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Voorwoord  

Ladjna Ima’illah Nederland kreeg de taak van Amir Sahib 

Djama’at Nederland  H.N.L Verhagen  in het kader van Waqfe 

Arzi aan Hannan Bourik een opdracht te geven.  Er werd 

besloten een boek te vertalen. Hetgeen resulteerde in de 

vertaling van het Hazrat Khadijara geschreven door Rachid 

Ahmad Choudhry 

De keuze viel op dit boek omdat het boek de levensgeschiedenis 

geeft van Hazrat  Khadijara, de Zuivere, de Grote, Moeder van de 

Gelovigen, de eerste vrouw van de Heilige Profeet Mohammedsa. 

Ze steunde hem toen heel Mekka  zich tegen hem keerde en de 

tegenstanders probeerden de islam van de aardbodem weg te 

vegen. 

Het geeft ook een verslag van de offers die deze vrouw met een 

opmerkelijk karakter, voor de zaak van Allah heeft gebracht. 

Met dank aan de vertaler van het boek, Hannan Bourik, Naila 

Hafeez voor eindcorrectie en Syeda Zubda Nabeel voor het 

ontwerp van de omslag en layout van het boek. Moge Allah de 

inspanningen van allen belonen met Zijn zegeningen en in staat 

stellen om Zijn geloof te dienen. 

Ik wens de lezer veel leesplezier en wijsheid toe. 

Attia Aslam 

Nationale voorzitter Ladjna Ima’illah Nederland 

Juni 2020 
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Afkortingen voor begroetingen 

De volgende afkortingen zijn gebruikt; lezers worden 

dringend verzocht de volledige begroetingen te reciteren 

wanneer ze het boek lezen. 

 

sa  sallallaahu ‘alaihi wa sallam. Betekenis; vrede en 

zegeningen zij  

met hem. Dit staat vermeld achter de naam van de 

Heilige Profeet  Mohammedsa  

 

as ‘alaihis-salaam. Betekenis; vrede zij met hem. Dit staat 

achter de naam van de Beloofde Messiasas en alle andere 

profeten.  

 

ra radiyallaahhu ‘anhu/’anha/’anhum. Betekenis; Moge 

Allah   tevreden zijn met Hem/Haar/Hen. Dit staat achter de 

namen van  de metgezellen van de Heilige Profeet 

Mohammedsa en de   metgezellen van de Beloofde 

Messiasas.  

 

rh rahmatullaah ‘alaihi/´alaihaa/´alaihum. Betekenis; 

Moge de   genade van Allah Hem/Haar/Hen zijn. Dit staat 

achter de namen  van vrome moslims die overleden zijn en 

geen metgezellen zijn van  de Heilige Profeet Mohammedsa of 

de Beloofde Messiasas.  
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Hazrat Sayyeda Khadijara 

 

Ummul-Mo’mineen Hazrat Sayyeda Khadijara was de eerste 

vrouw van de Heilige Profeet Mohammedsa en behoorde tot een 

nobele familie van de Quraish. De naam van haar vader was 

Khuwailid en de naam van haar moeder was Fatimah. Khadijara 

werd geboren in het jaar 555. n.C. Ze was 15 jaar ouder dan de 

Heilige Profeetsa. Haar vader was een bekend stamhoofd van 

Mekka. Hij was een succesvolle handelaar en handelde in olie, 

linnen, parfum en andere bijzondere handelswaar. Hij woonde 

in een twee-etagewoning naast een heuvel dichtbij Mekka.  

 

Hazrat Khadijara bezat als kind al zeer nobele 

eigenschappen. Ze groeide op tot een vrome, rustige en  

intelligente jonge vrouw. Door haar morele deugden kreeg ze 

van de mensen uit Mekka  de bijnaam Tahira wat “de pure” of “ 

de deugdzame” betekent. Ze had een teder en meelevend hart. 

Ze was gul en hielp de armen, hulpbehoevenden, weeskinderen 

en weduwen. Er is een overlevering dat de zoogmoeder van de 

Heilige Profeetsa, Hazrat Haleemara
, de Heilige Profeetsa en 

Hazrat Khadijara heeft bezocht na hun huwelijk.  Hazrat 

Haleema was van de Banu Sa’d stam. De Heilige Profeetsa heeft 

de eerste vijf jaar van zijn leven onder de mensen van de Banu 

Sa’d stam geleefd. Hij koesterde dankbare herinneringen aan  

de vriendelijkheid van de stam die hij als kind had ervaren. Hij 

toonde daarom veel respect voor Hazrat Haleema toen zij de 

Heilige Profeetsa kwam bezoeken. Hij drukte zich heel liefdevol 

uit over zijn zoogmoeder Haleemara wanneer hij over haar sprak 
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met Hazrat Khadijara. Hazrat Khadijara was daarom ook zeer 

verheugd om haar te ontmoeten. Hazrat Haleemara bezocht het 

paar na een jaar rampspoed die de Banu Sa’d was overkomen. 

Het was een jaar van extreme droogte. De gewassen, de bomen 

en zelfs de wilde planten stierven door gebrek aan water. De 

dieren vermagerden en veel dieren stierven van de honger. Er 

heerste een voedseltekort in het land en de mensen waren 

bezorgd. Haleema verbleef in die periode een enige tijd bij de 

familie van de Heilige Profeet Mohammedsa. Hazrat Haleema 

besloot na enige tijd terug te keren naar haar stam. Hazrat 

Khadijara gaf haar een kameel en veertig schapen mee terug. 

Hazrat Haleema en haar familie waren ontzettend dankbaar 

voor haar gulle gift. 
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Familie Stamboom 

 

 

Als we de stamboom van de Heilige Profeetsa en die van 

Hazrat Khadijara bekijken, dan zie je dat Qusayy hun 

gemeenschappelijke voorouder is. Qusayy leefde ongeveer een 

anderhalve eeuw voor de geboorte van de Heilige Profeetsa.  

Zowel Khuwailid, de vader van Hazrat Khadijara
, als 

Abdul Muttalib, de opa van de Heilige Profeetsa
, waren de 

achterkleinzonen van Qusayy.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

    

    

        

 

 

 

Qusayy 

Abdul Uzza  Abd-e-Munaaf 

Asad Haashim 

Khuwailid Abdul Muttalib 

Abdullah Khadijah  

Mohammed 
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Deze twee families waren ook nog op andere manieren 

met elkaar verbonden. De oma van Hazrat Aamina, de moeder 

van de Heilige profeetsa
, was de zus van Kwuwailid. Bovendien 

was Safiara
, een tante van de Heilige Profeetsa

, getrouwd met 

Awwaam, de broer van Hazrat Khadijara.  

 

Qussay was een intelligente man met een opmerkelijk 

karakter. Door zijn bijzondere kwaliteiten kreeg hij het voor 

elkaar om de gescheiden stammen van Quraish te herenigen. In 

zijn tijd was Mekka een kleine stad waar geen huizen stonden. 

De mensen leefden toen nog in tenten. Het lukte Qusayy om de 

mensen te overtuigen om huizen te bouwen. Hij maakte een 

plan om de huizen rond de Ka’aba te bouwen en tussen de 

huizen en Ka’aba ruimte vrij te laten zodat de pelgrims om de 

Ka’aba konden lopen. Qusayy wordt gezien als de bouwer van 

Mekka. Hij deelde verschillende taken uit aan iedere stam van 

de Quraish voor onder andere het onderhoud van de Ka’aba, de 

regelgeving voor de pelgrims die voor de bedevaart kwamen en 

het beheer van de stad.  

 

Recht tegenover de Ka’aba bouwde hij een gebouw genaamd 

Daar-un-Nadwah, wat ‘Huis van Beraad’ betekent. In Daar-un-

Nadwah kwamen leiders van de Quraish stammen samen en 

bespraken belangrijke onderwerpen. In Daar-un-Nadwah 

werden ook sociale bijeenkomsten gehouden. De mensen van 

Mekka hielden hier ook huwelijksceremonies. Qusayy was de 

stichter van een democratische regeringsvorm in Mekka en 

omstreken.   
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De Quraish stammen kregen in de zesde eeuw een 

belangrijke leidende rol in de handel met de buurlanden. Hun 

handelskaravaan reisde af naar Syrië, Egypte, Palestina, Irak, 

het noorden van Perzië, Jemen en het zuiden van Abessinië. Er 

werd ook handel gedreven met China en India. De Arabieren 

handelden voornamelijk in luxe producten zoals parels, ivoor, 

diamanten, zijde, wapens, kleurstoffen en peper.  

