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Islamitisch
Nieuwsbrief

Shawwaal

Evenementen
deze maand
 01 - Eid-ul-Fitr
 01 - Dag van overlijden van Imam Boekhari رحمة هللا عليه
 13 - Geboortedag
van Imam Boekhari
رحمة هللا عليه

Qurán

ِ ِبس ِْم ه
الر ِح ِيم
الر ْح َٰم ِن ه
َّللا ه
ٌقُ ْل يا ِعبا ِد الهذِين آمنُوا اتهقُوا ربه ُك ْم ِللهذِين أ ْحسنُوا فِي َٰه ِذ ِه ال ُّد ْنيا حسنة
ِض ه
ب
ٍ صا ِب ُرون أ ْجر ُه ْم ِبغي ِْر ِحسا
َّللا وا ِسعةٌ ِإنهما يُوفهى ال ه
ُ وأ ْر

 15-Shahadat van
Syed ush Shohada
Hazrat Ameer Hamza رضي هللا عنه

Az-Zoemar 10
Zeg: "Mijn gelovige dienaren! Vrees uw Heer, Voor hen die in deze wereld goed doen, is
het goede. En de aarde van Allah is ruim! Voorwaar, aan de standvastigen zal hun beloning zonder berekening worden uitbetaald!"

Hadith

ُ" إذا كان ليْلة:  قال رسول هللا ﷺ: وعن أنس قال
القدر نزل ِجبْر ْي ُل ِفي
ِ
، يذكر هللا ع هز وج هل
ُكب ُكب ٍة ِمن ْالمال ِئك ِة يُصلُّ ْون ع َٰلى ُك ِل ع ْب ٍد قا ِئ ٌم ْأو قا ِع ٌد
ُ
ْ  ي ْعنِي ي ْو ُم ِف- فإذا كان ي ْو ُم ِع ْي ِد ِه ْم
َٰ - ط ِر ِه ْم
 يا:  فقال، ُباهى ِب ِه ْم مالئِكته
ْ ُ ربهنا جزا ُؤه: ير وفّٰى عملهُ ؟ قالوا
، أن يُوفّٰى أجره
ِ مال ِئك ِتي ما جزا ُء
ٍ أج
ِي وإمائ ْي قض ْوا ف ِريض ِتي علي ِه ْم ث ُ هم خر ُجوا يعُ ُّج ْون
ْ  ع ِب ْيد،  مال ِئك ِتي: قال
، علُ ِوي وا ِْرتِفاعِ مكا ِني أل ُ ِجيْبنه ُه ْم
ُ  و ِع هزتِي وجال ِلي وكر ِمي و، ُّعاء
ِ َٰإلى الد
ٍ  ا ِْر ِجعُ ْوا ق ْد غف ْرتُ ل ُك ْم وبد ْلتُ س ِيئا ِت ُك ْم حسنا: فيقُ ْو ُل
" في ْر ِجعُ ْون: قال، " ت
" م ْغفُورا ً له ُه ْم
. رواه البيهقي في شعب اإليمان
Overgeleverd door Anas ibn Maalik رضي هللا عنه, hij zei dat de Boodschapper van
Allah  ﷺzei: “Als het de nacht van Qadr is, daalt Djiebriel in een constellatie van
engelen, doe’a verrichtend voor elke dienaar die staand of zittend Allah tabaraka
wa taála gedenken. En als de dag van hun eid komt, dus Eid ul Fitr, trotseert Allah
tabaraka wa taála met zijn dienaren tegenover de engelen en zegt: ’O mijn engelen,
wat is de beloning van de werkers die hun werk hebben voldaan?’ De engelen zullen zeggen: ’O onze Heer, hun beloning is dat hun verdiensten hun volledig wordt
uitgekeerd.’ Allah tabaraka wa taála zegt dan: ’O mijn engelen, mijn dienaren en
dienaressen hebben hun verplichting voldaan en zijn nu schreeuwend onderweg
naar de doe’a (het Eid gebed) en Ik betuig bij Mijn Majesteit, bij Mijn Vrijgevigheid,
bij Mijn Excellentie en bij Mijn Verhevenheid dat Ik hun smeekbeden zeker zal beantwoorden.’ En dan zegt Allah tabaraka wa taála: ’Keer terug, ik heb jullie vergeven en al jullie slechte daden veranderd in goeie daden.’” De Boodschapper van
Allah zegt: ”Ze keren dan terug in een staat dat ze vergeven zijn.”
(Al Bayhaqi in Shuab-al-Imaan)
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Deze maand

