De vrijdag preek van deze week gaat over verhalen rondom Hadj.
De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam, zei: “De Islam is gebouwd op vijf zuilen: De getuigenis dat
er geen God is dan Allah en dat Mohammad de boodschapper van Allah is, het verrichten van het
gebed, het geven van zakaat, de bedevaart naar het Huis verrichten, en het vasten van Ramadan.”
Voordat deze maand aanbreekt zitten we nog in de Islamitische maand Shawal. Dit is een gezegende
maand waarin je een hoop beloning kunt verdienen. Van de Profeet Mohammed salla-llahu 3alyhiwa-sallam heeft gezegd:
“Wie de maand Ramadan gevast heeft en dan zes dagen van de maand Shawal vast, het is alsof hij
het hele jaar gevast heeft.”
Moeslim, Abu Dawud, At-Tirmidhi, Ibn Maadjah en An-Nasaa’i.
Ook is in deze maand de Profeet Mohammed salla-llahu 3alyhi-wa-sallam getrouwd met Aaishah
radia-llahu 3anha. De Profeet Mohammed salla-llahu alyhi-wa-sallam heeft haar ook voor het eerst in
deze maand geconsumeerd. Daarom zegt de meerderheid van de geleerden zoals Imam Annawawi
dat het aanbevolen is om in deze maand te trouwen omdat de Profeet Mohammed salla-llahu 3alyhiwa-sallam dat ook heeft gedaan. De reden waarom hij dit heeft gedaan is omdat voordat de Profeet
salla-llahu 3alyhi-wa-sallam de boodschap kreeg, leefde de mensen in onwetendheid. Het was
namelijk voorgekomen dat er in die tijd een plaag was geweest in de maand Shawal. Tijdens die plaag
zijn er veel bruiden doodgegaan hierdoor hadden de mensen als bijgeloof aangenomen dat wanneer
je in die maand zou trouwen dat je bruid dood zal gaan en dat je niet van haar zou houden. De
Profeet Mohammed salla-llahu 3alyhi-wa-sallam heeft hiermee het tegendeel bewezen. De Profeet is
namelijk in deze maand getrouwd en hij hield het meest van Aaishah radia-llahu 3anha. Dit is ook
naar voren gekomen in de Hadith waarin werd gevraagd aan de Profeet Mohammed salla-llahu alyhiwa-sallam van wie hij het meest hield. Hierop antwoordde hij drie keer Aaishah radia-llahu 3anha.
De Hadj is in een vaste maand op een vaste plek op een vast tijdstip. Je kan niet zomaar op een
willekeurige dag zeggen ik ga vandaag de Hadj verrichten. Want Allah zegt in de Koran (interpretatie
van de betekenis):
De Hadj is in de bekende maanden. Wie van plan is om hier de Hadj te verrichten, moet tijdens de
Hadj geen geslachtsgemeenschap hebben, nog een zonde begaan, noch twistgesprekken voeren.
En wat jullie ook aan goeds doen, Allah weet het. En neem proviand mee, en waarlijk, de beste
proviand is godsvrucht. Vrees daarom Mij, o bezitters van verstand.
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voor wie is de bedevaart verplicht?
De bedevaart is voor de volgende personen verplicht:
Hij of zij moet een moslim zijn. Hij of zij moet de puberteit hebben bereikt. Hij of zij moet bij verstand
zijn. Hij of zij moet vrij zijn (dus geen slaaf). Hij of zij moet in staat zijn deze reis te ondernemen
(financieel en lichamelijk). Elke vrouw hoort in gezelschap van een mahram te zijn. (Een mahram kan
een echtgenoot, zoon, broer, vader, oom of grootvader zijn)
Als een kind die de puberteit nog niet heeft bereikt de bedevaart verricht, dan is deze bedevaart
juist. Maar zodra hij de puberteit heeft bereikt, vervalt de vorige bedevaart en is hij verplicht
opnieuw de Hadj te verrichten als hij in staat is.