Vanuit de havens van Aden en Mocha (Yemen) werden de 

goederen van de schepen gehaald en op kamelen geladen. Soms 

bestond zo’n karavaan wel uit duizend kamelen die een lange 

reis maakten van de havens naar Mekka en vervolgens naar 

Damascus in Syrië en daarbuiten.  

 

Mekka werd een welvarende stad. Hun grote winst 

kwam voort uit hun handel en door de Heilige Ka’aba, het huis 

van Allah dat al eeuwenlang een pelgrimsoord was. De duur van 

de pelgrimstocht was eigenlijk maar drie dagen, maar er werden 

op verschillende locaties in de buurt een reeks beurzen 

gehouden waar de Quraish de door hun meegebrachte spullen 

verkochten, waardoor pelgrims wel drie weken bleven. 
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Als gesettelde gemeenschap trok Mekka veel mensen 

aan van buiten de stad die zich in Mekka vestigden. De mensen 

die zich in Mekka vestigden waren voornamelijk 

ambachtslieden, slaven, huisbedienden, timmerlieden, 

zwaardmakers, wevers en leerbewerkers. Voor veilige 

karavaantochten werden bewakers in dienst genomen.  

 

Mekka was niet meer beperkt tot één stam, in plaats 

daarvan ontstond er geleidelijk een stedelijke samenleving.  
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Hazrat Khadija's eerdere Huwelijken 

Khadijara was nog jong toen haar vader haar huwde aan Abu 

Haallah, de zoon van Zaraarah. Abu Haallah was koopman. Hij 

en Khadijara leefden een gelukkig leven samen. God zegende hen 

met een zoon genaamd Hind en een dochter genaamd Zainab. 

Volgens sommige historici had Abu Haallah drie zonen, 

Haallah, Hind en Haarith. Een paar jaar na hun huwelijk werd 

Abu Haallah ziek en overleed hij. Khadijara was intens verdrietig 

over het verlies van haar man.  

Na het overlijden van haar man huwde haar vader 

Khadijara aan Ateeq, de zoon van Aaiz, een rijke handelaar. Ook 

met hem leefde ze een gelukkig leven. Ze heeft uit dit huwelijk 

een zoon en een dochter gekregen. Aaiz was voor een zakenreis 

naar Syrië gereisd en op de terugreis overleed hij. Khadijara 

werd voor de tweede keer weduwe.  

Na het overlijden van haar tweede man kreeg Khadijara 

meerdere huwelijksaanzoeken van gerespecteerde en machtige 

mannen van de Quraish stam. Khadijara wees alle aanzoeken af. 

Ze besloot dat ze niet meer zou trouwen en besloot een 

onafhankelijk leven te leiden.  

Kort na de dood van haar tweede man overleed ook haar 

vader. Dit was een groot verlies en een zware tijd voor Khadijara. 

Na het overlijden van haar vader moest ze de handel van haar 

vader overnemen.  
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Hazrat Khadija's Handelsonderneming 

 

Om haar handelsonderneming zo succesvol mogelijk te 

leiden, nam Hazrat Khadijara tussenpersonen in dienst. Zij 

vervoerden handelswaar naar andere landen en brachten 

nuttige producten mee terug die in Mekka verkocht konden 

worden. Ze werkte hard en al snel werd ze beschouwd als een 

zeer intelligente handelsvrouw met een grote waardigheid en 

rijkdom. 

 

 In die periode was Mohammedsa nog jong. Zijn vader 

overleed nog voor zijn geboorte en zijn moeder overleed toen hij 

zes jaar oud was. Na het overlijden van zijn moeder nam zijn 

opa Abdul Muttalib de zorg over. Abdul Muttalib was toen 

tachtig jaar en was dol op zijn kleinzoon. Twee jaar later 

overleed Abdul Muttalib op 82-jarige leeftijd. Na zijn overlijden 

werd Abbu Talib, de oom van Mohammedsa, zijn voogd.  

 

Abu Talib had vele nobele kwaliteiten en hij was een 

gerespecteerde leider van de Quraish. Hij hield zielsveel van zijn 

neef. De liefde was wederzijds want Mohammedsa hield ook 

ontzettend veel van zijn oom. Toen Mohammedsaw twaalf jaar 

was ondernam Abu Taalib een reis naar Syrië samen met een 

handelskaravaan. Hij was van plan zijn neef achter te laten, 

omdat hij toen oud genoeg was om voor  zichzelf te kunnen 

zorgen. Toen de karavaan op het punt stond om te vertrekken 
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klemde Mohammedsaw zich vast aan zijn oom en stond erop om 

met hem mee te gaan. 

 

 Het ontroerde Abu Talib en hij besloot hem toch mee te 

nemen met de karavaan. Dit was de eerste reis van 

Mohammedsa naar een vreemd land.  

Tijdens deze reis gebeurde er een bijzonder incident. Er 

wordt verteld dat toen de karavaan in Bosraa aankwam, zij 

dichtbij een klooster rustten, waar een Monnik en grote 

Schriftgeleerde genaamd Baheerah woonde. Monnik Baheerah 

zag in het uiterlijk van de Heilige Profeet Mohammedsa  

kenmerken van de profeet waar mensen op wachtten. Hij zei 

tegen Abu Talib dat hij goed voor de jongeman moest zorgen en 

hem moest beschermen tegen het kwaad van de mensen van Het 

Boek. Hij vertelde Abu Talib dat volgens de Geschriften deze 

jongen de persoon leek te zijn die God zou kiezen om een grote 

rol in de wereld te spelen.   

 

De stad Bosraa lag op de weg naar Damascus in het zuiden 

van Syrië, ongeveer 130 km ten zuiden van Damascus. Het was 

een prachtige stad met veel Romeinse gebouwen en het was een 

ontmoetingsplaats van vijf karavaanroutes. De stad Bosraa 

moet niet worden verward met de beroemde stad Basrah, die in 

Irak ligt. 
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Mohammedsa groeide op tot een knappe man met zeer 

goede manieren en buitengewone eigenschappen van 

eerlijkheid en vroomheid. Mensen noemden hem Al-Ameen wat 

‘de betrouwbare’ betekent en As-Sadeeq wat ‘de 

waarheidsgetrouwe’ betekent. Wie met hem in contact kwam, 

was diep onder de indruk van zijn intelligentie en zijn 

persoonlijkheid. Hij was zachtaardig en gehoorzaam naar 

ouderen, hartelijk voor zijn metgezellen en was meelevend met 

de hulpbehoevende. Hij hielp zijn tante met de huishoudelijke 

taken en buitenshuis hielp hij zijn oom en voerde hij elke taak 

uit die hem werd toegewezen.  

 

Khadijara had gehoord over de eerlijkheid, vroomheid, 

betrouwbaarheid en het hoge morele karakter van 

Mohammedsa. Ze was erg onder de indruk van zijn integriteit. 

Daarom benaderde ze Abu Talib met het verzoek om zijn neef 

een handelskaravaan van haar naar Syrië te laten leiden. Abu 

Talib stelde dit voor aan Mohammedsa en hij stemde in. 

Khadijara bood hem het dubbele van het bedrag wat ze anderen 

bood.  Khadijara stuurde haar vertrouwde dienaar Maisara met 

de karavaan mee. De karavaan nam de route naar Syrië, die 

Mohammedsa dertien jaar eerder met zijn oom had gemaakt.  

 

Mohammedsa dirigeerde de handel op zijn manier en 

voerde zijn taken zo goed uit dat de expeditie veel succes had. 

Het was zijn eerlijkheid en intelligentie waarmee hij 

onverwachts veel winst maakte. Maisara was erg onder de 

indruk van de eerlijkheid waarmee de jonge leider van de 
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karavaan de handelsovereenkomsten had beheerd. Maisara was 

ook onder de indruk door een incident wat tijdens de reis 

gebeurde. Toen de karavaan bij een klooster rustte, zag een 

Nestoriaanse monnik, genaamd Jordis, de jonge leider van de 

karavaan. Hij vroeg Maisara hem te informeren over 

Mohammedsa.  

 

Hij vertelde hem dat Mohammedsa tot de Quraish stam uit 

Mekka behoorde. De monnik vertelde dat hij de profeet van God 

leek te zijn, wiens komst in de Geschriften was voorspeld. Hij 

gaf dezelfde adviezen die de monnik Baheerah ook aan Abu 

Talib had gegeven.   

Op de terugweg naar Mekka, toen de karavaan in de buurt 

van de stad kwam, haalde Maisara zijn leider Mohammedsa over 

om naar Khadijara te gaan en haar het nieuws te vertellen over 

de succesvolle reis.  