س ِمي شوال
ُ ”و ِإنهما
ألنه يشول الذنوب
كما تشول الناقة
”ذنبها
الدر المنشور

De maand van Shawwaal is de tiende maand van het islamitische jaar. De naam is afkomstig van het woord Shaul ()شول, wat betekent het opheffen van de vrouwelijke kameel
haar staart. Hazrat Ibn Oemar  رضي هللا عنهماzei: ”De maand Shawwaal wordt Shawwaal
genoemd, omdat het de zonden opheft net als de vrouwelijke kameel haar staart opheft.”
Ook deze maand is een hele zegenrijke maand, met name de eerste dag van deze
maand, die meer bekend is als de dag van Eid-ul-Fitr. De dag van Eid-ul-Fitr is een dag
van vreugde en blijdschap voor de Moslims. Zelfs degenen die het hele jaar door in zorgen en problemen hebben doorgebracht, zetten op deze dag hun leed en verdriet aan de
kant en nemen deel in het vieren van deze bijzondere dag. Het is de dag dat de vastenden door Allah tabaraka wa taála beloond worden door hen te vergeven en hun smeekbeden te accepteren. De Boodschapper van Allah  ﷺzei: “In opdracht van Allah wordt er
elke avond van de maand Ramadaan tijdens de iftaar 60.000 mensen uit de hel bevrijd.
En als het de dag van Eid ul Fitr is, dan worden er net zoveel mensen uit de hel bevrijd
als in de hele maand waren bevrijd, dus 30 keer 60.000.”
De eerste dag van deze maand is ook de overlijdensdag van

Imam Boekhari Rahmatoellahi taála alaih

ابن م ْسعُو ٍد
ِ وع ْن
َٰ  ”هلل:عا
تعالى ِع ْند
ً م ْرفُ ْو
ْ ُِك ِل ف
ط ٍر ِم ْن ش ْه ِر
عتقا ُء
ُ رمضان ُك هل لي ْْل ٍة
،ار ِست ُّ ْون ْألفًا
ِ ِمن النه
ْ فإذا كان ي ْو ُم ْال ِف
ط ِر
أعْتق ِمثْل ما أعْتق فِي
ج ِميْعِ ال ه
ش ْه ِر ثالثِيْن
م هرة ً ِستِيْن ْألفًا

