

haar, terwijl zij de doodstraf had verdiend.  

 

Vragen:  

1. Wat bracht de vrouw voor de Heilige Profeet ?  

2. Waarom vergiftigde zij het vlees?  

3. Wie overleed van het gif?  

4. Waarom vergaf de Heilige Profeet  haar?  
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Voeden van een groot gezelschap 

 

Abu Hurairahra was een metgezel van de Heilige 

Profeet , die net als vele anderen, zijn tijd in de 

moskee besteedde. Deze metgezellen werden 

`Ashab-i-Suffa' genoemd. Zij overleefden meestal 

op de liefdadigheid van mensen van degenen die 

enkele levensbehoeften voor hen konden sparen. Het 

doel was tijd te besteden in gezelschap van de Heilige 

Profeet , naar hem luisteren, te observeren hoe hij 

omging met anderen en hoe hij zijn kennis aan 

anderen overdroeg. Omdat zij enigszins wat 

opbrachten voor hun levensonderhoud, verhongerden 

zij zich voor een lange periode.  

De werkelijke naam van Abu Hurairahra was Umair. Hij 

werd bekend als `Abu Hurairah', betekent ` Vader 

van katten', omdat hij een kat had en hem erg 

liefhad. Op een gelegenheid had hij niks te eten voor 

drie dagen. De Heilige Profeet  merkte dit door zijn 

zwakke conditie en vroeg of hij honger had. Abu 

Hurairahra reageerde, `Ja, Boodschapper van Allah'.  

Op dat moment was er geen eten in het huis van de 

Heilige Profeet  , maar alleen een beker melk, dat 

hij van iemand gekregen had. De Heilige Profeet  

vroeg aan Abu Hurairahra om ook anderen in de 

moskee erbij te roepen. Abu Hurairahra was bezorgd 

over het feit dat er niet genoeg zou overblijven als 

iedereen erbij zou komen. Maar hij had geen keus dan 

te luisteren naar de Heilige Profeet .  

Hij daarentegen ging naar de moskee en riep de 

anderen. Inclusief hijzelf waren zij met zeven 

personen. De Heilige Profeet  vroeg aan Abu 

Hurairahra om de beker melk aan iedereen door te 
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geven. De Heilige Profeet  drong ieder aan om te 

drinken tot hun zin. Nadat iedereen gedronken had, 

was er nog genoeg melk over in de beker.  

De Heilige Profeet  zei toen, 

`Abu Hurairahra! Wij zijn de 

enigen die nog niet hebben 

gedronken, ga je gang en 

drink.' Abu Hurairahra nam de 

beker en begon te drinken. De 

Heilige Profeet  drong hem 

aan om nog meer te drinken en 

meer totdat hij vol zat, maar 

hij kon niet meer. Hij gaf de 

beker aan de Heilige Profeet  

en de Profeet dronk de beker 

leeg en bedankte God voor Zijn 

genade en barmhartigheid.  

 

Vragen:  

1. Wie was Abu Hurairahra ?  Waarom was hij bekend als 

deze naam?  

2. Wat was zijn echte naam?  

3. Hoeveel personen kwamen de beker melk drinken?  

4. Hoe kwam het dat Abu Hurairahra bezorgd was dat er 

geen melk over zou zijn voor hem?  

5. Wie waren Ashab-i-Suffa?  
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Een liefdevolle beloning  
 

Wanneer de laatste dagen van de Heilige Profeet 

 naderden en zijn missie overwonnen was, geloofde 

hij dat hij terug zal keren  naar God. Daarom, 

bereidde hij zijn metgezellen voor door hen op  

verschillende manieren mede te delen dat zijn einde 

naderde.  

 

Op een dag zei de Heilige Profeet  aan zijn 

metgezellen: 'Als een man een fout maakt, is het 

beter om het in deze leven terecht te zetten, zodat hij 

niet in het hiernamaals hiervoor wordt opgeroepen. 

Daarom, zeg ik aan jullie, aan wie ik iets verkeerds 

heb aangedaan, om naar voren te stappen, zodat ik 

hem kan compenseren, omdat ik niet in het 

hiernamaals herinnerd wil worden aan mijn 

verantwoordelijkheden.'  

De aanwezigen waren echt ontroert dit te horen, hun 

ogen daalden neer in respect en sommigen huilden. 

Zij herinnerden al zijn barmhartigheid en 

openhartigheid. Zij wisten dat hij niemand pijn had 

kunnen doen in zijn leven. Er heerste stilte. Opeens 

kwam er een stem van de zijkant. Een man zei: 

`Boodschapper van God, wanneer u ons in de rij zette 

voor oorlog, kwam uw elleboog tegen mijn rug.' De 

Heilige Profeet  keerde zijn rug naar hem toe en 

zei: 'Kom en neem wraak'.  

De man vorderde naar de Heilige Profeet  en zei:  
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`Boodschapper van Allah, er is een verschil. Mijn rug 

was bloot wanneer uw elleboog tegen mij aan kwam, 

uw rug is bedekt'. De Heilige Profeet  vroeg hem 

zijn shirt vanaf de achterkant omhoog te doen. De 

man deed het shirt van de Heilige Profeet  omhoog. 

In plaats om hem te slaan, boog hij over en kuste zijn 

rug.  