 

Khadijara wachtte vol verwachting op de terugkeer van 

de karavaan. Ze ging altijd naar de top van haar huis van waar 

ze de weg naar Syrië kon zien.  Khadijara was omringd door haar 

vrienden en bedienden toen ze vanaf de bovenste verdieping 

van haar huis een kameel snel naar de stad zag oprukken. Ze 

wist dat de berijder Mohammedsa was. Toen ze werd 

geïnformeerd over de enorme winst, was ze enthousiast en was 

ze erg onder de indruk van zijn zakelijke vaardigheden en 

capaciteiten. Ze was ervan overtuigd dat het zakelijke succes 

niet alleen te danken was aan de gunstige markthandel in Syrië, 
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maar ook aan de integriteit en efficiëntie van de karavaanleider 

Mohammedsa.   

 

Maisara was vol lof over hem. Hij vertelde haar ook over de 

gebeurtenis met de Nestoriaanse monnik. Dit alles maakte een 

diepe indruk op Hazrat Khadijara.  

 

Khadijara  Hertrouwt 

 

Hazrat Khadijara was nu veertig jaar. Ze was overtuigd van 

de nobele kwaliteiten en de verfijnde manieren van 

Mohammedsaw. Hij was toen vijfentwintig jaar oud. Khadijara 

wilde hem een huwelijksaanzoek doen. Ze vroeg naar de mening 

van haar beste vriendin Nafeesa. Zij keurde het idee goed en 

bood Khadijara haar hulp aan. Op een dag ging Nafeesa naar 

Mohammedsa en vroeg hem waarom hij niet getrouwd was. 

 

 Mohammedsa antwoordde dat hij niet rijk genoeg was 

om te trouwen. Nafeesa vroeg hem of hij bereid was om met een 

respectabele rijke vrouw te trouwen. Mohammedsa vroeg: 'Wie 

is die vrouw?' Nafeesa vertelde hem over Khadijara. 

Mohammedsa verontschuldigde zich en zei: 'Hoe kan dat 

mogelijk zijn? Khadijara is te hoog geplaatst voor mij. Zij is een 

rijke vrouw en ik ben een arme man’. Nafeesa antwoordde en 

zei: ‘Laat dat maar aan mij over’  Mohammedsa zei; ‘In dat geval 

kan ik niets anders zeggen dan akkoord te gaan’.  
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Nafeesa lichtte Khadijara in over het gesprek met 

Mohammedsa en zijn antwoord op haar voorstel. Na dit gehoord 

te hebben stuurde Hazrat Khadijara een aanzoek via de oom van 

Mohammedsa, Abu Talib. Mohammedsa vroeg zijn oom Abu 

Talib om raad en hij adviseerde hem het aanbod te accepteren. 

Aangezien de vader van Hazrat Khadijara niet meer leefde, vroeg 

Abu Talib de oom van Hazrat Khadijara, Amrat bin Asad, om de 

hand van zijn nicht voor Mohammedsa. Amr bin Asad was de 

wali (voogd) van Khadijara en stemde in met het huwelijk. Zo 

kwam het huwelijk tussen Mohammedsa en Khadijara tot stand. 

De huwelijksceremonie werd geleid door Abu Talib en de haq 

mahr werd vastgesteld op vijfhonderd dirhams. 

 

 Khadijara organiseerde een groot feest en nodigde 

familieleden en vrienden van beide families uit. De bruid en de 

bruidegom brachten hun eerste nacht door in het huis van Abu 

Talib en daarna keerde Khadijara samen met haar man terug 

naar haar huis. De bruidegom gaf daarna het walima-diner. 

 

Het huwelijk bracht  geluk in huis. Het echtpaar werd 

gezegend met kinderen. De eerstgeborene was een zoon. Ze 

noemden hem Qaasim. Volgens Arabische gewoonte werd 

Mohammedsa bekend als Abu Qasim, wat de vader van Qasim 

betekent. 
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Ze kregen nog een zoon die ze Abdullah noemden. Hij stond 

ook bekend als Tayyab en Tahir. Sommige historici zeggen 

echter dat Mohammedsa, drie zonen had van Hazrat Khadijara. 

Er wordt gezegd dat hun namen Qaasimra, Tahirra en Tayyabra 

zijn. Het gezegende paar kreeg ook vier dochters, Zainabra, 

Ruqayyahra, Umme-Kulsoomra en Faatimahra. Al zijn zonen 

stierven in hun jeugd terwijl alle dochters opgroeiden en Islam 

accepteerden. De dochters van de Heilige Profeetsa leefden niet 

lang. Alleen Hazrat Faatimahra leefde ongeveer zes maanden na 

het overlijden van de Heilige Profeetsa.  

 

Opgemerkt moet worden dat de Heilige Profeet al zijn 

kinderen had van zijn vrouw Hazrat Khadijara, behalve één 

jongen Ibrahimra. Ibrahimra had hij van Hazrat Maria 

Qibtiyahra. Ibrahimra stierf toen hij ongeveer anderhalf jaar oud 

was. 

 

Salmah was verloskundige bij de geboorte van de kinderen 

van Hazrat Khadijara. Ze was een huisbediende van Hazrat 

Safiyahra, een tante van de Heilige Profeetsa.  

 

Naar verluidt werd bij de geboorte van een dochter één 

geit geslacht als offer. Bij de geboorte van een zoon werden twee 

geiten geslacht.  
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Na het huwelijk van Mohammedsa met Khadijara, hielp 

Mohammedsa zijn oom Abu Talib om zijn gezin van 

levensonderhoud te voorzien. Zijn jongere oom Abaas had het 

financieel goed. Mohammedsa stelde daarom aan zijn oom 

Abbaas voor, om de last van Abu Talib te verminderen door 

tenminste voor twee van zijn kinderen te zorgen. Abbaas was 

het daarmee eens en beiden gingen met het voorstel naar Abu 

Talib. Er werd besloten dat Mohammed voor Ali en Abbaas voor 

Ja'far zou zorgen. Ali was toen ongeveer zes jaar oud. Khadijara 

verwelkomde Ali in haar huis en hij bleef bij de familie en raakte 

erg gehecht aan Khadijara en Mohammedsa.  

Hazrat Alira heeft ook de eer gekregen om de schoonzoon van 

de Heilige Profeetsa te worden. 

 

Mohammedsa heeft nog een andere persoon in zijn familie 

toegelaten. Zijn naam was Zaid, zoon van Harithah. Zaid 

behoorde tot een respectabele familie die in het zuiden van Syrië 

woonde. Hij was een intelligente jongen. Zaid werd ontvoerd bij 

een tribale overval en werd van de ene persoon aan de andere 

verkocht totdat hij bij Hakeem bin Hizaam, een neef van 

Khadijara, terecht kwam. Hakeem bood Zaid kort na haar 

huwelijk met Mohammedsa aan zijn tante aan. Zaid was toen 

ongeveer twintig jaar oud. Hij was klein van gestalte en donker 

van huidskleur. Hij bleek een zeer trouwe dienaar te zijn. 

Khadijara en Mohammedsa ontwikkelden een diepe genegenheid 

voor hem.  
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Mohammedsa was een liefdevolle en hartelijke 

echtgenoot die veel respect en achting voor zijn vrouw toonde. 

Khadijara was een constante bron van troost voor haar man. 

Kort na het huwelijk stelde Khadijara voor om al haar rijkdom 

en haar slaven over te dragen aan haar man. 

Nadat hij er zeker van was dat Khadijara dit oprecht zou 

doen, verklaarde hij aan Khadijara dat hij de rijkdom onder de 

armen en behoeftigen zou verdelen en alle slaven zou vrijlaten. 

Hij verdeelde het grootste deel van de rijkdom die hij van zijn 

vrouw had ontvangen onder de armen en liet alle slaven vrij, 

inclusief Zaid. Zaid weigerde echter om vrijgelaten te worden en 

vroeg de Heilige Profeetsa om toestemming om bij hem te blijven 

wonen.  

Ondertussen zochten de  vader en een oom van Zaid nog 

steeds naar hem en vonden hem in Mekka in het huis van de 

Heilige Profeetsa. Ze probeerden hem over te halen naar huis 

terug te keren, maar dat mislukte. Zaid bleef resoluut in zijn 

besluit om zijn genadige meester niet te verlaten en stuurde een 

liefdevolle boodschap naar zijn moeder. Toen de Heilige 

Profeetsa zijn toewijding zag, nam hij hem mee naar de Ka'bah 

en verklaarde in het bijzijn van zijn vader en oom dat Zaid 

voortaan als zijn zoon behandeld zou worden. 

