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Na Tashahhud, Ta'awwaz en recitatie van soerah al FatehavervolgdeHuzur-e-

Anwar zijn relaasoverHazratZaid-bin-Harisar.a.Hij sprak over het huwelijk van 

HazratZaidr.a. met HazratZainab-binte-Hajashr.a. en zei dat ze een zeer vrome 

en goede vrouw was en zeer gul was in het verrichten van goede daden.  

Ooit zei de Heilige Profeet VZMHtegen zijn vrouwen dat zij die de langste hand 

heeft onder jullie zichals allereerste bij mij zal voegen. HazratAyeshar.a. zei, we 

zouden onze handen fysiek meten om te zien wie de langste had. Het was pas 

nadatHazratZainab-binte-Hajash overleden was dat we beseften dat hij de 

langste hand in liefdadigheid had bedoeld en niet fysiek de langste hand.  

De hypocrieten van Medina hadden veel bezwaar tegen het huwelijk van de 

Heilige Profeet VZMHmetHazratZainabr.a., zeggende dat hij in feite zijn 

schoondochter had getrouwd omdat zij de vrouw was van zijn pleegzoon. 

HazratMirzaBashirAhmadr.a. schrijft in zijn boek SeeratKhatim-un-Nabiyeendat 

het doel van dit huwelijk het elimineren van een verboden gewoonte was, om te 

trouwen met de gescheiden vrouw van je pleegzoon. Daarom was dergelijke 

kritiek wel verwacht.  

Huzur-e-Anwar stelde gedetailleerde antwoorden voor aan de verschillende 

bezwaren, valse beschuldigingen en verklaringen met verwijzingen naardit 

huwelijk. Sommigen mensen zeggen dat de Heilige Profeet VZMH besloten had 

om met HazratZainabr.a. te trouwen omdat ze schoon was, maar gezien de 

omstandigheden en de hoge morele normenvan de Profeet VZMH, zijn deze 

beschuldigingen volledig vals.  

We dienen ook te onthouden dat er in die dagen verschillende vijanden van de 

Islam waren die probeerden om onrust te stoken onder de Moslims door middel 

van het verspreiden van valse en misleidende verhalen. De islamitische 

geschiedenis is vervat van dergelijke voorvallen.  

Critici zoals William More zeggen dat de meerdere huwelijken van de Heilige 

Profeet VZMH een gevolg waren van zijn eigen verlangens (Naouzubillah). Dit 

is een volledig valse beschuldiging. In feite had het volk van Mekka hem 



verschillende mooie vrouwen van hun stammen aangeboden om mee te trouwen 

indien hij geen bezwaar had tegen hun geloofsovertuigingen. De Heilige Profeet 

VZMH had echter het hoofddoel om de eenheid van God te vestigen en hij 

weigerde alle aanbiedingen van rijkdom en schone vrouwen.  

Op de leeftijd van 25 jaar was de Heilige Profeet VZMH getrouwd met een 50-

jarige dame en onderhield hij vervolgens deze relatie op een zeer goede manier 

gedurende de volgende 50 jaren. Nadat Hazrat Khadija r.a. overleden was, 

trouwde en leefde hij met een weduwe van middelbare leeftijd,HazratSudar.a., 

tot 55-jarige leeftijd. Dit toont duidelijk aan dat als de Heilige Profeet 

VZMHmeerdere huwelijken had, dit niet voor zijn persoonlijke verlangens was, 

maar vanwege andere motieven.  

Huzur-e-Anwar ging verder met zijn relaas over HazratZaid-bin-Harisar.a. en 

zei dat hij een bevrijdde slaaf was. De Heilige Profeet VZMH had hem als 

opperbevelhebber aangewezen tijdens de islamitische oorlogen en nadat hij 

overleden was gaf hij dezelfde eer aan zijn zoon, Usama-bin-Zaidr.a. 

De Heilige Profeet VZMH had de Moslims geleerd dat slaaf zijn of zoon van 

een slaaf zijn geen consequentie had en op geen enkele manier iemands 

vooruitgang kon verhinderen. Ware rang en positie liggen alleen in vroomheid 

en geloof.  

Op het einde kondigde Huzur-e-Anwar het gebed in afwezigheid aan voor 

Mukarama Maryam Sultan Sahiba, binteMubarakSiddiquiSahib. Moge Allah 

genade en vergiffenis schenken aan haar.Amin.  