Imam Boekharie Moskee in
Madiena-tul-Moenawwarah
Zelfgemaakte foto in 2016

Zijn volledige naam is Mohammad ibn Ismaïel ibn Ibrahiem ibn Moeghierah ibn Bardizbah al Djoèfie رحمة هللا عليه. Hij is de auteur van het meest authentieke boek in de wereld na
de heilige Qurán, namelijk het boek Sahieh al Boekhari, dat een verzameling is van authentieke ahaadith (meervoud van hadith) van de Boodschapper van Allah ﷺ. Op de
betekenis en soorten van hadith komen we straks terug.
Hij wordt Boekhari genoemd omdat hij in de stad Boekhara (in Uzbekistan) geboren was
(op de 13e van deze maand in het jaar 194 na hidjrat). Echter, het woord Boekhari is een
standaard herkenning voor Imam Boekhari en zijn boek Sahieh al Boekhari geworden.
Imam Boekhari wordt als de leider en imam van de hadith geleerden beschouwd. De geleerden van zijn tijd hebben hem met verschillende titels vereerd. Zo werd hij onder de
moehaddithien (hadith experts) als ’Ameer ul moeminien fil Hadith’ genoemd. Imam
Moeslim رحمة هللا عليه, auteur van het tweede meest authentieke boek Sahieh al Moeslim,
vereerde hem bij elke ontmoeting met de woorden ‘Sta mij toe om uw voeten te kussen o
leraar der leraren, o leider van de moehaddithien’. Imam Tirmizi  رحمة هللا عليهzei: ”Ik heb
iemand zoals hij niet gezien, Allah tabaraka wa taála heeft hem de pracht van deze oemmat gemaakt.”
Sommige geleerden zeiden dat Imam Boekhari, uit de op aarde lopende wezens één van
Allah’s tekenen is. En er werd ook gezegd dat er in de tijd van Imam Boekhari geen tweede zoals hij was wat betreft geheugen en het onthouden en kennen van hadith en het
begrijpen van de heilige Qurán en de Soennah van de Boodschapper van Allah tabaraka
wa taála. Ook zijn vader  رحمة هللا عليهwas een groot hadith geleerde en overleveraar van
ahaadith. Hij (zijn vader) was een zeer vrome man en was moestadjaab ad da’waat
(iemand wiens doea’s geaccepteerd wordt). Hij deed regelmatig de volgende smeekbede: “O Allah accepteer niet al mijn doea’s in deze wereld, maar laat wat voor het hiernamaals.” Ook de gerespecteerde moeder  رحمة هللا عليهاvan Imam Boekhari was
moestadjaab ad da’waat. Imam Boekahri  رحمة هللا عليهwas in zijn kinderjaren blind
geworden; de dokters hadden hem ongeneeslijk verklaard. Zijn moeder wendde zich tot
het hof van Allah en deed smeekbeden. Ze zag Hazrat Ibrahiem alaihis salaam in haar
droom. Hij zei: “O oude vrouw, Allah tabaraka wa taála heeft door jouw herhaaldelijke
smeekbeden, jouw zoon zicht gegeven.” Toen Imam Boekhari die ochtend wakker werd,
kon hij met zijn ogen zien alsof hij nooit blind was geweest. Imam Boekhari was 10 jaar
oud toen hij begon met het memoriseren van hadith. Op deze leeftijd had hij al zoveel
passie voor de ahaadith van de Boodschapper van Allah  ﷺdat als hij hoorde dat er
ergens een hadtih werd verteld dan snelde hij daar naar toe en memoriseerde de hadith
nadat hij het gehoord had. Hij was elf jaar oud toen hij zijn leraar corrigeerde in de isnaad
(overleveringsketting) van hadith. En op de leeftijd van 16 jaar had hij de hadith boeken
van Abdoellah ibn Moebarak (grootgeleerde en hadtih voorganger) en andere beroemde
moehaddithien uit het hoofd geleerd en was hij bekend met de boeken van de ashaab e
Rai (juristen). Toen hij 18 jaar oud was schreef hij een boek over de Sahaba
(metgezellen van de Profeet) en de Taabieïen. Daarna heeft hij in Madienatul Munawwarah dichtbij de gezegende Rouza van de Boodschapper van Allah  ﷺzittend het boek
‘Taariekh Kabier’ geschreven. Imam Boekharie kon ook in het maanlicht lezen en schrijven. Volgens Imam Boekharie zelf is hij voor het vergaren van hadith 2 keer naar Syrië
en Egypte gereisd; vier keer naar Basra (Iraq); 6 jaren in Hidjaz (gebied in het westen
van Saöedie Arabië) doorgebracht en het aantal keren dat hij naar Bagdad en Koefa is
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gereisd is ontelbaar. En in deze reizen heeft hij van 1080 personen hadith overgeleverd
gekregen en elk van deze personen waren hadtih geleerden. Volgens de geleerden van
zijn tijd kende Imam Boekharie in zijn jonge jaren 70.000 ahaadith uit zijn hoofd, dit aantal was later gestegen naar 300.000.