 

 De vader van Hazrat Zaid was tevreden met de situatie 

en keerde blij naar huis terug. Zaidra bleef trouw aan de Heilige 

Profeetsa en woonde een lange tijd bij de familie. 
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Hazrat Khadija 

De eerste Persoon die islam Accepteerde  

 

Mohammedsa was nu ouder dan dertig jaar en de liefde voor 

God nam steeds meer toe. Hij besteedde merendeel van zijn tijd 

aan gebeden en meditatie. In die tijd was de Arabische 

samenleving extreem corrupt geworden. Mensen aanbaden 

afgoden. Er wordt gezegd dat er driehonderdzestig afgoden in 

en rond de Ka'bah waren geplaatst. De monotheïstische religie 

van hun grote voorouder, profeet Ibrahimas 
, was grotendeels 

vergeten. Arabieren gaven zich over aan vele ondeugden zoals 

overspel, drinken, gokken, plunderen, moord en vele andere 

onwettige praktijken. De mensen van Mekka vertoonden 

ondeugdelijk gedrag. De spirituele achteruitgang waarin de 

mensen waren gevallen deed de Heilige Profeetsa veel pijn. 

Zonder Goddelijke hulp en leiding waren de mensen van Mekka 

niet te redden. Om zich af te zonderen van het onzedelijk gedrag 

van Mekkanen koos hij om zich terug te trekken  in de grot van 

Hira. De grot Hira lag bovenop een heuvel, ongeveer vijf 

kilometer buiten de stad. Hij ging er alleen of soms met 

Khadijara heen en bracht verscheidene dagen en nachten door 

in meditatie. Khadijara bereidde altijd genoeg eten voor, zodat 

hij zich meerdere dagen kon terugtrekken om God dag en nacht 

te aanbidden.  

 

Toen Mohammedsa veertig jaar oud was, zag hij een 

visioen. Het was op een maandag in de laatste tien dagen van de 
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maand Ramadan. Terwijl hij bezig was met aanbidding, zag hij 

dat iemand in diezelfde grot aanwezig was. Het was de engel 

Gabriël, die hem opdroeg te reciteren. Mohammedsa 

antwoordde dat hij niet wist wat of hoe hij moest reciteren. 

Daarop greep de engel hem en drukte hem stevig tegen zijn 

boezem. Gabriël liet hem toen los en droeg hem opnieuw op om 

te reciteren. Mohammedsa gaf hem hetzelfde antwoord. De 

engel drukte  hem opnieuw tegen zijn boezem en liet hem weer 

los en weer droeg hij hem op om te reciteren. Weer gaf 

Mohammedsa hetzelfde antwoord. Na de derde omhelzing liet 

de engel Mohammedsa vrij en dirigeerde, 

 

 

ْنَساَن ِمْن َعلَق    ۰اِْقَراْ بِاْسِم َرب َِك الَِّذْي َخلََق   ِذْي َعلََّم  الَّ   ۰اِْقَراْ َو َربَُّك اْْلَْكَرم    ۰َخلََق اْْلِ

ْنَسانَ   ۰بِاْلقَلَِم    َعلََّم اْْلِ

 لَْم يَْعلَمْ   َما

 

 

Verkondig de naam van uw Heer, de Schepper, die de mens 

uit een klont bloed schiep. Verkondig, en uw Heer is de meest 

Eerbiedwaardige, Die (de mens) door middel van de pen 

onderwees, Hij leerde aan de mens datgene wat deze niet kende. 

(Surah Al-Alaq, 2-6) 
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Dit waren de eerste verzen die aan de Heilige Profeetsa 

werden geopenbaard. Ze werden onderdeel van de Heilige 

Koran, evenals andere verzen, die later geopenbaard zouden 

worden.  

Mohammedsa herhaalde de woorden zoals bevolen en de 

engel verdween. Mohammedsa was intens bezorgd vanwege de 

verantwoordelijkheid die Allah hem had gegeven. Hij ging 

onmiddellijk naar huis en zei tegen Khadijara: 'Bedek me. Bedek 

me met iets’. 

 Na een tijdje, toen zijn angst enigszins was verdwenen, 

vertelde hij het hele incident aan zijn vrouw en vatte zijn 

angsten samen door te zeggen: 'Ik ben een zwakke man, hoe kan 

ik de verantwoordelijkheid dragen die Allah op mijn schouders 

wil leggen.' 

 

Khadijara antwoordde onmiddellijk: God is getuige, Hij 

zou u deze Boodschap niet hebben gezonden als u zou falen en 

ongeschikt zou blijken te zijn, waarna Hij u dan zou laten vallen. 

Hoe kan God zoiets doen, terwijl u vriendelijk en attent bent 

voor uw familie, u de armen en hulpbehoevenden helpt en hun 

lasten draagt? U herstelt de deugden die uit ons land verdwenen 

waren. U behandelt gasten met eer en u helpt degenen die in 

nood verkeren. Kunt u door God worden onderworpen aan 

enige andere beproeving? 

 

Khadijara stelde voor om samen met haar man, naar haar 

neef Waraqa bin Naufal te gaan en hem om raad te vragen. 
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Waraqa was een Christen. Hij was toen al op leeftijd en was een 

expert in de Hebreeuwse taal. Hij had ook heel veel kennis van 

Het Schrift. Nadat hij het verhaal had gehoord zei hij: ‘Ik weet 

zeker dat de engel die op Mozesas was nedergedaald, op u is 

nedergedaald.’ Hij vervolgde; ‘Ik wens dat ik nog in leven zal zijn 

om u te ondersteunen wanneer uw volk u zal verbannen uit uw 

vaderland.’  

 

De Heilige Profeetsa vroeg verbaasd: Zal mijn volk mij 

verbannen?  

Waraqa antwoordde: 'Er is geen boodschapper geweest die 

niet door zijn volk is tegengewerkt. Als ik het tot die tijd overleef, 

zal ik u met al mijn kracht helpen.’ Waraqa was helaas niet in 

staat om getuige te zijn van die dagen, aangezien hij slechts 

korte tijd daarna overleed.  

 

Hazrat Khadijara was de eerste persoon die in de Heilige 

Profeetsa geloofde. Ze was getuige geweest van de puurheid en 

grootheid in zijn jeugd en had al vijftien jaar in zijn gezelschap 

geleefd. Daarom accepteerde ze hem zonder enige aarzeling. Ze 

had veel geluk, want Islam, de religie van vrede, begon in haar 

huis. 

 

 Ali, die toen tien jaar oud was en Zaid, de vrijgelaten 

slaaf van de Heilige Profeetsa, waren beiden leden van zijn 
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familie. Ook zij geloofden in de boodschap van de Heilige 

Profeetsa toen hij zijn missie aankondigde.  

 

Hazrat Abu Bakr was de jeugdvriend van de Heilige 

Profeetsa. Hij woonde in dezelfde gedeelte van de stad als Hazrat 

Khadijara en de Heilige Profeetsa. Hazrat Abu Bakrra accepteerde 

Islam zonder enige aarzeling. Later na het overlijden van de 

Heilige Profeetsa werd hij Khalifa.  

 

Onder deze allereerste bekeerlingen was ook de vijftienjarige  

Zubair. Hij was de zoon van Awaam, de broer van Khadijara en 

Safiyahra
,
 de tante van de Heilige Profeetsa.  

 

Deze kleine groep vroege gelovigen besloten dat ze de 

Heilige Profeetsa zouden helpen bij het prediken van de Islam. 

Zo begon de Islam zich langzaam in Mekka te verspreiden.  

 

De Religieuze Vervolging 

 

De Quraish  zagen dat ondanks hun sterke weerstand, de 

Islam zich snel verspreidde. Ze werden woedend en begonnen 

met wrede acties om de boodschap van Islam te stoppen. Het 

was een moeilijke periode voor de moslims, maar ze bleven 

standvastig. Ze hadden vertrouwen in de hulp van Allah en 

waren ervan overtuigd dat deze proefperiode spoedig zou 
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eindigen en dat de islam uiteindelijk zou zegevieren. God 

troostte de Heilige Profeetsa herhaaldelijk door middel van 

openbaringen en dat versterkte het geloof van de moslims. 

 

De slaven waren mogelijk de zwaarst getroffen groep. 

Hun meesters dwongen hen door middel van ondraaglijke 

kwellingen om Islam op te geven.  

 

Bilalra was een van de slaven die Islam geaccepteerd had. 

Zijn meester Umayyah bin Khalf bracht hem buiten de stad en 

liet hem op zijn blote rug liggen waarna hij blootgesteld werd 

aan de brandende hitte van de zon. Vervolgens werden er stenen 

op zijn borst gestapeld. Soms werd hij door de stenige straten 

van Mekka gesleurd. Umayyah dwong Bilalra om zijn religie op 

te geven en de goden van Mekka ‘Lat’ en ‘Uzzaa’  te aanbidden.  