De imam vertelde ook het verhaal van Ibrahim 3alyhi-wa-sallam. Ibn Kathier zei, dat toen het volk
van Ibrahim zich slecht gedroeg en ongeloof volharden, hij zijn vrouw Sarah en zijn neef Loeth
meenam op een reis naar een plaats waar hij Allah kon aanbidden en de mensen tot hem kon
uitnodigen.
Imam Ahmed heeft verhaald op gezag van Aboe Hoerairah, dat hij zei: “Ibrahim ging een staat binnen
in Egypte waren man heerste. Het werd er hem bekendgemaakt, dat een vreemdeling Egypte was
binnengekomen met een vrouw die een toonbeeld van volmaakte schoonheid was.” De heersers
nodigde hem uit naar hem toe te komen en stelde hem vragen over de vrouw die samen met hem
was. Ibrahim vertelde hem, dat ze zijn zus was. (Ibn Kathier vermeld, dat Ibrahim bedoelde dat ze zijn
zus in het geloof was.) De heerser beval Ibrahim haar naar hem toe te sturen. Toen Ibrahim
thuiskwam, vertelde hij wat er gebeurd was en wat hij tegen de heerser gezegd had, zodat zij niets
anders zou zeggen. Hij vertelde haar, dat er geen gelovige echtgenoten op aarde waren in die tijd
behalve zij tweeën, en geen andere gelovigen, behalve hun neef Loeth.
Toen ze bij de heerser binnen kwamen, stond hij op en liep op haar af. Zij nam de rituele wassing en
deed dua ze zei: “O Allah! Als U weet dat ik in U gelooft heb en Uw Boodschapper en ik mijn kuisheid
bewaart heb voor mijn echtgenoot, geef deze gelovige toegang tot mij.” De heerser stortte zich in
het water totdat hij bijna verdronk. Zij zei: “Allah! Als hij sterft dan zullen ze mij er de schuld van
geven.” Toen werd hij gered. Hij stond op en kwam op haar af. Zij nam de rituele wassing en deed
dua en zei: “O Allah! Als U weet dat ik in U gelooft heb en Uw Boodschapper en ik mijn kuisheid
bewaart heb voor mijn echtgenoot, geef deze gelovige een toegang tot mij. De heerser stortte zich in
het water totdat hij bijna verdronk. Zij zei: “Allah! Als hij sterft, dan zullen ze mij er de schuld van
geven.” Toen werd hij gered. De derde of de vierde keer zei de heerser: “je hebt mij en djin gestuurd.
Geef haar een Ibrahim terug en geef haar deze slavin Hadjar als geschenk.” Toen ze na Ibrahim
terugkeren, zei ze tegen hem, “Kun je je voorstellen dat Allah de samenzwering van de ongelovigen
teniet deed en aan ons een slavin aanbood!”
Ibn Kathier zei, dat naderhand Ibrahim en zijn vrouw Sarah en zijn neef Loeth uit Egypte wegtrokken
en met veel geld en vee naar Palestina terugkeerden. Hadjar, het Egyptische meisje vergezelde hen.
Op verzoek van Ibrahim, ging Loeth naar een stad genaamd zo Sodom. Hier woonde een ongelovige
volk dat de zeer kwaadaardig en losbandig was.
De mensen van het boek zeiden: “Toen Ibrahim aan Allah vroeg om een goed nageslacht, gaf Allah
hem het nieuws dat hij aan zijn verzoek gehoor zou geven. Toen hij jarenlang in Jeruzalem gevestigd
was, zei Sarah tegen hem: “Daar Allah mij onvruchtbaar geschapen heeft, kun je Hadjar als vrouw
nemen en zo misschien kinderen krijgen.” Toen raakte Hadjar in verwachting en zij voelde zich trots
tegenover haar meesteres. Dit maakte Sarah jaloers en ze klaagde tegen Ibrahim, die zei, dat ze zelf
kon beslissen hoe ze zich moest gedragen tegenover haar. Hadjar werd bang en vluchtte naar een
dichtbij zijnde bron. Een engel kwam naar haar toe en verzekerde haar, dat ze een kind zou baren
wiens naam Ismaël zou zijn. Hij voegde eraan toe, dat de jongen zich zou onderscheiden onder zijn
volk. Zij dankte Allah en keerde terug en schonk het leven aan Ismaël dit gebeurde 13 jaar voor de
geboorte van Ishaak. Ibrahim was toen 86 jaar oud.