Sahieh al Boekharie

Sahieh al Boekharie (de authentieke (ahaadith) van Al Boekharie), dat is de naam van
het boek dat door Imam Boekharie is samengesteld met negenduizendentweeëntachtig
(9082) authentieke ahaadith van de Boodschapper van Allah, geselecteerd uit zeshonderdduizend (600.000) ahaadith. Dit is de meest bekende en geaccepteerde, geweldige
samenstelling van Imam Boekharie. Uit de zes boeken van hadith die Sihah Sittah (de
zes authentieke) genoemd worden, staat dit boek op de eerste plaats.
Het schrijven van ahaadith in de vorm van boeken was al in de tijd van de Tabieïen begonnen. Verschillende Muhaddithien hadden al ahaadith verzameld in de vorm van boeken en ook de Aïemma mudjtahidien (Imam Aboe hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad
ibn Hanbal) hebben een collectie verzameld in de vorm van een boek. Maar Imam
Boekharie was de eerste die in zijn verzameling de authentieke van de zwakke scheidde. En één van de aanleidingen hiervan was een droom van Imam Boekharie waarin hij
de Boodschapper van Allah had gezien. Hij stond voor de Boodschapper van Allah ﷺ
met een waaier in zijn hand waarmee hij frisse wind op het gezegende gezicht van de
Profeet waaide en daarmee de vliegen van het gezegende gezicht van de Profeet hield.
Hij vertelde zijn droom aan een droomvertaler. De droomvertaler zei tegen Imam Boekharie dat hij de persoon zal zijn die de zwakheden uit de ahaadith van de Profeet zal
verwijderen.
Imam Boekkharie heeft deze collectie in de Moskee van Kaaba (Masdjied oel Haraam)
geschreven en voor het schrijven van elke hadith heeft hij eerst 2 rakáat nafl verricht en
volgens een overlevering heeft hij voor het schrijven van elke hadith een bad (ghusl)
genomen met het Zamzam water en daarna 2 rakáat achter de Maqaame Ibrahiem verricht en alleen die hadith geschreven in wiens authenticiteit volgens hem geen twijfel
bestond. Volgens andere overleveringen heeft Imam Boekhari zijn boek Sahieh al Boekharie tussen de Rouza van de geliefde Profeet en zijn Mimber zittend geschreven en
voor het schrijven van elke hadith opnieuw woedoe en 2 rakáat nafl verricht.
Beide overleveringen zijn juist. Imam Boekharie heeft dit boek namelijk meerdere malen
geschreven, herzien, verbeterd en geordend. Dat is ook de reden van verschil in het
aantal hadith in het boek. Het boek Sahieh al Boekharie is door de geleerden van alle
tijden geaccepteerd als het meest authentieke boek na de heilige Qurán.
De volledige naam van het boek is:

”أول مصنف في
،الصحيح المجرد
 ثم،صحيح البخاري
 وهما.صحيح مسلم
.أصح الكتب بعد القرآن
”والبخاري أصحهما
هام ِه
ِ سننِ ِه وأي
ِ
ُ س ْو ِل هللاِ صلهى هللاُ عل ْي ِه وسلم و
ُ الجام ُع ْال ُمسْن ُد ْالص ِح ْي ُح ْال ُم ْختص ُر ِم ْن أ ُ ُم ْو ِر ر

De verkorte verzameling van authentieke hadith met verbonden ketens met betrekking
tot zaken die betrekking hebben op de Profeet, Zijn praktijken en Zijn tijd.