 

Ondanks deze gruwelijke martelingen lukte het 

Umayyah niet om Bilalra Islam af te laten zweren. Als Umayyah 

Bilalra opdroeg om Islam af te zweren riep Bilalra ; ‘Ahad! ‘Ahad! 

Wat één betekent. Hazrat Bilalra bleef herhaaldelijk verklaren 

dat er één God is.  

 

Amarra was ook een van de slaven die werd gedwongen 

om Islam te verlaten. Amarra werd vaak wreed in elkaar 

geslagen. Zijn vader Yasirra en zijn moeder Samiyyahra werden 

ook gemarteld. Toen de Heilige Profeetsa deze martelingen zag 
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en getuige was van hun lijden werd hij intens verdrietig en zei: 

‘Familie van Yasir! Wees geduldig, want uw laatste toevlucht is 

het paradijs.’ 

 

Kort daarna stierf Hazrat Yasirra aan zijn verwondingen. 

Enige tijd daarna vermoordde Abu Jahl zijn vrouw Hazrat 

Samiyyahra met een speer. Zinnirahra was een slavin. Abu Jahl 

sloeg haar zo hard dat ze haar gezichtsvermogen verloor. 

 

 Vele slaven werden op vergelijkbare manieren 

mishandeld. De Heilige Profeetsa zag dat Hazrat Khadijara en 

andere moslims erg verdrietig waren toen ze zagen dat hun 

mede-moslims werden gemarteld. 

 

 De vrije burgers die Islam accepteerden werden niet 

minder wreed behandeld. Hun opperhoofden kwelden hen op 

verschillende manieren.  

 

Hazrat Khadija's neef, Zubair bin Awwaamra was een 

dappere jongeman. Zijn oom wikkelde hem vaak in een mat. 

Vervolgens werd er rook door de mat gevoerd om hem te laten 

stikken. Hij doorstond de marteling met geduld en bleef 

standvastig dat hij de waarheid heeft erkend en deze niet zou 

verwerpen. Later werd de dappere Zubairra een grote moslim 

generaal.  
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De Heilige Profeetsa werd ook niet gespaard. De Quraish 

spoorde mensen aan om de Heilige profeetsa op alle mogelijke 

manieren lastig te vallen.  Soms als hij over straat liep gooiden 

de tegenstanders afval op hem.   

Zijn buren gooiden stenen in zijn huis, verspreiden doornen 

voor de deur en stopten stinkende stoffen in de muren van zijn 

woning.  

 

Ondanks dit alles bleven Hazrat Khadijara en de Heilige 

Profeetsa geduldig.  

 

Op een keer verrichte de Heilige Profeetsa zijn gebed in 

de buurt van de Ka’bah. Uqbah bin Abi Mu’eet, een bittere 

vijand van Islam zag dit en wikkelde een mantel om de nek van 

de Heilige Profeetsa. Hij draaide deze zo hard aan dat de Heilige 

Profeetsa  moeite kreeg met ademen. Toen Hazrat Abu Bakrra 

hiervan hoorde, haastte hij zich naar de plek en zei tegen Uqbah 

bin Mu’eet; ‘Zou je iemand vermoorden alleen omdat hij zegt 

dat Allah zijn Heer is?’  

 

Met deze woorden redde Abu Bakrra de Heilige Profeetsa. 

Hazrat Khadija's familie toonde grote moed in het 

ondersteunen van de Heilige Profeet Mohammedsa. Haarith de 

zoon van Hazrat Khadijara uit haar eerste huwelijk met Abu 

Haallah, gaf zijn leven om de Heilige Profeetsa te beschermen.  
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Er wordt verteld dat toen Allah de Heilige Profeetsa beval 

om openlijk te prediken, de Heilige Profeetsaw naar de Ka’bah 

ging en de aanwezige mensen toesprak met; ‘Verklaar! Er is 

niemand die aanbidding waardig is behalve Allah en u zult 

succesvol zijn’ 

 

De aanwezige Quraish waren zeer beledigd en stonden 

op om de Heilige Profeetsa aan te vallen. Toen Haarithra dit 

hoorde haastte hij zich naar de Heilige Profeetsa om hem te 

beschermen. Hij vocht dapper! Iemand van de Quraish trok zijn 

zwaard en doodde Haarithra ter plekke. Haarithra werd 

gemarteld omwille van de Islam. Hazrat Khadijara was erg 

bedroefd over de dood van haar zoon, maar legde zich neer bij 

de Wil van God. 

 

Het leven van de moslims in Mekka werd met de dag 

moeilijker. De situatie verslechterde snel. De Heilige Profeetsa 

adviseerde de gemeenschap om naar Abessinië te emigreren. De 

eerste deel van deze immigranten waren onder meer Zubair bin 

Awwaamra, Hazrat Uthmaanra en zijn vrouw Hazrat Ruqayyahra. 

Hazrat Khadijara was erg verdrietig om te zien dat haar dochter, 

schoonzoon en neef Mekka verlieten om elders hun toevlucht te 

zoeken. 

 

Men kan zich voorstellen wat voor een ellende de 

vervolging had veroorzaakt bij de nobele vrouw van de Heilige 

Profeetsa. Hazrat Khadijara was zeer bedroefd om de wrede 
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behandeling die het volk van Mekka tegen de Heilige Profeetsa 

en zijn volgelingen pleegde. Ondanks dit alles bleef ze erg 

geduldig, ze troostte haar man en haar familie, evenals andere 

gelovigen die deze moeilijke periode doormaakten.  

 

Soms kwam de Heilige Profeetsa erg verdrietig en 

teleurgesteld thuis omdat zijn boodschap door het volk van 

Mekka werd verworpen. Hazrat Khadijara luisterde naar hem en 

probeerde hem op te vrolijken door hem gerust te stellen en hem 

te steunen.  

 

Ze was een buitengewoon intelligente vrouw. Ze had een 

sterk vertrouwen in de hulp van Allah en was ervan overtuigd 

dat de mensen uiteindelijk de boodschap van Islam zouden 

accepteren. 

 

De Boycot 

 

De leiders van de Quraish hielden een bijeenkomst waarin ze 

gezamenlijk overeen  kwamen dat de Islam zich niet nog verder 

zou mogen verspreiden. Ze bedachten een plan. Elke stam van 

de Quraish moest helpen om de Heilige Profeetsa en zijn 

volgelingen nog verder te vervolgen. De stamhoofden moesten 

hun leden die Islam omarmd hadden, dwingen om Islam te 

verwerpen. Ze dachten dat de volgelingen van Mohammedsa 

hem vervolgens in de steek zouden laten en dat hij dan zijn 
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missie om de Islam te verspreiden niet meer zou kunnen 

uitvoeren. Door deze methode te gebruiken zou er geen 

vijandigheid tussen de stammen ontstaan, omdat elke 

bekeerling door zijn eigen stam onder handen zou worden 

genomen. 

 

 Dit concrete plan werd gelijk uitgevoerd. Het resultaat 

was dat de individuele moslims blootgesteld werden aan allerlei 

manieren van vervolging door toedoen van hun mede-

stamleden. De oudere leden van hun eigen familie behandelden 

veel van zulke moslims wreed.  

 

Abu Talib hoorde van dit plan. Om de Heilige Profeetsa 

van elke mishandeling te redden, deed hij een beroep op de 

Quraish stammen Banu Haashim en Banu Muttalib en verzocht 

hen om Mohammedsa op alle mogelijke manieren te 

beschermen. 

 

Allen stemde toe behalve Abu Lahab. Hij was een bittere 

vijand van Islam en was vastbesloten om de boodschap de 

Heilige Profeetsa te stoppen.  

De Heilige Profeetsa zou door Banu Haashim en Banu 

Muttalib in hoge mate beschermd worden.  
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De vijandige Quraish stammen wisten dat ze de Heilige 

Profeetsa niet kwaad konden doen zolang hij onder de  

bescherming van Banu Haashim en Banu Muttalib was. Ze 

waren zeer gefrustreerd omdat ze hun doel niet konden 

bereiken. Ze besloten dat een complete boycot van 

Mohammedsa en zijn volgelingen moest worden gehandhaafd. 

Omdat de Banu Haashim- en Banu Muttalib stammen de 

Heilige Profeetsaw beschermden, namen ze hen in het verbod op. 

 

 Er werd een overeenkomst opgesteld. De leiders van de 

Quraish en Banu Kanaanah  zetten hun handtekening eronder 

en het werd opgehangen aan een van de muren van de Ka'bah.  