`Wat is dit'? Vroeg de Heilige Profeet . De man 

antwoordde: `Uw elleboog is tegen mij aangekomen, 

maar wie kan wraak nemen van een goedhartig man 

als u. U heeft mij een mogelijkheid gegeven om mijn 

liefde en toewijding aan u te laten zien.'  

 

De metgezellen die intussen boos waren geworden op 

de man, begonnen hem nu te benijden.  

 

Vragen: 

1. Welk boodschap/ advies gaf de Heilige Profeet  

aan de mensen, over het terugkeren naar God?  

2. Waarom werden de metgezellen geraakt door de 

woorden van de Heilige Profeet ?  

3. Welk reden gaf de metgezel om wraak te nemen?  

4. Waarom kuste de man de rug van de Heilige Profeet ?  
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Vriendelijkheid jegens de ouders  

 

Een van de leerstellingen van de Heilige Koran is 

dat kinderen veel respect moeten tonen aan hun 

ouders. In de Islam wordt vriendelijkheid en 

verantwoordelijkheid van de kinderen naar de ouders 

toe erg belangrijk gevonden dan andersom.  

 

De Heilige Koran zegt: `Uw Heer heeft u bevolen, 

zeggende: Aanbidt niemand anders dan Mij en 

betoont vriendelijkheid jegens de ouders. Indien een  

hunner bij u een hoge leeftijd bereikt of beiden dit 

doen, zeg dan nimmer tot hen `Foei' noch stoot hen 

af, doch spreek tot hen een welgevallig woord. En 

wees teder voor hen in erbarming. En zeg: Mijn Heer, 

ontferm u over hen daar zij mij opvoedden toen ik  

jong was.' (17:24,25)  

 

Dit betekent wanneer ouders een hogere leeftijd 

bereiken, zij net als kleine kinderen behandeld 

moeten worden, namelijk gehecht en liefhebbend.  

De Heilige Profeet  heeft gezegd: `Het paradijs ligt 

onder de voeten van uw moeder.'  

 

Een keer kwam een man naar de Heilige Profeet  

en vroeg hem: `Boodschapper van Allah! Aan welke 

relatie hoor ik de meeste toewijding te laten zien?' De 

Heilige Profeet  antwoordde: `Uw moeder.' De man 

vroeg: `Wie daarna?'  



79 

 

De Heilige Profeet  antwoordde weer: `Uw 

moeder.' De man vroeg voor de derde keer: ` En wie 

na mijn moeder'. De Heilige Profeet  antwoordde 

nogmaals: `Uw moeder.' Wanneer hij de vierde keer 

vroeg antwoordde de Heilige Profeet : `Uw vader 

en na hem andere relaties die dichtbij uw staan. ‘ 

Toen Mekka Islamitisch werd en de Heilige Profeet   

naar de stad kwam, bracht Abu Bakrra zijn vader, een 

hele oude man, naar hem voor ontmoeting. De Heilige 

Profeet  zei aan Abu Bakrra, waarom hij zijn vader 

in zoveel moeilijkheden had gebracht om hem te 

komen bezoeken? Hij zou met plezier naar hem toe 

gekomen zijn.  

 

De Heilige Profeet  heeft ook gezegd dat de meest 

ongelukkige persoon iemand is die de mogelijkheid 

heeft gekregen zijn of haar ouders te dienen, maar 

faalt om Paradijs te verkrijgen, doordat hij of zij geen 

vriendelijkheid heeft getoond jegens de ouders.  
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Vragen:  

1. Wat zei de Heilige Profeet  aan Abu Bakrra wanneer hij 

zijn vader naar hem bracht?  

2. Wat bedoelt de Heilige Profeet  met `het paradijs ligt 

onder de voeten van uw moeder'?  
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Brieven naar koningen  

 

Nadat de Heilige Profeet  zich had gevestigd in 

Medina, stuurde hij brieven naar verschillende leiders, 

om ze uit te nodigen tot de Islam. Eén van de brieven 

was gestuurd naar de keizer van Abessinië, wie een 

Christen was.  

 

 
 

De brief luidde als volgt:  

 

`In de naam van Allah, de Barmhartige, de 

Genadevolle.  

Van Mohammed, de Boodschapper van Allah. Vrede 

zij met u, O keizer. Ik aanbid, de enige echte God. Hij 

en geen ander is waardig van aanbidding. Hij is de 
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Koning van de Koningen, de bron van alle 

volmaaktheden, vrij van alle tekortkomingen. Hij is de 

beschermer van al Zijn creaties en verstrekt vrede 

aan Zijn dienaren. Ik getuig dat Jezus, zoon van 

Maria, een boodschapper was van God, die aan haar 

gegeven was, vanwege haar devotie tot God, en door 

de belofte die met haar gemaakt was door God. Ik 

nodig u uit om toe te treden tot het aanbidden van de 

Enige echte God. Ik nodig u ook uit om mij te volgen 

en te geloven in de God die mij heeft gestuurd. Ik 

nodig u en uw legers uit om de kracht van de 

Almachtige God te accepteren. Hierbij voldoe ik mijn 

plicht, doordat ik u de boodschap van God heb 

bezorgd. Ik heb het met een oprecht hart gedaan en 

hoop dat u de oprechtheid van deze brief zal 

waarderen. Wie de leiding van God accepteert, 

ontvangt de zegeningen van God'.  