امام النووي

Wat is Hadith?
In de vorige hoofdstukken hebben we het veelvuldig over Hadith en Ahaadith gehad en
ook in het dagelijkse leven horen we deze termen veel, maar wat betekenen deze termen eigenlijk en welke soorten hadith zijn er en wat houdt sahieh (authentiek) en daïef
(zwak) in?
De uitspraken, handelingen en toelatingen van de geliefde Boodschapper van Allah ﷺ
worden hadith genoemd, ahaadith is daar de meervoud van. Toelatingen houdt in dat er
in het bijzijn van de Boodschapper van Allah iets gedaan of gezegd wordt en dat de
Boodschapper van Allah hiervan op de hoogte zijnde het niet afkeurt of verbiedt. En volgens sommige Muhaddithien (hadith geleerden) worden de uitspraken en handelingen
en toelatingen van de gezegende Sahaba (metgezellen van de Boodschapper van Allah)
 رضي هللا عنهمen Tabieïen (Metgezellen van de Metgezellen)  رحمة هللا عليهمook hadith
genoemd. Op basis van bovenstaande worden de ahaadith in drie soorten verdeeld. De
ahaadith waarvan de sanad (ketting van personen) de Boodschapper van Allah ﷺ
bereikt, wordt Marfoè (verhoogd) genoemd. De ahaadith waarvan de sanad bij een metgezel van de Boodschapper van Allah stopt, wordt Mauqoef (gestopt) genoemd. Echter,
in veel gevallen is een hadith waarvan de sanad bij een metgezel stopt indirect toch een
Marfoé. Bijv. als een gezegende metgezel zegt “Wij werden opgedragen...” of “Wij werden verboden...” of “Het is de Soennah van de Profeet…”. De derde soort heet Maqtoè
(verbroken), dat is uiteraard wanneer de sanad bij een Taabieïen stopt. Hiernaast zie je
een voorbeeld van een Hadith-e-Maqtoè.

يرين
ِ ع ْن ُمح هم ِد ب ِْن ِس
 ه،قال
إن َٰهذا ال ِع ْلم ِدي ٌْن
ُ فا ْن
ظ ُر ْوا ع هم ْن تأ ُخذُ ْون
دِين ُكم
رواہ مسلم
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Imam Ibn Sirin
zei:
“Deze kennis is
religie, dus kijk
uit van wie je je
religie neemt.”
(Hadith Maqtoè, vorig
blz)
Overgeleverd door
Moeslim

وعن أنس بن مالك
:رض هللا عنه قال
ي
ُ
َ
إنه ليمنع ين أن
َ ِّ ُ
ً
ً حديثا ر
كثيا
أحدثكم
النن صىل هللا
أن ي
 ” َمن:عليه وسلم قال
ً عىل
َّ
َّ تعمد
،كذبا
ْ ي
َّ
فليتبوأ مقعدہ من
”النار
أخرجه البخاري ومسلم

De Sihah Sittah
De zes authentieke:
1. Sahieh al Boekharie
2. Sahieh al Moesliem
3. Djamie-oet-Tirmizi
4. Soenan Aboe
Dawoed
5. Soenan Nasaïe
6. Soenan Ibn Maadjah