Ibn Kathier zei, dat de jaloersheid van Sarah zo erg werd, dat ze Ibrahim vroeg om Hadjar weg te
brengen. Hij deed wat ze wilde, en voerde uit wat Allah reeds beslist had. Hij bracht haar en haar
zoon naar verre plek, het tegenwoordige Mekka.

Al-Boekhari heeft op gezag van Ibn ‘Abbas overgeleverd, die zei: “De eerste vrouw die een gordel
droeg was Hadjar, ze droeg hem om haar voetafdrukken uit te wissen voor Sarah. Ibrahim reisde met
hart jaar en haar baby Ismaël, totdat hij haar zich liet vestigen in een gebied van het heilig huis naast
een boom in de buurt van de bron Zamzam. Er woonde toen nog niemand in Mekka. Er was geen
water daar. Hij liet hen daarachter met een waterzak vol met water en een mand met dadels.
Vervolgens keerde Ibrahim terug naar huis. Op dat moment volgde Hadjar hem en zei: “Ibrahim! Ga
je vertrekken en wil je ons achterlaten in deze vallei waar geen mensen wonen en niets is om ons te
onderhouden?” Zij herhaalde de vraag, maar hij antwoordde niet. Zij vroeg hem: “Gaf Allah jou dit
bevel?” Hij antwoordde: “Ja.” Zij zei: “Dan zal Hij ons niet in de steek laten.” Daarna keerde zij zich
om en Ibrahim vervolgde zijn reis. Toen hij een bergketen bereikte en uit het zicht verdwenen was,
hief hij zijn handen op in de richting van het Huis en smeekte Allah (interpretatie van de betekenis):
“O onze Heer! Ik laat een paar van mijn kinderen in een dal wonen waar geen Landbouw is, bij Uw
heilige Huis; zodat zij, O onze Heer hun gebed perfect kunnen verrichten, vul dus wat harten onder
de mensen met liefde voor hen en voorzie hen met vruchten zodat zij dankbaar kunnen zijn.”
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Hadjar ging door met voeren van Ismaël en ze dronk van het water. Toen het water op was, kregen
zij en haar baby dorst. Toen ze zag, hoe het baby’tje leed onder de dorst, kon ze het niet verdragen
en ging op weg op zoek naar water. Ze kwam aan bij de berg Safa, die de dichtsbijzijnde top was, en
klom omhoog. Zij keek neer op de vallei in de hoop iemand te zien, maar er was niemand. Daarna
daalde ze de berg Safa weer af en liep naar de vallei. Toen ze de vallei bereikt had, hield ze haar jurk
vast en liep haastig en vermoeid. Nadat ze door de vallei gelopen was, kwam ze aan bij de berg
Marwa, zo klom omhoog en keek rond of ze iemand zag, maar er was niemand. Zij herhaalde dit
zeven keer.
Ibn ‘Abbas vertelde, dat de Boodschapper van Allah salla-llahu 3alyhi-wa-sallam zei: “dit is de reden,
dat de mensen vlug lopen tussen Safa en Marwa. Toen ze dicht bij de berg Marwa was, hoorde ze
een geluid en zei: “Luister!” (Terwijl ze tegen zichzelf praten). Daarna luisterde ze aandachtig en
hoorde hetzelfde geluid. Toen sprak ze het geluid aan en zei: “Ik heb je gehoord, kom dan
tevoorschijn, als je kunt helpen.” Daarna zag ze de engel in de bron van Zamzam. De engel was de
grond aan het uitgraven met zijn hiel of met zijn vleugel, totdat er water opborrelde. Zij maakte een
begrenzing aan vierkante en vulde haar waterzak iedere keer als het water omhoog borrelde nam ze
een handvol.”
Ibn ‘Abbas vertelde, dat de Boodschapper van Allah salla-llahu 3alyhi-wa-sallam zei: “Moge Allah
medelijden hebben met de moeder van Ismaël. Als ze de bron Zamzam verlaten had zonder handen
vol te nemen, dan was het een vloeiend reservoir geworden. Daarna dronk ze en voedde haar baby.