 

Toen deze brief bij de keizer van Abessinië aan kwam, 

had hij er veel respect voor. Hij nam het in zijn 

handen, hield het voor zijn ogen en plaatste het 

eerbiedig in een ivoren doosje en zei: `Totdat  

deze brief veilig is, zal mijn koninkrijk ook veilig zijn'.  

Wat de keizer zei, bleek waar te zijn.  

Hij regeerde zonder enige bemoeienis van andere 

landen.  

 

De Heilige Profeet  schreef een soortgelijke brief 

naar de keizer van Iran.  

 

Toen hij de brief ontving, werd de brief voorgelezen 
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aan hem. Tijdens het voorlezen, barstte de keizer in 

woedde, hij pakte de brief en scheurde het in stukjes. 

Dit werd gerapporteerd aan de Heilige Profeet , 

waarop hij zei: `Wat de keizer met mijn brief heeft 

gedaan, God zal dat ook doen met zijn keizerrijk'.  

 

Echter, was de boosheid van de keizer niet voorbij, hij 

beval de onderkoning van Jemen om soldaten te 

sturen naar Medina en de Heilige Profeet   

te arresteren. De onderkoning stuurde twee soldaten 

naar Medina en gaf hen een brief voor de Heilige 

Profeet , waarin beschreven stond dat de  

Heilige Profeet  met de soldaten moest mee komen 

zonder enige excuus.  

 

De soldaten arriveerden in Medina en vertelden aan 

de Heilige Profeet  wat het doel van hun bezoek 

was. Zij zeiden dat als hij weigerde om mee te 

komen, zij hem en zijn mensen zouden vernietigen.  

De Heilige Profeet  luisterde en zei aan hun om de 

volgende ochtend weer te komen.  

 

De hele nacht bad hij tot de Almachtige God en 

ontving een openbaring, `de zoon heeft de vader 

vermoord, deze nacht'.  

 

De volgende ochtend kwamen de twee soldaten naar  

hem toe, de Heilige Profeet  vertelde hun wat hem 

was geopenbaard. Hij gaf hun een brief om het aan 

de onderkoning van Jemen te geven, waarin stond dat 

de dood van de keizer door de handen van zijn zoon 
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gedaan zal worden.  

 

Wanneer de onderkoning de brief ontving, zei hij: 

`Als deze man een ware Profeet is, dan zal het zo 

zijn. Als hij dat niet is, dan God  

help hem en zijn land'.  

 

Snel daarna, kwam er een bericht van Iran en werd 

bevestigd wat de Heilige Profeet  in zijn brief had 

vermeld. Het bevatte ook aanwijzingen om het bevel 

van de vorige keizer over de arrestatie van de Heilige 

Profeet  in te trekken. De onderkoning was erg 

onder de indruk en accepteerde de Islam samen met 

vele andere vrienden van hem.  

Vragen:  

1. Wat versta je onder de `keizer'?  

2. Hoe ging de keizer van Abessinië met de brief van de 

Heilige Profeet  om?  

3. Wat was de reactie van de keizer van Iran toen de brief 

aan hem werd voorgelezen?  

4. Wat schreef de Heilige Profeet  in zijn brief aan de 

onderkoning van Jemen?  

5. Welke openbaring kreeg de Heilige profeet  

over de keizer van Iran?  

6. Hoe accepteerde de onderkoning van Jemen de Islam?  
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Kracht van bidden  
 

Het gebed is de voornaamste middel tot de 

nabijheid van God.  

God zegt in de Heilige Koran:  

 

'Wanneer de mensen over mij vragen, O Profeet, 

vertel hen dat ik  

dichtbij ben. Ik reageer op degenen die mij roepen, 

daarom zullen zij mij moeten aanbidden en in mij 

geloven en moge zij het rechte pad volgen'. (2:187)  

 

Hoe machtig een man ook kan zijn, iedere actie van 

hem is afhankelijk van Gods wil en Zijn hulp. Opdat 

hij naar Hem moet terugkeren. Zelfs de Heilige 

Profeet , net als de anderen, was behoeftig van 

Zijn genade en barmhartigheid. Hij vroeg naar Zijn 

begeleiding en  

hulp in alle zaken en situaties. Hieronder volgen een 

aantal gebeurtenissen die laten zien hoe geleidelijk 

God zijn gebeden heeft verhoord.  

 

1. Er was eens, door gebrek aan regen, hongersnood 

in Medina aangetroffen. De Heilige Profeet  was 

bezig met het geven van de vrijdagspreek wanneer 

iemand vanuit het publiek riep: `O boodschapper van 

Allah! Vee is aan het doodgaan vanwege behoefte aan 

voedsel en drinken. Mensen zijn aan het uithongeren 

en gaan dood. Bid tot God dat hij, door zijn genade, 
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regen naar ons stuurt'. De 

Heilige Profeet  deed 

zijn handen omhoog en 

bad tot God voor regen. 

De lucht wat helemaal 

helder was, was opeens 

bedekt met een zanderig 

storm.  

Daarna verschenen 

donkere wolken, die 

hevige regen mee 

brachten. Nadat de 

mensen thuiskwamen, 

waren hun kleren 

doorweekt. De regen 

bleef de hele week. 

Mensen werden bezorgd. 

Zij kwamen tot de Heilige Profeet  en zeiden: 'O 

Boodschapper van Allah! Door de regen ontstaat er 

chaos, huizen worden vernietigd. Bid tot God, dat het 

stopt'.  