Islamitisch Nieuwsbrief
Afhankelijk van de juistheid en betrouwbaarheid van de sanad worden de ahaadith in
drie grote groepen verdeeld, namelijk Sahieh (authentiek), Hasan (goed) en Daïef
(zwak).
Een Sahieh hadith is een hadith waarin de volgende vier eigenschappen voorkomen.
1. De isnaad (meervoud van sanad) is muttasil (verbonden), dus vanaf de Boodschapper van Allah  ﷺtot de schrijver van het boek ontbreekt er geen één
overleveraar (raawie).
2. Elke overleveraar van de isnaad is uiterst vroom en godvrezend en er zitten geen
openlijke zondaars of mensen waarvan de status niet bekend is tussen.
3. De overleveraars hebben een uiterst sterk geheugen, die niet aangetast is door
ziekte of ouderdom.
4. De inhoud van de hadith is niet tegen bekende (mashhoer) ahaadith.
Een Hasan Hadith is een hadith waarin de in nummer twee en drie genoemde eigenschappen van de overleveraar niet van uiterst kwaliteit zijn. Dus het geheugen van een
overleveraar is niet zo uiterst sterk of een overleveraar is niet uiterst vroom.
Een Daïef hadith is een hadith waarin één van de eigenschappen, die nodig zijn voor
een hadith om Sahieh te zijn, ontbreekt.
Deze drie soorten kunnen verder in andere groepen verdeeld worden, maar dat zal ik
hier niet doen.
Toepassing van deze drie soorten is als volgt: De eerste twee soorten (Sahieh en
Hasan) zijn betrouwbaar voor het bepalen van geboden en verboden en deugden en
verdiensten.
De derde soort (Daief) kan alleen gebruikt worden voor het bepalen van deugden en
verdiensten. Bijv. voor het bepalen van de vroomheid van iemand of de heiligheid van
een dag of handeling etc..
Een Daïef hadith is niet per definitie een gelogen of verzonnen hadith, zoals dat hedendaags aan het publiek wijs wordt gemaakt, maar de Moehaddithien hebben de waardigheid hiervan uit voorzorg wat minder gesteld dan van de eerste twee soorten. Een Daïef
hadith kan bovendien op verschillende manieren de status Hasan bereiken, in dat geval
is de regelgeving dan hetzelfde als voor de eerste twee soorten.
Let op! Het bepalen van geboden en verboden a.d.h.v. de heilige Qurán en ahaadith is
niet voor iedereen toegestaan. Alleen geleerden die daarvoor bekwaam zijn, zoals een
mudjtahid of een mufti kunnen dat doen. Tegenwoordig zie je veel mensen op het internet fatwa’s afgeven a.d.h.v. ahaadith, terwijl ze geen verstand hebben van de wetenschap van Hadith.
Imam Boekharie kende, zoals in het vorige hoofdstuk ook aangegeven, 300.000
ahaadith uit zijn hoofd, maar was toch een volger van Imam Shafiè  رحمة هللا عليهen
volgens sommigen een volger van Imam Ahmad ibn Hanbal  رحمة هللا عليه.
Uiteraard kunnen wij een Hadith die wij gelezen of gehoord hebben aan anderen doorgeven, maar we moeten er wel voor zorgen dat we altijd de bron daarvan ook meegeven. Tegenwoordig wordt er d.m.v. Social Media (WhatsApp, Facebook etc..) dagelijks
duizenden berichten met ahaadith naar elkaar gestuurd, maar helaas zonder bronnen.
En veel daarvan is niet terug te vinden in de hadith boeken omdat het niet bestaat of
niet uit de Soennitische boeken afkomstig zijn. Hazrat Anas Ibn Maalik  رضي هللا عنهzei:
“De boodschapper van Allah zei: ‘Degene die namens mij een leugen vertelt, maakt zijn
plaats (in het hiernamaals) in het vuur’. dat is wat mij tegenhoudt om veelvuldig (hadith)
door te geven.”
Zijn de Sahieh ahaadith alleen in Sahieh al Boekharie of in Sahieh al Moesliem te vinden? Tegenwoordig is het de mentaliteit van de mensen vooral de jongeren dat als een
hadith niet uit de twee genoemde boeken komt dat het dan niet betrouwbaar is. Zelfs de
ahaadith uit de overige boeken die tot de zes authentieke behoren worden met achterdocht bekeken. Elke geleerde van deze tijd zal het eens meegemaakt hebben, dat als
ze een hadith opnoemen en vervolgens een ander bron opnoemen dan Sahieh al Boekharie of Sahieh al Moesliem, ze een afkeurende blik krijgen. Dit is echter een dwaling
waar ze zich onbewust en sommigen zelfs bewust naar slepen of laten slepen.
Imam Boekharie en Imam Moesliem hebben uiteraard erge zorgvuldigheid en uiterste
voorzichtigheid in acht genomen in hun verzameling van authentieke hadith, maar dat
betekent niet dat zij alle authentieke ahaadith in hun verzameling hebben opgenomen
en het betekent evenmin dat hun boeken de enige boeken zijn waarin authentieke
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ahaadith zijn. Imam Boekhari zegt zelf: “Ik heb in mijn boek alleen authentieke ahaadith
opgenomen, maar ik heb ook authentieke ahaadith weggelaten.” Imam Moesliem zegt
ook: “Ik heb alleen authentieke ahaadith in mijn boek opgenomen, maar dat betekent
niet dat de ahaadith die ik heb weggelaten Daïef (zwak) zijn.
De geleerden van alle tijden zijn het erover eens dat de zes boeken die tot de Sihah
Sittah behoren, de meest authentieke boeken van hadith zijn, maar dat er nog veel
meer boeken zijn. Sommige voor het bestaan van de Sihah Sittah en sommige daarna.