De engel zei tegen haar: “Wees niet bang, dat het water zal verdwijnen. Hier, op deze plek, zal het
Huis van Allah gelegen zijn, en het zal later door deze baby en zijn vader gebouwd worden. Allah
wenst niet, dat zijn bewoners van dorst omkomen. Het Huis was toen nog even hoog als een heuvel.
De stroming van het water was te zijn rechter en linker hand. Zij verbleef daar een tijdje, totdat een
groep van de stam Djoerhoem van de kant van Kada’ voorbij kwamen. Voorbij kwamen. Toen ze
afdaalde naar Mekka, zagen ze een vogel die almaar rondvloog. Hieruit maakte ze op, dat de
vogelwater ontdekt had. Zij waren verbaasd, want hij kende deze vallei en wisten, dat er geen water
was. Zij stuurden een of twee boodschappers om poolshoogte te nemen. De boodschappers vonden
water en informeerden hun mensen hierover. Zij ontmoetten de moeder van Ismaël, terwijl ze bij het

water stond. Zij vroegen om gebruik te mogen maken van het water. Zij vond het goed, maar zei, dat
ze geen recht over het water hadden, dit accepteerde zij.
Ibn ‘Abbas vertelde, dat de Boodschapper van Allah salla-llahu alyhi-wa-sallam zei: dit gebeurde,
omdat de moeder van Ismaël een natuurlijk gevoel voor relaties had. Zij vestigde zich daar en
zondenbericht aan hun familie en kennissen die ook kwamen.”
Toen de families zich vermeerderen en Ismaël jongeling werd en Arabisch van hen leerde,
bewonderde ze hem zeer. Toen hij volwassen werd, trouwde hij met een van hun vrouwen.
Daarnaast is de moeder van Ismaël. Ibrahim kwam een keer natuurlijk van Ismaël om hem op te
zoeken, maar kon hem niet vinden. Toen hij zijn vrouw naar hem vroeg, vertelde zijn, dat hij op zoek
naar levensbehoud erop uitgetrokken was. Hij vroeg hen over hun leefomstandigheden. Zij vertelden
hem dat hun leefomstandigheden slecht waren en dat ze een zware tijd hadden. Toen zei hij, dat ze
haar man de groeten moest doen en hem moest zeggen de drempel te veranderen. Toen is mij al
thuis kwam, voelde hij, dat er iemand geweest was, daarom vroeg hij zijn vrouw erna. Zij beschreef
zijn vader en vertelde hem wat hij haar gevraagd had en wat zij geantwoord had zij zei ook, dat de
oude man over hun leefomstandigheden vragen gesteld had en wat ze hem geantwoord had. Hij
vroeg haar of de man een boodschap had achtergelaten en zij vertelde hem erover. Uiteindelijk zei
hij, dat de bezoeker zijn vader was geweest en dat de boodschap betekende, dat hij van haar
scheiden zou.
Als laatste wat ahadieth over de beloning van Hadj.
Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd: “Ik hoorde de Profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam zeggen: “Wie
de Hadj verricht en geen enkele obsceniteit of slechtheid begaat, zal terugkeren in een staat zoals de
dag waarop zijn moeder hem baarde (d.w.z. zonder zonden).”
al-Boekharie en Moeslim
Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam heeft gezegd: “…een
geaccepteerde Hadj brengt geen andere beloning dan het Paradijs.”
al-Boekharie en Moeslim
‘Abdoellaah ibn Mas’oed radia-llahu 3anhu heeft overgeleverd dat de Profeet salla-llahu 3alyhi-wasallam heeft gezegd: “Verricht de Hadj en de ‘Oemrah kort na elkaar. Want zij verwijderen armoede
en zonden, zoals een blaasbalg onzuiverheid van ijzer, goud en zilver haalt. En een geaccepteerde
Hadj brengt geen andere beloning dan het Paradijs.”
at-Tirmidhie en an-Nasaa’ie, Hasan verklaard door Sheikh al-Albaani.