 

Volgens de overeenkomst was elk contact met de moslims en 

degenen die affiniteit met hen hadden verboden. Aan hen 

werden geen voorzieningen verkocht. Het verbod werd zeer 

strikt gehandhaafd.  

 

Bovendien waren onderlinge huwelijken tussen Banu 

Haashim en Banu Muttalib met de rest van de Quraish-

stammen verboden. De Mekkanen zouden het verbod alleen 

opheffen wanneer die twee stammen de Heilige Profeetsa 

zouden verwerpen en hem aan hen overhandigen.  

 

Door strikte naleving van deze overeenkomst was de 

Heilige Profeetsa genoodzaakt om samen met de mensen van 
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Banu Haasim en Banu Muttalib met uitzondering van Abu 

Lahab en zijn familie zich terug te trekken in de nauwe vallei 

genaamd Sh’ib Abi Talib. Dit was een klein omheind terrein die 

toebehoorde aan Abu Talib. Ze werden afgesloten van 

voedselvoorziening en alle andere levensbehoeften.  

 

De boycot zorgde voor vreselijk lijden onder de mensen, 

met name de vrouwen, kinderen en ouderen. Zelfs toen de 

buitenlandse kooplieden met hun goederen naar Mekka 

kwamen, stond de Quraish hen niet toe iets aan de mensen te 

verkopen. Buiten waren hoorbare kreten van hongerige 

kinderen te horen. 

 

Vaak moesten deze mensen zich voeden met de bladeren van 

doornige struiken, die in de vallei groeiden.  

 

Veel harten waren ontroerd bij het zien van dergelijke 

ontberingen maar ondanks de bedreigingen probeerden ze toch 

hun familieleden van voedsel te voorzien. Soms slaagden ze 

erin, maar meestal lukte het helaas niet.  

 

Er wordt verteld dat eens Hakeem bin Hizaam, de 

kleinzoon van Khuwailid wat voedsel bij zich had om aan zijn 

tante Khadijara te geven. Hakeem werd opgemerkt door Abu 

Jahl, die hem de weg versperde. Er ontstond een korte strijd, 
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maar Abu Jahl stond hem niet toe verder te gaan waarop 

Hakeem verdrietig terugkeerde.  

 

De boycot duurde ongeveer drie jaar. Als gevolg hiervan 

verslechterde de gezondheid van Hazrat Khadijara en vele 

anderen.  

 

Op een dag zei de Heilige Profeetsa tegen zijn oom Abu 

Talib dat God hem had geopenbaard dat de overeenkomst dat 

door de Quraish leiders was opgesteld, door wormen was 

opgegeten. Hij vertelde hem dat alles behalve de naam van Allah 

vernietigd was.  

 

Abu Talib ging naar de Ka’aba en trof daar de leiders van 

de Quraish stammen. Hij vroeg ze hoe lang ze de wrede 

voorwaarden van de overeenkomst nog zouden naleven.  

 

Hij zei: ‘ Mijn neef had me verteld dat God het hele document 

heeft vernietigd, behalve Zijn eigen naam. Laten we het 

document onderzoeken en kijken of mijn neef gelijk heeft. 

Iemand bracht het document en ze ontdekten dat met 

uitzondering van de naam van God waarmee het begon, de 

wormen de rest van het schrift hadden beschadigd.  
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Vijf leiders van de Quraish stam, Hishaam bin Amr, 

Zaheer bin Abu Umayyah, Mut’am bin Adi, Abul Bakhtaari en 

Zam’ah bin Aswad waren van mening dat de overeenkomst 

beëindigd moest worden. Één van de leiders zei tegen hen: ‘Vind 

je het correct dat jij je dagen doorbrengt in comfort terwijl je 

broeders gedwongen worden om in erbarmelijke 

omstandigheden te leven. De overeenkomst is wreed en moet 

worden afgeschaft.’ 

 

 Ze stemden er allemaal mee in om de boycot te 

beëindigen. Abu Jahl protesteerde en zei: ‘Deze overeenkomst 

gaat door en niemand kan het opzeggen’.  

 

Één van hen zei tegen Abu Jahl: ‘De overeenkomst is niet 

meer bindend. Zelfs toen het geschreven werd, waren we het er 

niet mee eens.’  

 

Terwijl deze verhitte discussie gaande was, greep 

Mut'am bin ‘Adi het document en scheurde het in stukken. 

Daarna ging hij samen met andere stamhoofden met getrokken 

zwaarden naar de Shi'b Abi Taalib en vertelde de mensen dat de 

boycot voorbij was en dat ze naar hun huizen konden 

terugkeren. 
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Het Jaar van Rouw 

 

Ongeveer drie jaar lang leefde de Heilige Profeetsa samen 

met andere moslims en de mensen van Banu Haashim en Banu 

Muttalib in een trieste toestand in Shi'b Abi Taalib. Toen de 

boycot voorbij was, ging iedereen terug naar hun woningen om 

weer een normaal leven te leiden, maar de gezondheid van Abu 

Talib en van Khadijara ging achteruit. 

 

 Kort na hun terugkeer van Shi’b onderging de Heilige 

Profeetsa een pijnlijk leed.  Zijn oom Abu Talib en zijn geliefde 

en trouwe vrouw Hazrat Sayyeda Khadijara stierven beiden kort 

na elkaar.  

َراِجعُونَ  إِلَيِْه  َوإِنَّا   ِ َلِِلَّه  Innaa lillaahi wa innaa ilaihi) إِنَّا 

raaji‘oon,‘Voorwaar, wij behoren tot Allah en tot Hem zullen 

we terugkeren’). 

 Er kan geen twijfel zijn dat hun verslechterde 

gezondheid veroorzaakt was door het erbarmelijke lijden 

tijdens hun langdurige opsluiting in de Shi’b. 

 

 Abu Talib was ouder dan tachtig jaar oud toen hij stierf. 

Hij was als een vader voor de Heilige Profeetsa. De liefde tussen 

de Heilige Profeetsa en zijn oom was groot.  
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Zolang Abu Talibra nog leefde, hoefde de Heilige 

Profeetsa niet bang te zijn voor geweld of aanvallen van de 

tegenstanders. Nu hij niet meer leefde, was er geen mens meer 

die hem kon beschermen tegen zijn vijanden.  

Abu Talibra was een zeer goede leider en heel Mekka rouwde 

om zijn dood.  

 

De geliefde echtgenote van de Heilige Profeetsa, was een 

kwart eeuw zijn grootste troost. Toen niemand in zijn missie 

geloofde en het volk van Mekka alles in het werk stelde om zijn 

boodschap te stoppen, bleef Hazrat Khadijara zijn beste 

metgezel en helper.  

 

Ze stierf op vijfenzestigjarige leeftijd, in de maand 

Ramadan, in het tiende jaar van het profeetschap. Ze werd 

begraven op de Mekkaanse begraafplaats in Hajoon. Hajoon is 

de naam van een berg die ten noorden van Mekka ligt. Op de 

begrafenis van Khadijara waren alle moslims aanwezig. De 

Heilige Profeetsa liet het lichaam van Hazrat Khadijara zelf in het 

graf zakken. Toen haar lichaam in het graf daalde was iedereen 

in tranen. Er wordt verteld dat ook de Heilige Profeetsa veel heeft 

gehuild. Er werd geen uitvaartdienst gehouden omdat er in die 

tijd nog geen richtlijn en waren voor een Islamitische uitvaart.  
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De rest van zijn leven koesterde de Heilige Profeetsa haar 

teder in zijn gedachten en dacht vaak aan haar loyaliteit en 

toewijding aan hem.  

 

Het tiende jaar van hijra staat bekend als het jaar van 

verdriet omdat in dat jaar zowel Abu Talibra als Khadijara zijn 

overleden. 

 

 In het jaar 950 n.C., eeuwen na de dood van Hazrat 

Khadijara werd een mooie houten koepel op het graf gebouwd. 

Volgens historici werd de koepel in 1298 n.C gerestaureerd. 

 

Er wordt gezegd  dat ‘Abdul Muttalib en Abu Talib op 

dezelfde begraafplaats  zijn begraven. Tegenwoordig is er geen 

enkele grafsteen meer op de graven te zien. Het is daarom 

moeilijk om te onderzoeken waar hun graven liggen.  
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Dochters van de Heilige Profeetsaw 

 

Van al de dochters van Hazrat Khadijara en de Heilige Profeet 

Mohammedsa, was Zainabra de oudste. Ruqayyahra was drie jaar 

jonger dan haar en Umme Kulsoomra was een jaar jonger dan 

Ruqayyahra.  