De Heilige Profeet  glimlachte en bad weer. Snel  

verdwenen de wolken en was Medina weer helder.  

2. De moeder van Abu Hurairahra was een niet 

gelovige. Hij probeerde haar te overtuigen, maar zij 

wilde de Islam niet accepteren.  

Op een dag was hij met haar aan het praten, waarbij 

zij slecht over de Heilige Profeet sprak. Abu Hurairahra 

vond dit ernstig.  

Hij ging naar de Heilige Profeet  en na het hele 

voorval verteld te hebben, smeekte hij dat hij moest 
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bidden tot God dat Hij haar begeleiding zal geven.  

De Heilige Profeet  bad tot God. Later op de dag 

toen Abu Hurairahra thuis aan kwam, was de deur van 

zijn huis gesloten. Hij klopte op de deur. Zijn moeder 

vroeg hem te wachten voor een tijdje. Zij was klaar  

met het douchen, kleedde zich aan en zei de volgende  

woorden:' Er is geen God behalve Allah en 

Mohammed is de boodschapper'. En opende 

vervolgens de deur. Abu Hurairahra 

was zo tevreden dat hij terug rende naar de  

Heilige Profeet  om hem het goede nieuws te 

vertellen.  

3. Een keer werd Sa'ad bin Abi Waqasra 

, wie de Heilige Profeet  metgezelde naar Mekka, 

ernstig ziek. Er was geen hoop van zijn overleving en 

zijn familie bereide zich voor om het testament te 

schrijven. De Heilige Profeet  kwam hem opzoeken. 

Sa'ad zei aan hem:' Boodschapper van Allah! Ik ga 

dood in een stad van waar wij waren geëmigreerd.'  

De Heilige Profeet  troostte hem en zei, `Nee, jij 

gaat niet dood, als God wil'. En bad drie keer voor zijn 

genezing. Zijn gebeden werden verhoord en Sa'ad 

herstelde snel van zijn ziekte en leefde nog 15 jaren 

meer.  

 

Vragen:  

1. Geef voorbeelden voor het verhoren van de gebeden van 

de Heilige Profeet .  

2. Schrijf een klein verslag over het belang van bidden.   
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Umarra vermomd  
 

Nadat Hazrat Abu Bakrra overleed, was Hazrat 

Umarra gekozen als de tweede khalifa. Hij was lang, 

goed gebouwd en had een wit getinte huid. Hij was 

een goede spreker, een leider en erg gedisciplineerd. 

Hij was een man met simpele  

gedragingen. Hoewel hij een heerser was, hanteerde 

hij enorme schatten van goud, zilver en waardevolle 

juwelen. Maar toch zijn eigen mantel had veel vlekken 

erop. 

Hij was de eerste leider die voor het land zorgde en  

verschillende taken uitvoerde. Hij bezocht en hielp de 

gezinnen, van mannen die zich overgaven aan de wil 

van Allah en die ver van huis waren. Hij vervulde hun 

primaire behoeftes, schreef brieven voor hen en 

bezorgde deze. Hij was erg angstig om te weten over 

de toestand van zijn mensen. Daarom ging hij vaker 

in het donker zonder toezicht naar buiten.  

 

Een keer, toen hij naar buiten ging, hoor hij een paar 

kinderen huilen. Hij volgde het geluid en kwam 

terecht bij een tent. Binnen zag hij een vrouw zitten 

voor een vuurtje. De vrouw was iets aan het koken en 

naast haar zaten de kinderen te huilen.  

 

Het was laat voor de kinderen om nog te eten. Hazrat 

Umarra ging naar de vrouw toe en vroeg aan haar: 

`Wat ben je aan het koken'? Zij antwoordde dat zij 

geen eten had om aan haar kinderen te kunnen geven 
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en het pannetje vol met water 

en stenen op het vuur had 

gelegd om de kinderen de 

indruk te geven dat ze iets aan 

het koken was.  

Hazrat Umarra was diep 

teleurgesteld om dit te horen. 

Hij haastte zich naar de markt, 

kocht een zak bloem, vlees, olie 

en een paar dadels en ging 

terug naar de tent. Zijn dienaar 

smeekte hem de spullen te dragen, maar hij weigerde 

en zei: ` Het is mijn verantwoordelijk. Jij zal niet mijn 

last dragen op de Dag des Oordeels'.  

 

Gearriveerd bij de tent, gaf hij de spullen aan de 

vrouw en zei tegen haar om een maaltijd voor te 

bereiden. In tussentijd waren de kinderen in slaap 

gevallen.  

Hazrat Umarra wachtte totdat het eten klaar was, de 

kinderen ontwaakten en hadden gegeten. 

 

De vrouw bedankte hem voor zijn vriendelijkheid en 

zei: `Het zal beter geweest zijn als u de Khalifa was 

dan Umar, die niet bewust is van de situatie van zijn 

mensen.’ Hierop antwoordde Hazrat Umar (ra): 

`Misschien is Umar niet zo slecht als u denkt', en 

vertrok.  

Eens toen Hazrat Umarra zijn ronde aan het maken 

was, zag hij een woestijnbewoner (Bedoeïen) buiten 
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zijn tent zitten. De Khalifa ging naast hem zitten en 

begon met hem te praten. Opeens hoorde hij een 

kreun binnenin de tent.  

Hazrat Umarra vroeg wat er aan de hand was. De man 

vertelde dat zijn vrouw aan het bevallen was. Hazrat 

Umarra vroeg of er iemand binnen was om haar te 

helpen. Hij antwoordde dat er niemand was.  