Hazrat Ameer Hamzah ر ض ي هللا ع ن ه

In deze maand heeft ook de slag van Uhud plaatsgevonden, over de exacte begindatum van deze slag zijn er meningsverschillen. Uhud is de naam van een berg op ongeveer 5 kilometer afstand van de heilige stad Madienatoel Moenawwarah. Dit gevecht
heeft rondom deze berg plaatsgevonden, daarom wordt het de slag van Uhud genoemd. Aanleiding van dit gevecht was de slag van Badr die op de 17e van de maand
Ramadaan had plaatsgevonden, waarin 70 ongelovigen waren gedood en 70 gevangengenomen. Onder de doden waren er veelal leiders van de Quraish, waardoor er in
elk huis in Makka-toel-Moekarramah werd gerouwd en gezworen op wraak. De slag
van Uhud was dus een wraakactie van de ongelovigen met de intentie om de Islam en
de Boodschapper van Allah  ﷺvan de wereld te helpen.
In dit gevecht is Hazrat Hamzah  رضي هللا عنهop de 15e van deze maand gemarteld
(shahied geworden). Hazrat Hamzah  رضي هللا عنهis een oom van de geliefde Profeet,
broer van de gezegende vader van de Boodschapper van Allah ﷺ. Hazrat Abdoel
Moettalieb, de grootvader van de Boodschapper van Allah had 13 zonen. Één daarvan
was Hazrat Abdooellah رضي هللا عنه, de gezegende vader van onze geliefde Profeet ﷺ.
Hij overleed voor de geboorte van de Profeet ﷺ. Van de overige 12 broers hebben er
maar twee de Islam geaccepteerd, Hazrat Hamzah en Hazrat Abbaas  رضي هللا عنهما.
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Hazrat Hamzah was erg sterk en moedig. De Boodschapper van Allah  ﷺhad hem de
titels ‘Leeuw van Allah’ en ‘Leeuw van de Boodschapper van Allah’ gegeven. Nadat hij
in de slag van Uhud was gemarteld, werd hij bekend als ‘Syed-ush-Shohadaa’. Over
zijn acceptatie van de Islam schrijft Ibn Saad in zijn boek ’Kitab at Tabaqat al Kabir’.
Hij bekeerde zich eind 612. Toen hij terugkeerde naar Mekka na een jachtreis in de
woestijn, hoorde hij dat Aboe Djahl de Profeet had aangevallen en hem had uitgescholden en beledigd en beledigend over zijn religie had gesproken om hem te kleineren. De
Boodschapper van Allah  ﷺhad niet op hem gereageerd. Vervuld met woede ging
Hazrat Hamzah op zoek naar Aboe Djahl om hem te straffen. Hij ging de Kaaba binnen, waar Aboe Djahl bij de oudsten zat, ging over hem heen staan en sloeg hem
woest met zijn boog. Hij zei: "Wil je hem beledigen als ik van zijn religie ben en hetzelfde zeg wat Hij (de Profeet) zegt? Sla mij terug als je kunt!" Hij sloeg nogmaals op Aboe
Djahl's hoofd waardoor zijn hoofd opensneed. Enkele familieleden van Aboe Djahl kwamen naar hem toe om hem te helpen, maar hij zei tegen hen: "Laat Aboe Oemara
(Hamzah) met rust, want ik heb zijn neef diep beledigd."
Na dat incident ging Hazrat Hamzah naar het huis van Al-Arqam en verklaarde de islam. Toen hij moslim werd, vonden de Qoeraish dat de Boodschapper van Allah sterk
was geworden en een beschermer in Hazrat Hamzah had gevonden en dus vielen ze
de Boodschapper van Allah minder lastig. In plaats daarvan probeerden ze met de
Boodschapper van Allah te onderhandelen, maar de Profeet  ﷺaccepteerde hun

voorstellen niet.

Antwoord vorige uitgave
Tot welke Surah behoren de eerste vijf verzen die op de Boodschapper
van Allah  ﷺwerden geopenbaard?
Antwoord: Surah al-Alaq , de 96e surah van de Qurán.

Vraag
Welke Surah is de kortste Surah in de Qurán?
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