 

Hazrat Khadijara besteedde veel zorg aan hun 

opvoeding. De liefde voor Islam werd in hun hart geprent. Ze 

erfden ook mooie eigenschappen van hun gerespecteerde 

moeder zoals; vrijgevigheid, medeleven met de armen en trouw 

aan hun echtgenoten. 

 

 

Zainabra 

Zainabra werd vijf jaar na het huwelijk van haar ouders 

geboren en tien jaar voordat de Heilige Profeetsaw de profetie 

van Allah had ontvangen. Toen Zainabra een huwbare leeftijd 

had bereikte huwden de Heilige Profeetsa en Hazrat Khadijara 

haar aan een jonge man genaamd Abul’Aas.  

Hij was de zoon van Hazrat Khadija’s zus Haallah. Hij 

was een succesvolle handelaar en stond in de Arabische 

samenleving bekend om zijn eerlijkheid. Hazrat Khadijara was 

dol op hem en beschouwde hem als haar eigen zoon. 
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 Zainabra had de Islam geaccepteerd, maar Haallah en 

haar zoon waren toen nog geen moslims geworden.  

 

De mensen in Mekka waren tegen dit huwelijk. Ze deden 

hun uiterste best om Abul’Aas te overtuigen om van zijn vrouw 

te scheiden en één van hun dochters te huwen. Abul’Aas 

antwoordde: ‘Ik zal een scheiding van mijn vrouw niet kunnen 

verdragen. Noch verlang ik met één van uw dochters te huwen.  

 

De Heilige Profeetsa en Hazrat Khadijara waardeerden 

zijn trouw aan Zainabra. De hechte band tussen Abul'Aas en zijn 

vrouw was wederzijds.  Toen de familie van de Heilige Profeetsa 

naar Medina emigreerde bleef Zainabra met haar man achter in 

Mekka. Hazrat Khadijara stierf in het jaar 619 na Christus toen 

haar dochter Zainabra nog in Mekka woonde.  

 

Abul’Aas nam deel aan de slag van Badr en vocht tegen 

de moslims. De Mekkanen werden verslagen en Abul’Aas werd 

samen met vele andere Mekkanen gevangen genomen. De 

Quraish stuurden mannen met geld en andere waardevolle 

spullen om hun gevangenen los te kopen. Ook Zainabra stuurde 

spullen om haar man los te kopen. Zainabra stuurde een 

halsketting die Hazrat Khadijara aan haar dochter had gegeven 

als onderdeel van haar bruidsschat. 
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 De Heilige Profeetsa zag deze ketting. De ketting deed 

hem denken aan zijn geliefde vrouw Khadijara en hij werd 

overweldigd door emoties. Hij zei tegen zijn metgezellen: 'Ik heb 

geen bevoegdheid om hierover te beslissen, maar ik weet dat 

deze ketting door Zainabra wordt gekoesterd als laatste 

aandenken aan haar overleden moeder. Ik stel daarom voor dat 

het haar niet mag worden ontnomen en dat het haar wordt 

teruggegeven.’ De metgezellen waren het er snel mee eens. Als 

voorwaarde voor zijn vrijheid moest Abdul’Aas Zainabra zo 

spoedig mogelijk naar Medina sturen. Abul’Aas beloofde dit te 

doen.  

 

Kort nadat hij naar Mekka was teruggekeerd, stuurde 

Abul'Aas zijn vrouw Zainabra naar Medina, samen met zijn broer 

Kinaanah. Zainabra was toen zwanger. Toen de Quraish hoorde 

van haar vertrek uit Mekka, stuurden ze een aantal mensen  

achter hun aan om te voorkomen dat ze naar haar vader zou 

gaan. Één van de mensen was Habbaar bin Aswad. Habbaar zag 

Zainabra op een kameel zitten en sloeg met een speer op de 

kameel. De kameel raakte uit zijn balans en Zainabra viel van de 

kameel af. Zainabra was op dat moment zeer angstig en was 

ontzettend geschrokken. De schrik was zo groot dat ze een 

miskraam kreeg.  

 

Kinaanah wist de kameel onder controle te krijgen. Hij 

nam daarna zijn pijl en boog en was klaar om de aanvallers neer 

te schieten. Op dat moment verscheen Abu Sufyaan. Hij zei 

tegen Kinaanah: ‘Niet schieten. Luister! We hebben onlangs een 
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verpletterende nederlaag in Badr geleden door Mohammedsa. 

Als Zainab nu naar haar vader gaat, zou dat als teken van 

zwakheid van het volk van Mekka worden beschouwd. Ze zou 

nu naar Mekka moeten terugkeren. Ze kan dan later in het 

geheim naar haar vader in Medina gaan. Kinaanah stemde 

hiermee in. 

 

Zainabra ging terug naar Mekka en na een paar dagen 

wist ze Mekka in het geheim te verlaten. Kinaanah 

overhandigde haar alsnog aan Zaidra. De Heilige Profeetsa had 

hem gestuurd om Zainabra op te halen en naar Medina te 

brengen. Ze bereikten Medina veilig. 

 

 Drie of vier jaar later reisde Abul'Aas met een 

Mekkaanse karavaan uit Syrië terug naar Mekka.  

Op het moment dat de karavaan een plaats bereikte dat 

Ees heette, patrouilleerde daar in het gebied een klein groepje 

moslims. De Mekkanen gedroegen zich vijandig naar moslims. 

Zelfs hun karavaan spoorde de mensen aan om moslims aan te 

vallen. De moslims overmeesterden de karavaan en brachten de 

mensen van de karavaan naar Medina. Ook Abdul’Aas werd 

gevangen genomen en naar Medina gebracht. 's Nachts 

benaderde Abul’Aas zijn vrouw en vroeg haar om bescherming.  

 

Toen de moslims 's ochtends in de moskee 

bijeenkwamen voor het Fajr-gebed, riep Zainabra hardop vanuit 
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haar appartement dat ze haar echtgenoot Abul'Aas een 

beschermingsgarantie had gegeven.  

 

Na het gebed sprak de Heilige Profeetsa de aanbidders 

toe en zei: 'Jullie hebben gehoord wat mijn dochter heeft 

gezegd. Ik roep Allah om te getuigen dat ik tot op dit moment 

niets wist van haar garantie. Ik stel voor dat we haar belofte aan 

haar man nakomen’. Ze waren het er allemaal over eens. 

Abul’Aas werd vrijgelaten en al zijn bezittingen werden 

teruggegeven.  

 

Abul’Aas keerde terug naar Mekka en gaf alle 

kostbaarheden die de mensen hadden gegeven om te 

verhandelen terug. Vanwege zijn eerlijkheid werden al zijn 

schulden kwijtgescholden. Hierna verkondigde Abul’Aas Islam 

te hebben geaccepteerd en keerde kort daarna terug naar 

Medina. Hij herenigde zich weer met zijn vrouw. De hereniging 

duurde echter niet lang. Door de aanval van de vijand tijdens 

haar reis naar Medina werd Zainabra erg ziek en overleed. Ze 

was ongeveer dertig jaar toen ze overleed.  

 

Ruqayyahra en Umme Kulsoomra 

Ruqayyahra en Umme Kulsoomra waren verloofd met ‘Utbah 

en ‘Utaibah. Het waren de zonen van Abu Lahb, een oom van de 

Heilige Profeetsaw.  
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Toen God de Heilige Profeet Mohammedsa koos om Zijn 

boodschap aan de gehele mensheid over te brengen, keerde het 

volk van Mekka zich op enkelen na, tegen hem. Abu Lahab en 

zijn vrouw Umme Jameel vochten met hart en ziel om de Heilig 

Profeetsa te weerhouden van het verspreiden van Gods woord.  

Ze wilden niet dat hun zonen zouden trouwen met de dochters 

van de Heilige Profeetsa. De mensen van Mekka benaderden ook 

Abu Lahb en zijn vrouw en eisten dat ‘Utbah en’ Utaibah hun 

verloofden zouden verlaten. De verlovingen werden daarna ook 

verbroken. De Heilige Profeetsa en zijn vrouw Hazrat Khadijara 

zochten vervolgens naar andere echtgenoten voor hun dochters. 

Hazrat Uthmaanra was in die tijd een jonge man. De Heilige 

Profeetsa, huwde zijn dochter Ruqayyahra met hem. Ze leefden 

gelukkig totdat Ruqayyara in het jaar twee A.H overleed. Een 

jaar na haar overlijden huwde de Heilige Profeetsa zijn derde 

dochter Umme Kulsoomra aan Hazrat Uthmaanra. In het jaar 

negen A.H. overleed ook Umme Kulsoomra. Ze was toen nog 

maar achtentwintig jaar. 