De khalifa haastte zich naar huis en nam zijn vrouw 

mee, zodat zij de andere vrouw kon helpen.  

 

Wanneer het kind werd geboren, riep Ummi-Kalsum, 

de vrouw van de Khalifa: `Ameer-ul-Momineen (leider 

van de rechtvaardigen), feliciteer je vriend op de 

geboorte van een zoon'. Toen de man dit hoorde, 

sprong hij op en stond in een respectvolle positie 

tegenover Hazrat Umarra . Hazrat Umarra  

zei: `Het geeft niet, kom mij morgen bezoeken en ik 

zal je een vergoeding geven voor de baby.'  

Vragen:  

1. Waarom ging Hazrat Umarra naar buiten in het donker?  

2. Hoe komt het dat de kinderen nog geen eten hadden 

gekregen?  

3. Waarom liet Hazrat Umarra de spullen niet dragen door 

zijn dienaar?  

4. Wat deed de Khalifa zodat de vrouw die aan het bevallen 

was, hulp kreeg?  

5. Hoe kwam de woestijnbewoner erachter dat de persoon 

die hem geholpen had de khalifa was?  
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Voorkeur geven aan anderen dan 

jezelf  

 

De strijd van Yarmuk was een van de beste strijd in 

de geschiedenis van de Islam. De moslims werden 

opgezet tegen de macht van de Byzantijnse rijk. 

Tegen een leger van 200 honderd duizend soldaten, 

had Khalid bin Waleed, de aanvoerder van de  

Islamitische leger, slechts 40 duizend soldaten onder 

hem.  

De Romeinen waren in ieder aspect beter voorbereid 

dan de Moslims. Het gevecht duurde zes dagen lang, 

met de dag mee werd het gevecht steeds erger.  

 

Vrouwen hadden ook een actieve bijdrage in de strijd. 

Niet alleen moedigden zij de mannen aan om dapper 

te vechten tegen zware tegenvallen maar ook 

waarschuwde en berispte hen wanneer zij probeerden 

weg te rennen van het slagveld. Ze vielen hen ook 

daadwerkelijk aan met tentstapels en stenen 

waardoor ze gedwongen werden terug te keren om de 

vijand onder ogen te zien. 

Een paar Moslimvrouwen wierpen zich voort met de 

zwaarden totdat ze voor de mannen waren. Umme 

Hakim, de dochter van Haris; Asma, de dochter van 

Abu Bak rand Juwariya, de zus van Muawiyya, waren 

de vrouwen die dapper mee vochtten in deze strijd.  
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De Moslims verloren 4000 mannen in dit gevecht. De 

meesten van de overlevenden waren gewond, de 

wonden variërend van licht tot ernstig. Op de vierde 

dag van de strijd verloren 700 Moslimsoldaten hun 

ogen vanwege de pijlen van de Romeinse leger.  

De vierde dag werd bekend als de `dag van het 

verloren oog'. De Romeinen verloren meer soldaten 

dan de Moslims. Zij verloren ongeveer 7000 Romeinse 

soldaten.  

Gedurende de strijd ging een Moslimsoldaat, Abu 

Jahm, op zoek naar zijn vermiste neef. Hij nam water 

met zich mee voor de gewonde soldaten. De 

gewonden en de doden lagen verspreid over het 

slagveld. Abu Jahm vond zijn neef op het slagveld, die 

erg gewond was. Toen hij hem iets te drinken wilde 

geven, hoorde hij een andere gewonde soldaat huilen 

voor water. De neef van Abu Jahm weigerde te 

drinken en wees naar de andere soldaat en zei hem 

eerst water te geven. Hij bereikte nauwelijks de 

andere soldaat en hoorde een derde soldaat kreunen 

van de pijn. De tweede soldaat wees Abu Jahm naar 

de derde soldaat. Abu Jahm ging naar de derde 

soldaat, maar voordat hij hem water kon geven, was 

hij al overleden. Abu Jahm rende vlug terug naar de 

tweede soldaat, maar ook hij was overleden. 

Vervolgens rende hij naar de plek waar zijn neef lag, 

maar ook hij was overleden.  

 

Elk van de stervende soldaten gaf voorkeur aan de 

behoeftes van de andere broeders dan zijn eigen. 
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Moge Allah hun zielen zegenen met Zijn genade voor 

hun opoffering voor anderen ten koste van hun eigen 

leven.  

 

Vragen:  

1. Tussen wie was de strijd van Yarmuk?  

2. Wie was de aanvoerder van de Moslimleger?  

3. Hoeveel Moslimmannen namen deel aan de strijd?  

4. Wat was het aantal van het leger van de vijand?  

5. Wat was de rol van de Moslimvrouwen in deze strijd?  

6. Noem een paar van de Moslimvrouwen die deelnamen 

aan de strijd.  

7. Waarom is de vierde dag van de strijd bekend als de 

`dag van het verloren oog'?  

8. Voor wie bracht Abu Jahm water?  

9. Dronk zijn neef het water? Als nee, dan waarom niet?  
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Overwinnend terug naar Mekka  
 

Volgens de overeenkomst van Hudaibya, kregen de 

Arabieren de keus om te kiezen tussen de Mekkanen 

of de Moslims.  

