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De zedigheid van de geliefde profeet
Bepaalde mensen die geobsedeerd zijn door hun vijandigheid tegen de geliefde profeet
Mohammed, vrede en zegeningen zij met hem, proberen hem te denigreren met de
walgelijkste lynchcampagnes ooit. Ze kotsen hun gore gedachtes naar buiten en geven blijk
van hun zielige en monsterachtige karakter. Een typerend voorbeeld hiervan is het Franse
weekblad Charlie Hebdo waarvan de cartoonisten een ernstig demonische bezetenheid en
pornografische temptatie doormaken. Ze publiceerden smerige spotprenten waarin ze onze
geliefde en meest dierbare profeet Mohammed afbeeldden. Anderen proberen deze publicaties
steeds opnieuw te actualiseren. Degenen die hem belasteren en bespotten, zullen in de nabije
toekomst met een laaiend vuur en een gruwelijke straf beboet worden, zowel in dit leven als
in het hiernamaals. Dat is overgelaten aan Allah, de almachtige. Aan ons is de taak om deze
stakkerige ratten op een intellectuele manier een standje te geven. Dit artikel beschrijft, zoals
de titel luidt, de zedigheid (al-ḥayāʾ) van de geliefde profeet Mohammed (vrede en
zegeningen zij met hem) waar de smerige cartoonisten van Charlie Hebdo geen aandeel van
hebben, maar wel veel leringen eruit kunnen trekken. Hieronder volgt een aantal
wetenswaardigheden over de zedigheid en bescheidenheid van onze geliefde profeet:
 De geliefde profeet trouwde voor het eerst toen hij 25 jaar oud was. Zijn eerste echtgenote
was Khadija, moge Allah tevreden zijn met haar. Zij was een weduwe. Ze had zelfs
kinderen van haar overleden man en was vele malen ouder dan de geliefde profeet. De
geliefde profeet kon ook een jonge maagd huwen, maar dat deed hij niet. Bovendien bleef
hij jarenlang alleen getrouwd met Khadija en huwde geen tweede vrouw tot haar dood,
terwijl polygamie1 een wezenlijk onderdeel was van de Arabische cultuur (en ook van de
Romeinse en Perzische culturen).
 De geliefde profeet stimuleerde zijn metgezellen tot zedigheid en zei altijd: “De zedigheid
behoort tot het geloof.”2
 De metgezellen beschreven de geliefde profeet als volgt: “De boodschapper van Allah
(vrede en zegeningen zij met hem) was zediger (en dus ook kuiser) dan een maagd in haar
bedekkingsplaats.”3

1

Zie voor meer informatie over polygamie in de islam het artikel “Destructie van de ranzige vuilnisproductie
tegen de profeet van de moslimnatie ‐ Deel 1” op de website onder de kop publicaties en de subkop artikelen.
2
Overgeleverd door meerdere hadithgeleerden, zoals: al‐Tirmidhi, Ibn Hibban en Ahmad ibn Hambal.
3
Overgeleverd in al‐ṣaḥīḥ van al‐Bukhari en al‐Muslim.
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 Ze zeiden ook: “Als hij afkerig was tegen iets, dan bleek dat uit zijn
gezichtsuitdrukking.”4 Dus zijn gezichtskleur en blik veranderden.
 Anas ibn Malik zei: “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem)
confronteerde niemand direct in zijn gezicht (als hij hem wilde waarschuwen) voor iets
waar hij afkerig tegen was. Op een dag kwam een man bij hem, terwijl de man sporen van
geel op zich had. Toen hij opstond, zei de geliefde profeet tegen zijn metgezellen:
“Zouden jullie hem kunnen bevelen om die gele (sporen) te wassen?”5
 Moeder der gelovigen ‘Aisha zei: “Als tot de boodschapper van Allah (vrede en
zegeningen zij met hem) een bericht kwam over een man (waar hij ontevreden mee werd)
zei hij niet: Wat is er met die persoon…, maar hij zei: Wat is er met deze mensen dat ze
dit en dat zeggen/doen.”6 Dus de geliefde profeet bekritiseerde de verkeerde handelingen
van mensen door publiekelijk te waarschuwen zonder de naam te noemen van de persoon
die dat heeft gedaan of gezegd.
 De geliefde profeet werd een keer bezocht door een groep metgezellen. Ze bleven heel
lang bij hem zitten. De geliefde profeet wilde overgaan naar zijn andere taken en
verantwoordelijkheden, maar hij was zo zedig en deugdzaam dat hij zijn gasten niets liet
merken.7 Hierdoor werd er zelfs een Koranvers geopenbaard waarin Allah de metgezellen
waarschuwt om de geliefde profeet niet te belasten en te storen.8
 Bilal ibn al-Harith leverde over: “De profeet zocht een verre en afgelegen plaats als hij
zijn behoefte wilde doen.”9
 Anas ibn Malik berichtte: “Als de profeet zijn behoefte wilde doen (en hij had de verre en
afgelegen plaats gevonden), hief hij zijn kleding niet, totdat hij de grond naderde.”10
 Moeder der gelovigen ‘Aisha zei: “Ik heb niets van de boodschapper van Allah gezien en
hij heeft niets van mij gezien.”11 Ze alludeerde hiermee op het geslachtsorgaan.

4

Overgeleverd in al‐ṣaḥīḥ van al‐Bukhari.
Overgeleverd door meerdere hadithgeleerden, zoals: al‐Tirmidhi en Abu Dawud.
6
Overgeleverd in al‐sunan van Abu Dawud.
7
Overgeleverd in al‐ṣaḥīḥ van al‐Bukhari.
8
Het gaat hier om vers 53 van het Koranhoofdstuk 33.
9
Overgeleverd door meerdere hadithgeleerden, zoals: Ahmad ibn Hambal, al‐Nasa’i en Ibn Maja.
10
Overgeleverd door al‐Tabarani in zijn al‐muʿjam al‐awsaṭ.
11
Overgeleverd door meerdere hadithgeleerden, zoals: al‐Tirmidhi.
5
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 De geliefde profeet bedekte zich zelfs volledig tijdens de geslachtsgemeenschap.12
 ‘Abdallah ibn ‘Abbas leverde over: “De boodschapper van Allah placht de grote wassing
te nemen achter de kamers en nooit heeft iemand zijn intiem lichaamsdeel gezien.”13
 De geliefde profeet zei nooit ‘nee’ tegen iemand.14 Hij gaf altijd en deed altijd wat van
hem werd gevraagd.
 De geliefde profeet tuurde nooit in de ogen van iemand.15
Wee voor de zedeloze bende!
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Molla ‘Ali al‐Qari in zijn uitleg op al‐shamāʾil van al‐Tirmidhi.
Molla ‘Ali al‐Qari in zijn uitleg op al‐shamāʾil van al‐Tirmidhi.
14
In al‐shamāʾil van al‐Tirmidhi
15
Yusuf al‐Nabhani in zijn boek over al‐shamāʾil. Zie ook het boek sayyiduna Muhammad van ‘Abdallah
Sirajaddin waarop dit artikel is gebaseerd.
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