 

 

Fatimahra 

Fatimahra was de jongste dochter van de Heilige Profeetsa. Ze 

was pas vijftien toen haar moeder, Hazrat Khadijara, overleed. 

Ongeveer drie jaar na de emigratie van Mekka naar Medina 

huwde de Heilige Profeetsa haar aan Hazrat Alira. De Heilige 

Profeetsa leidde de nikah-ceremonie en de haq mahr was 

vastgesteld op vierhonderd dirhams.  
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Hazrat Alira en Hazrat Fatimahra hadden samen vijf 

kinderen. Drie jongens genaamd, Hasanra, Husainra en Mohsinra 

en twee meisjes genaamd, Zainabra en Umme Kulsoomra. 

Mohsinra stierf toen hij nog heel jong was.  

 

Allen die beweren het nageslacht van de Heilige 

Profeetsa te zijn, zijn de afstammelingen van Hasanra en 

Husainra.  

 

Hazrat Fatimahra, overleed  zes maanden na het 

overlijden van de Heilige Profeetsa. Ze was ongeveer dertig jaar 

oud toen ze overleed. 

 

 

Khadijara De Beste Vrouw van Haar Tijd 

 

De Heilige Profeet Mohammedsa, huwde na de dood van 

Hazrat Khadijara, meerdere vrouwen, maar vergat nooit zijn 

eerste vrouw. De rest van zijn leven koesterde hij haar teder in 

zijn gedachten en dacht vaak aan haar loyaliteit, vriendelijkheid 

en toewijding aan hem. Hij zei altijd dat ze de beste vrouw van 

haar tijd was. Hazrat Alira vertelde dat de Heilige Profeetsa zei: 

‘De beste vrouw van haar tijd was Maria, dochter van Imraan en 
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de beste vrouw van haar tijd is Khadijara, dochter van 

Khuwailid.’  

 

Volgens een andere hadith, verteld door Hazrat Anasra, 

zei de Heilige Profeetsaw: 'Het is genoeg voor u om uit alle 

vrouwen van de wereld  in de voetsporen te treden van Maria, 

dochter van Imraan; Khadijara, dochter van Khuwailid; 

Fatimara, dochter van Mohammedsa; en Aasiyah, de vrouw van 

Farao'.  

 

De Heilige Profeetsa bevond zich een keer in het huis van 

Hazrat Aishara toen Haallah, de zus van Khadijara hem kwam 

bezoeken en toestemming vroeg om het huis binnen te treden. 

De Heilige Profeetsa werd overmand door emoties. Hij zei: 'Dit 

moet Haallah zijn. Haar stem klinkt als Khadijara'. Hij haastte 

zich naar de deur en heette haar welkom. De Heilige Profeetsa 

had altijd veel respect voor de familieleden en vrienden van 

Hazrat Khadijara. Wanneer een van de vrienden of familieleden 

van Khadijara hem bezocht, stond hij op om het bezoek te 

ontvangen.  

 

De Heilige Profeetsa, herinnerde zich altijd de 

vrijgevigheid van zijn vrouw Khadijara. Wanneer de Heilige 

Profeetsaw een dier slachtte, zou hij een deel van het vlees naar 

de vrienden van Hazrat Khadijara sturen. Hij vertelde zijn 

vrouwen ook dat ze hen bij dergelijke gelegenheden nooit over 

het hoofd mochten zien.  
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Hazrat Aishara vertelde dat ze op geen een van de 

vrouwen van de Heilige Profeetsaw zo jaloers was geweest als op 

de Khadijara en dat terwijl ze haar nog nooit had ontmoet.  

 

De Heilige Profeetsa loofde Hazrat Khadijara het vaakst 

en benadrukte haar deugden en de offers die ze had gebracht 

voor de zaak van de Islam. Bij een dergelijke gelegenheid kon 

Hazrat Aishara zichzelf niet beheersen. Ze zei tegen de Heilige 

Profeetsa: 'O, Boodschapper van Allah! Waarom praat u zoveel 

over de oude dame? God heeft u betere, jongere en mooiere 

vrouwen gegeven. ’De Heilige Profeetsaw werd overweldigd door 

emotie toen hij dit hoorde. Hij zei: 'Oh, nee, Aisha! Je hebt geen 

idee hoe goed Khadijara voor mij was. Ze geloofde in de waarheid 

van mijn bewering toen anderen mij afwezen. Ze werd mijn 

beste metgezel en helper toen anderen me in de steek lieten. 

Bovendien heeft God me gezegend met kinderen van haar.´Al 

zijn kinderen, behalve één jongen Ibrahimra, waren van Hazrat 

Khadijara.  

 

Hazrat Aishara zei dat ze erg veel spijt had van de 

opmerkingen die ze had gemaakt over Hazrat Khadijara en 

besloot dat ze in de toekomst niet meer over Hazrat Khadijara 

zou praten op een manier die de Heilige Profeetsa niet leuk vond. 

 

De Heilige Profeetsa dacht vaak aan Hazrat Khadijara, 

zelfs tijdens de val van Mekka. Hazrat Khadijara was toen al tien 

jaar overleden. Er wordt verteld dat hij zijn metgezellen opdroeg 
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zijn tent op te zetten op een plaats buiten de begraafplaats van 

Hajoon, waar hij dicht bij de laatste rustplaats van Hazrat 

Khadijara zou kunnen zijn. 

 

Blijde Tijdingen van een Huis in de Hemel 

 

Hazrat Khadijara, moge Allah tevreden met haar zijn, kreeg 

het blijde nieuws dat ze een paleis van parels in het paradijs zal 

krijgen, zonder lawaai of huishoudelijke zorgen. 

 Hazrat Abu Hurairahra vertelde dat de engel Gabriël tot 

de Heilige Profeetsa kwam en zei: ‘Boodschapper van Allah! Hier 

komt Khadijara die een schaal meeneemt waarin wat te eten en 

specerijen zitten. Als u haar  ziet, geef haar dan Salaam van haar 

Heer en van mij en geef haar het goede nieuws dat zij een huis 

in het paradijs zal krijgen, gemaakt van glanzende parels waar 

geen lawaai of onrust zal zijn.  

 

'Hazrat Khadijara vertelde zelf dat ze op een dag op zoek 

ging naar de Heilige Profeetsa in de heuvels buiten de stad 

Mekka. Ze droeg wat voedsel voor de Heilige Profeetsa. Een 

vreemde benaderde haar en stelde vragen over de Heilige 

Profeetsa. Ze maakte zich zorgen en dacht dat de persoon de 

Heilige Profeetsa kwaad zou doen. Later vertelde ze het hele 

incident aan de Heilige Profeetsa. De Heilige Profeetsa zei: 'De 

persoon die u ontmoette was de engel Gabriël. Hij had mij 

opgedragen u Salaam van God te brengen en het goede nieuws, 
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dat God u zal zegenen met een huis in de hemel gemaakt van 

parels waarin geen lawaai en geen reden tot vermoeidheid zou 

zijn.'  

 

Hazrat Khadijara merkte op: 'Allah Zelf is een Bron van 

Vrede. Wat Gabriel  betreft, moge vrede met Gabriel zijn en 

moge vrede en zegeningen met u zijn O, Profeet.  

 

Hazrat Khadijara, moeder van de gelovigen, moge God 

tevreden met haar zijn, is het ideaal van vrouwelijkheid in 

Islam. Ze wijdde haar hele leven in dienst van God, net als de 

Heilige Profeetsaw. Moge Allah hun beide beste zegeningen 

geven.  

 

اْلٰعلَِمْين  َرِب    ِ ّلِِله اَْلَحْمد   َ ‘Alle lof behoort aan Allah, Heer der 

werelden’. 
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Studievragen 

 

1. Wanneer is Hazrat Khadijara geboren? 

2. Hoe heten de ouders van Hazrat Khadijara? 

3. Wie was de gemeenschappelijke voorouder van Hazrat 

Khadijara en de Heilige Profeetsa? 

4. Wie werd gezien als de oprichter van Mekka? 

5. Wat was de leeftijd van de Heilige Profeetsa en Hazrat 

Khadijara toe ze met elkaar trouwden? 

6. Hoeveel kinderen had Hazrat Khadijara? 

7. Wat was de naam van de grot waar de Heilige Profeetsa en 

Hazrat Khadijara heen gingen om te bidden? 

8. Wie was de eerste persoon die Islam accepteerde? 

9. Welke groep was het zwaarst getroffen tijdens de oppositie 

tegen Islam?  

10.Wat is de naam van de persoon die weigerde de boycot op 

te heffen? 

11. Wanneer overleed Hazrat Khadijara? 

12.Waar is Hazrat Khadijara begraven? 

 