Tevens werd er afgesproken dat de partijen voor 10 

jaar lang niet met elkaar zouden vechten. Vanwege 

deze overeenkomst, koos de stam van Banu Bakr de 

Mekkanen en de stam van Banu Khuza'a voor 

verbintenis met de Moslims.  

Nadat dit besluit werd genomen, viel de stam van 

Banu Bakr de stam van Banu Khuza'a aan en 

vermoordde velen onder hen. Een gezagvoerder van 

Banu Khuza'a ging naar de Heilige Profeet  om hulp 

te vragen.  

Omdat dit een schending was van het verdrag, 

beloofde de Heilige Profeet  voor hulp en bereidde 

zijn mannen voor om naar Mekka te gaan. Toen zij in 

Medina arriveerden, sloten vele andere Moslims hun 

aan. Na een paar dagen kwamen zij aan in Faraan.  

 

Het aantal van de Moslims die onder het gezag van de 

Heilige Profeet waren, was meer dan 10.000. Dit was 

precies zoals de voorspelling benoemd in het oude 

testament. Mijn Liefste is blank en rood, Hij draagt de 

banier boven tien duizend'. (5:10) 

Hij zeide dan: De Heere is van Sinai gekomen, en is 

hun lieden opgegaan van Seir; Hij is blinkend 
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verschenen van het gebergte Paran, en is 

aangekomen met tien duizenden der heiligen; tot Zijn  

rechterhand was een vurige wet aan hen (33:2)  

Nadat het nieuws werd verspreid dat de Moslimleger 

was aangekomen in Mekka, stuurden zij hun leider 

Aby Sufyan om uit te zoeken wat het aantal was. Abu 

Sufyan kwam uit Mekka, met een paar vrienden 

begon zijn reis naar Medina. Zij reisden de hele  

dag en zagen in de nacht iets geweldigs. Zij zagen 

mooi kampvuur, waar de Moslims aan het 

overnachtten waren.  

Voor iedere tent was een kampvuur. Abu Sufyan was 

verbaasd om zo'n groot leger te zien. Hij vroeg aan 

zijn metgezellen: `Is deze  

leger van de hemel gevallen?'; Ik ken geen Arabisch 

leger die zo groot is!'  

Terwijl zij hierover nadachten, kwam er een geluid uit 

de donker die Abu Sufyan riep. Het was Abbas, die op 

de wacht stond bij de kamp en hij was een oude 

vriend van Abu Sufyan. Abbas haalde Abu Sufyan 

over om met hem mee te gaan naar de Heilige Profeet 

. De Heilige Profeet  zei aan Abbas om voor de 

leider van de Mekkanen te zorgen gedurende de 

nacht. Vroeg in de ochtend zag Abu Sufyan nog iets 

ongewoons. Hij zag mannen uit de tenten komen, hun 

handen en voeten wassen en vervolgens plaats 

nemen in rijen achter de Heilige Profeet . Hij was 

een beetje angstig en vroeg, `Wat doen zij'?  

 

Abbas vertelde dat zij zich klaarmaakten voor het 
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ochtendgebed.  

Abu Sufyan was onder de indruk om te zien hoe 

gedisciplineerd de Moslims waren. Tijdens het gebed, 

volgden zij de beweging van de Heilige Profeet ; 

staand, buigend, zittend en neerknielend.  

 

Hij zei verrast: `Ik ben naar grote rechtbanken 

geweest. Ik heb de rechtbank van Chosroes en de 

rechtbank van de Kaiser gezien, maar geen enkel 

persoon gezien die zo toegewijd is aan zijn leider als 

de Moslims zijn naar hun Profeet.’  

Abu Sufyan realiseerde dat er geen kans was voor 

hem om te winnen tegen de Moslims. Wanneer het 

gebed beëindigde, verzocht hij de Heilige Profeet   

om vriendelijk te zijn voor de mensen van Mekka.  

  

Hij was bevreesd dat de Moslims misschien wraak 

zouden nemen voor de wreedheden die de Mekkanen 

hadden gepleegd. Hij vroeg de Heilige Profeet   

om vrede te sluiten.  

De Heilige Profeet antwoordde: `Ja, iedereen die 

binnen blijft, zal vrede hebben. Wie onderdak neemt 

in Abu Sufyan's huis, zal vrede hebben. Wie de Ka'aba 

binnen gaat, zal vrede hebben. Degenen die hun 

armen omlaaghouden, zullen vrede hebben'.  

De Heilige Profeet overhandigde een vlag aan Abu 

Ruwaiha, die een verbond van broederschap had 

afgesloten met Bilal en zei: `Dit is de vlag van Bilal, 

wie onder deze vlag zal komen, zal vrede hebben'. Hij 

zei aan Bilal om voor de vlag te lopen en een  
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aankondiging te maken.  

 

Bilal, die een slaaf geweest was, achtervolgd en 

vernederd werd en tot schande werd gebracht door de 

Mekkanen, omdat hij in de Islam geloofde, voelde zich 

die dag trots om de vlag van vrede te dragen in zijn 

naam.  

 

De Moslims marcheerden richting Mekka en Abu 

Sufyan keek toe vanuit een berg. Het zag er 

waanzinnig uit.  

Hij zag vastberadenheid op hun gezichten. Hij zag 

hun toewijding naar de Heilige Profeet . Het was 

een man die zeven jaar terug gevlucht was van 

Mekka, uit angst voor zijn leven, en nu terugkeerde 

met een leger waarvoor Mekka niet in staat was om 

weerstand te bieden.  

