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BIOGRAFIE VAN DE 
PROFEET MOHAMMEDVREDE EN ZEGENINGEN ZIJ MET HEM 

 
VRAAG 1: ARABISCHE STAMMEN 
Arabische verwanten zijn overeenkomstig hun afkomst verdeeld in drie groepen. 
Noem de drie groepen van deze arabische stammen. 
 
VRAAG 2:  RELIGIES VAN DE ARABIEREN. 
Polytheisme en het aanbidden van afgoden werden het duidelijkste kenmerk van de religie van de pre-
islamitische arabieren, ondanks dat ze beweerden de religie van Ibrahiem a.s. uit te voeren. 
Noem drie kenmerken van deze godenaanbidding. 
 
VRAAG 3: DE AFKOMST EN FAMILIE VAN MOHAMMED VREDE EN ZEGENINGEN ZIJ MET 
HEM. 
Mohammed vrede en zegeningen zij met hem is de zoon van hazrat abdoellah die de zoon is van hazrat 
abdoel moettalib (die sjaiba werd genoemd) 
Wat kun je allemaal vertellen over hadrat abdoel moettalib? Schrijf minimaal twee gebeurtenissen over hem. 
 
VRAAG 4:  
Wie koos hadrat Abdoel-Moettalib als schoondochter voor zijn zoon hadrat Abdoellah? 
 
VRAAG 5: DE GEBOORTE VAN MOHAMMED VREDE EN ZEGENINGEN ZIJ MET HEM EN 
EN VEERTIG JAAR VOORAFGAAND AAN ZIJN PROFEETSCHAP. 
Waar en in welk jaar is de heilige Profeet Mohammed vrede en zegeningen zij met hem geboren? 
 
VRAAG 6:  
Wie was de zoogmoeder van de heilige profeet mohammed vrede en zegeningen zij met hem? 
 
VRAAG 7:  
Wie was Bahira de monnik? (van Boesra wat toen een gedeelte was van Syrie) 
 
VRAAG 8: 
Wie was de eerste vrouw van de heilige profeet mohammed vrede en zegeningen zij met hem? Hoeveel 
kinderen hadden zij samen? Noem minimaal 3 kinderen bij hun naam. 
 
VRAAG 9: STRIJD OP DE WEG VAN DE OPROEP 
De salaat (het gebed) was al in een vroeg stadium van de islamitische oproep als een verplicht ritueel 
ingesteld. 
Wat voor salaat was dit? Schrijf hoeveel rakaat's dit waren en welke tijden het verplicht was? 
 
VRAAG 10: HET JAAR VAN VERDRIET 
Snelle opeenvolging van ongeluk leidden ertoe dat de Heilige Profeet Mohammed vrede en 
zegeningen zij met hem deze periode (voorafgaand aan de me'raadj, hemelenreis) “het jaar van 
verdriet en rouwen”noemde. vanaf dat moment droeg dat jaar deze titel. 
Noem twee van de drie gebeurtenissen die ervoor zorgde dat de Heilige Profeet Mohammed vrede 
en zegeningen zij met hem deze jaar het “het jaar van verdriet” noemde? 


