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Bismillahi Rahmani Arrahiem,
Beste broeders en zusters. Het onderwerp van vandaag is: De voordelen van de eerste 10 dagen van DhoelHidjah.
Vandaag zullen we stilstaan bij deze bijzondere dagen. Deze maand van het jaar kent vele voordelen. De
profeet Mohammed vzmh heeft het volgende gezegd hierover:
“Er zijn geen dagen waarin de goede daden geliefder zijn bij Allah dan deze tien dagen van Dhoel-Hidjah.”
Iemand vroeg vervolgens, zelfs de djihaad niet? Hij antwoordde: “Nee zelfs de djihaad niet”. (AlBoekhaarie)
De lering die we uit deze overlevering kunnen halen is dat de daden die verricht worden in deze maand zeer
geliefd zijn bij Allah swt. De daden die verricht worden kunnen we plaatsen in een aantal categorieën.
1. In deze maand vindt het moment plaats waarin de Hadj, de bedevaart, plaatsvindt. De Hadj is één van de
pilaren van de Islam. Het is een plicht voor elke moslim, indien hij of zij financieel daadkrachtig is en
lichamelijk in staat is, om de Hadj te verrichten één keer in zijn of haar leven. De beloning is enorm. Zo zegt
de profeet Mohammed vzmh het volgende hierover:
“De umrah die door een andere umrah opgevolgd wordt, doet de zonden tussen deze twee vergeven en er
is geen andere beloning voor de hadj die (door Allah) aanvaard is, dan het paradijs.” (AlBoekhaarie/Muslim).
De lering die we hier uit kunnen halen is dat de beloning enorm is voor de Hadj. Om die reden moeten we
elkaar motiveren om op een jonge leeftijd deze verplichte handeling te verrichten. Deze bijzondere kans
vindt ook plaats in de eerste 10 dagen van de maand Dhoel-Hidjah.
2. Het is sterk aanbevolen om in deze dagen te vasten, vooral de dag van Arafah. De negende dag van de
maand Dhoel-Hidjah is de dag van Arafah. Dit is een zeer bijzondere dag. Het vasten op deze dag is zeer
aanbevolen. De profeet werd gevraagd over de beloning van het vasten op de dag van Arafah. Hij zei: “Ik
hoop dat dat de kleine zondes van het vorige jaar en het komende jaar worden gewist. Dit is een kans die
we moeten grijpen. Wij zijn allemaal behoeftig naar de vergeving van Allah swt. Let erop dat het hier gaat om
kleine zondes, andere zondes worden alleen vergeven als er een berouwproces plaats heeft gevonden.
Aansluitend hierop heeft de profeet Mohammed vzmh het volgende gezegd:
“Voorzeker eenieder die één dag vast voor Allah's welbehagen, Allah zal zijn gezicht van het hellevuur
weghouden voor 70 lentes.” (Al-Boekhaarie)
Op basis van deze woorden kunnen we stellen dat het vasten een grote daad is bij Allah swt.

3. Het gedenken van Allah swt. In deze dagen moeten we ons inzetten om Allah swt te gedenken om zo
dichterbij te komen. Hij is diegene die ons voorziet, Hij is diegene die alles geschapen heeft, Hij is diegene die
geneest, Hij is diegene die dag doet veranderen in nacht en andersom. Wees bewust van Hem en grijp deze
10 dagen om dichterbij Allah swt te komen.
4. Het verrichten van berouw. Deze 10 dagen moeten we ons inzetten om bewust te worden van onze
slechte gewoontes en zondes. Denk na en overpeins. Stel jezelf de vraag, hetgeen wat ik op dit moment doe,
bereik ik daarmee de tevredenheid van Allah swt? Zo nee, waarom niet? En probeer voor jezelf te bepalen
wat je anders moet doen. Herken je zondes en vraag Allah swt hiervoor vergeving en maak een belofte met
jezelf om deze zondes niet meer te verrichten en zorg ervoor dat je goede daden gaat verrichten.
5. Het vermeerderen van het verrichten van daden van aanbidding. Denk hierbij aan het verrichten van
vrijwillige gebeden, het lezen van de koran of bijvoorbeeld Islamitische kennis opdoen. Een mooie kans om
dichterbij Allah swt te komen.
6. Het is aanbevolen om in deze laatste 10 dagen niet je haren en je nagels te knippen. Het is aanbevolen
maar niet verplicht.
7. De tiende dag is de dag van het offeren. Dit is een ritueel wat haar basis kent uit een gebeurtenis van
profeet Ibrahim met zijn zoon Ismail. Profeet Ibrahim had een droom waarin Allah swt hem opdroeg om zijn
geliefde zoon op te offeren voor Allah swt. Dit was een zeer zware test van Allah swt. Profeet Ibrahim stond
op het punt om zijn geliefde zoon te offeren, maar op dat moment heeft Allah swt hem een ram gegeven om
te offeren. Het is een soennah moeaqadah (zeer sterk aanbevolen) om een dier te offeren tijdens deze dag.
Beste broeders en zusters, benut deze 10 dagen goed en grijp deze kansen die we krijgen van Allah swt. Het
zijn allemaal kansen om dichterbij Allah swt te komen.
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.
Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.