 

Abu Sufyan ging snel terug om zijn mensen in te 

lichten over de voorwaarden van vrede. De mensen 

van Mekka renden voor bescherming en zo kwam 

Mekka in handen van Moslims zonder enige 

bloedvergieting. Er was slechts één ongewenst 

incident die zich plaatsvond bij die gelegenheid.  

De Heilige Profeet  had al zijn volgelingen bevolen 

niemand te vermoorden behalve in verdediging. Het 

deel van de stad waar Khalid binnen ging, had niet 

gehoord over de voorwaarden van vrede en dus 

kwamen zij in opstand. Het resultaat was dat twaalf  

of dertien van de Mekkanen overleden.  
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Dit nieuws verspreidde zich 

geleidelijk tot de Heilige 

Profeet  , en onmiddellijk 

bracht hij bevelen die het 

bloedbad stopte.  

Echter, in alle strijden waar 

de Heilige Profeet  in  

zelfverdediging had 

gevochten, waren iedere 

keer duidelijke bevelen gegeven aan zijn volgelingen 

om geen vrouwen en kinderen te vermoorden, tevens 

geen ministers van religie, noch oude mannen, noch 

degenen die verhinderd waren voor oorlog.  

Nogmaals, degenen die hun zwaarden omlaag hielden 

werden niet vermoord. Geen gebouwen mochten 

verwoest worden. Hij verbood om bomen met fruit 

neer te halen.  

Mekka binnengekomen, ging de Heilige Profeet  

rechtstreeks naar de Ka'aba en voerde het ritueel uit 

om zeven keer om het heilige huis heen te lopen. Er 

waren 360 afgoden in het huis.  

De Heilige Profeet  vernielde deze één bij één en 

reciteerde het volgende vers:  

En zeg: `Waarheid is gekomen en leugen is 

verdwenen. En de  

leugen is inderdaad onderhevig om te verdwijnen.’ 

(17:82)  

Op deze manier werd de Ka'aba hersteld naar zijn 

ware doel, de aanbidding van de enige God. De 

Heilige Profeet  stuurde toen de leiders van de 
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Quraish en vroeg hen welke behandeling zij  

verwachtten van hem. `De behandeling die Joseph 

toekende aan zijn broeders', antwoordden zij.  

De Heilige Profeet  zei: `Dan zal er geen verwijt 

worden gelegd voor jullie op deze dag.’  

Deze nobele behandeling door de Heilige Profeet   

voor zijn bloeddorstige vijanden, die geen middel 

onbeproefd hadden gelaten om hem te doden en de 

Islam in wortel en tak te vernietigen, zal 

ongeëvenaard staan in de geschiedenis van de 

mensheid.  

 

Vragen:  

1. Wat waren de voorwaarden die vastgesteld werden in het 

verdrag van Hudaibya?  

2. Wie hield zich niet aan het verdrag?  

3. Wie was de leider van de Mekkanen? Wat zag hij in de 

woestijn s’ nachts?  

4. Wat was de voorspelling in de oude testament en hoe is 

het waar gekomen?  

5. Wat waren de voorwaarden van vrede die door de Heilige 

Profeet  waren aangekondigd?  

6. Welke behandeling ontvingen de Mekkanen van de 

Heilige Profeet  wanneer Mekka in handen kwam van de 

Moslims?  

7. Noem een aantal van de leefregels genoemd door de 

Heilige Profeet  over oorlog.  
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Islam in opmars  

 

De Heilige Profeet  is overleden en heeft veel 

voor ons achtergelaten:  

1. De Heilige Koran: een complete leidraad voor de 

mensheid.  

2. Zijn voorbeelden en gezegden.  

3. De trouwe metgezellen, die de vlag van Islam naar 

de vier hoeken van de wereld hebben gedragen. De 

Heilige Profeet  zelf was een ongeletterde persoon, 

hij had veel respect voor kennis.  

Hij heeft gezegd: `Het is de taak van iedere Moslim, 

mannelijk of vrouwelijk, om kennis te vergaren', en 

dat `de beste liefdadigheid voor een Moslim is om 

kennis te vergaren en deze over te dragen  

aan anderen'.  

Geïnspireerd wijdden de Moslims zich toe tot het leren 

en overbrengen van kennis met veel succes.  

 

Tijdens de middeleeuwen, werden Moslim 

universiteiten en scholen gerangschikt als de besten 

en geleerden uit alle kanten van de wereld kwamen 

hiernaartoe. Zij voerden onderzoeken uit in bijna alle 

gebieden.  

De deuren van de universiteiten waren geopend voor 

iedereen, rijk en arm, inheems en buitenlands. De 

armen werden aangemoedigd en gefinancierd door de 

staat van de rijkdom.  
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Vanwege hun ijverheid voor kennis, vertaalden de 

Moslim geleerden veel van de geschriften van de 

Griekse filosofen naar het Arabisch. De Griekse 

werken die van groot belang waren, werden alleen 

bewaard door de inspanningen van de Moslim 

geleerden.  

De Moslim kunstenaars en schilders blonken uit van 

de anderen in de kunst van het artistieke snijwerk, 

het ontwerp en voornamelijk in het gebruik van kleur.  

