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Onderwerp: De gunsten van de eerste tien dagen van de maand Dhul Hijjah

Beste broeders en zusters,

Éen van de gunsten van Allah geprezen en verheven is Hij (subhanahoe wata3la (swt), is dat
hij voor zijn dienaren periodes heeft gemaakt waarin de beloningen voor aanbiddingen hoger
zijn dan in andere periodes, waarin de dienaren naar een hogere rang stijgen bij Allah (swt)
en waarin Allah (swt) vele slechte daden en zondes vergeeft. Degenen die deze periodes
gebruiken om de gunsten van Allah (swt) te bemachtigen mogen zich tot gelukkigen
beschouwen. Over een aantal dagen start een dergelijke periode waarin de gunsten van
Allah (swt) richting zijn dienaren toenemen. Namelijk de eerste tien dagen van Dhul Hijjah.
Het belang en verhevenheid van deze tien dagen wordt door Allah (swt) in de Koran
aangegeven. Allah (swt) zweert bij deze tien dagen in surat alfajr met de woorden, Bij de
dageraad en bij de tien nachten (de eerste tien dagen en nachten van de maand Dhul
Hijjah (89:1,2)

In deze tien dagen heeft Allah (swt) voor ons het geloof vervolmaakt. Allah (swt) zegt
hierover in de Koran: Vandaag heb ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb ik
mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb ik de Islam voor jullie als godsdienst
gekozen (5:3). En de profeet (vzmh) heeft getuigt dat dit de beste dagen van de dagen in de
wereld zijn. In een overlevering zegt de profeet (vzmh) De beste dagen van de wereld zijn
de tien dagen. Als je terugkijkt naar hoe de vrome voorgangers deze dagen doorbrachten
dan zal je zien dat ze wedijverden in het doen van zoveel mogelijk goede daden en nabijheid
bij Allah (swt) opzochten, door Allah (swt) veel te gedenken om de verhoogde beloning
gedurende deze periode te verkrijgen. In een overlevering zegt de profeet (vzmh) over het
verrichten van goede daden gedurende deze periode het volgende: Er zijn geen dagen
waarin goede daden meer geliefd zijn bij Allah dan deze (tien dagen van Dhoel-
Hiddjah).” Enkele metgezellen vroegen hierop: “Zelfs niet de strijd omwille van Allah?”
Waarop hij zei: “Zelfs niet de strijd omwille van Allah. Behalve een man die eropuit
trekt om te strijden en zichzelf en zijn bezittingen voor de zaak opgeeft en met niet
meer terugkeert.

Eén van de redenen waarom de tien dagen van Dhul-Hijjah een verhoogde status hebben, is
dat in deze periode aanbidding samenkomen, namelijk het gebed is, het vasten,
liefdadigheid en de bedevaart, en dit vindt niet plaats enkel in deze tien gezegende dagen
van Dhul-Hijjah. Een oprechte moslim laat deze tien dagen niet onbenut en streeft ernaar om
zoveel mogelijk aan goede daden en aanbiddingen te verrichten omwille van Allah (swt) en
zijn beloning zowel in het wereldse en in het hiernamaals.

De tien dagen dient een oprechte moslim te vullen met veelvuldige gedenken van Allah
(swt), door Allah (swt) te prijzen met zijn grootheid, met zijn eenheid, en de lofprijzing voor
alles wat Hij in heeft voorzien. Dit op basis van de woorden van de profeet (vzmh) “Er zijn
geen dagen die grootser bij Allah zijn, noch waarin een goede daad geliefder is bij
Hem, dan deze tien dagen. Reciteer daarin dus veelvuldig de Tahliel (Laa ilaaha
illAllaah), Takbier (Allaahoe akbar) en Tahmied (al-Hamdoelillaah).”

Daarnaast is het veelvuldig verrichten van smeekbeden in deze tien dagen een aanbevolen
daad. Ook is het van belang om in deze tien dagen je oprechte berouw te tonen voor de
zonden die je hebt verricht en je hart te reinigen. Dit op basis van de woorden van Allah (swt)
En toon O, gelovigen allen berouw aan Allah, opdat jullie succesvol mogen zijn
(24:31).

Tevens is het vasten op deze dagen een aanbevolen daad. De profeet (vzmh) vaste op deze
dagen en stimuleerde zijn metgezellen om dit ook te doen. In overlevering is verhaalt dat
de profeet (vzmh) vier zaken nooit naliet namelijk: het vasten van Ashura, de eerste
dagen van Dhul-Hijjah, drie dagen van elke maand en de twee rak'ahs voor het
ochtendgebed.