Het bewijs van hun 

bekwaamheid is nog steeds 

te zien in vele delen van de 

wereld, bijvoorbeeld de 

Alhambra in Spanje, de 

blauwe moskee in Istanbul, 

Taj Mahal en andere Mughal 

gebouwen in India en 

Pakistan. In deze gebouwen wordt een prachtige 

samenstelling van geschilderde ontwerpen 

weergegeven.  

 

De Heilige Koran, een complete leidraad voor het 

leven, leidde de Moslimleiders van elke leeftijd, om de 

oplossingen van problemen die zij in hun dagelijkse 

leven meemaakten te onderzoeken.  

Gedreven onderzochten zij en deden zij uitvindingen. 

Zij dachten na over de schepping van de enorme 

uitgestrektheid van de aarde en om de prachtige 

creatie van de sterrenhemel.  

De Heilige Koran voorspeld dat de hemelen met al zijn 
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hemellichamen en de aarde met al 

zijn schatten, de diepe zee en hoge 

bergen allemaal gecreëerd zijn voor 

de behoeften van de mens.  

Geïnspireerd door het leer van de 

Heilige Koran zijn de Moslims 

begonnen om deze schatten te 

onderzoeken. Zij werden de pioniers 

in de beschaving en cultuur, 

bouwers van prachtige openbare werken, 

organisatoren van prachtige instellingen en vinders 

van groot aantal wetenschappen en kunsten.  

Zij hadden de instrumenten van astronomie 

uitgevonden en tal observatoria gebouwd. Met behulp 

van trigonometrie hebben ze het land uitgestippeld, 

de zee in kaart gebracht en de lucht bekeken.  

Met de uitvinding van de Mariniers' kompas begonnen 

zij rond te trekken over de oceanen. Hun zwakke 

boten werden vervangen door grotere zeilschepen.  

 

Hun interesse in aardrijkskunde werd aangewakkerd 

door deze enorme reizen. Zij voerden over de 

oceanen van het Verre Oosten zoals China, 

onderzochten de kusten van Afrika en bereikten in het 

Noorden bij Scandinavië. Sommigen reisden over het 

land door Centraal Azië naar het Noorden van 

Rusland.  

 

Het waren de Moslim geleerden die de wetenschap 

van de algebra hadden geïntroduceerd aan Europa.  
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In medische wetenschap hadden zij veel interesse. Zij 

wisten het gebruik van anesthesie en voerden 

operaties op patiënten. De Moslimartsen van de 11e 

eeuw introduceerden de gewoonten van mobiele 

klinieken.  

In chemie hadden zij groot succes. 

Zij hadden veel nieuwe chemicaliën 

uitgevonden, zoals alcohol, 

salpeterzuur en zwavelzuur. De 

beste van alle Arabische 

wetenschappers was Jabir bin 

Hayyan. Een aantal van zijn 

uitvindingen vormden de basis van Europese studies 

zo laat in de 18e eeuw. De Moslim wetenschappers 

van die tijd pasten de kennis van chemie tot 

landbouw toe. Zij wisten over het gebruik van 

meststoffen en vruchtwisseling. Hun bijdrage aan 

metallurgie en keramiek was enorm. Hun staal 

maakte Toledo en Damascus bekend. Zij 

produceerden ook de beste lederstof.  

 

Een andere grote bijdrage door de Moslims was de 

vervaardiging van papier, de kunst hadden zij geleerd 

van de Chinezen maar brachten het tot een hoger 

niveau. De eerste papierplant was gevestigd in 

Bagdad aan het einde van de 8ste eeuw.  

Zij hadden een groot affectie naar literatuur en 

boeken. Zij vestigden vele universiteiten voor hogere 

studies. Sommigen hadden een wereldwijde reputatie. 

De universiteiten van Cordoba en Toledo in Spanje 
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waren erg populair en trokken begaafde geleerden 

aan van die tijd.  

De Moslim geleerden hebben niet allen groot werk 

verricht voor wetenschap en kunst, maar hebben ook 

oude werken van filosofie en geneeskunde vertaald 

van de Grieken, India en Perzië naar het Arabisch. De 

Moslimsteden werden de centra van kennis en 

wijsheid, waar geleerden uit de hele wereld naartoe 

kwamen.  

Zolang de Moslim de leringen van de Heilige Boek 

naleefde, waren zij in voorspoed en zocht de gehele 

wereld naar hun leiding. Toen zij dit Goddelijke 

boodschap hadden genegeerd, stopte hun vooruitgang 

en werd gelijkmatig hun conditie betreurenswaardig.  

Tot aan vandaag heeft de mensheid een nieuw 

tijdperk bereikt. Er is een snelle vooruitgang gekomen 

in de wetenschap en technologie. Met deze snelle 

vooruitgang, zijn nieuwe problemen ontstaan, de 

oplossing is alleen te vinden in de Heilige Koran, de 

fontein van alle kennis. Echter, de behoefte nog 

steeds is om de ware leider te herkennen van dit 

almachtige boek. Wanneer een persoon naar God 

keert voor leiding, zal Hij hem uit de schaduw en 

donker halen en hem leiden naar het licht en het 

rechte pad.  

 
Vragen:  

1. Noem een gezegde van de Heilige Profeet  

die de behoefte van kennis opdoen kenmerkt.  
2. Noem een aantal van de Moslim bijdragen voor de  
ontwikkeling van wetenschap en technologie.  
3. Wat was de oorzaak van de daling van de Moslims?  


