
ِحيمِ  ِن الره ْحم َٰ ِ الره  بِْسِم َّللاه

ِئك  ُهُم  ْن يُوق  ُشحه ن ْفِسِه ف أُول َٰ م  ةٌ و  اص  ص  ل ْو ك ان  بِِهْم خ  ل ىَٰ أ ْنفُِسِهْم و  يُْؤِثُرون  ع  و 

اْلُمْفِلُحون    

Soerah al-Hashr 9 

ا ق ال ْت: قا ل  النهبِيُّ  ِضي  هللاُ ع ْنه  ع ْن عائشة  ر  : إِذا أ ْنف ق ِت ملسو هيلع هللا ىلصو 

ا أْْجُرهُ  ْوِجه  ِلز  ا أ ْجُره ا بِْما أ ْنف ق ْت، و  ةٍ ك ان  ل ه  ا غ ْير  ُمْفِسد  ْرأ ةُ ِمْن ط ع اِم ب ْيِته  اْلم 

ْيئًا , ال  ي ْنقُُص ب ْعُضُهْم ِمْن أ ْجِر ب ْعٍض ش  ِلك  اِزِن ِمثُْل ذَٰ ِلْلخ  ، و  ا اْكت س ب  . بِم   

ل ْيه(  )ُمتهِفٌق ع 
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En ze geven anderen de voorkeur boven zichzelf, ook al verkeren ze zelf in grote 
nood. En wie gered is van de hebzucht van zichzelf, zij zijn het die succesvol zijn. 

Overgeleverd door sayyidah A’ishah َرِضَي هللاُ َعْنَها, zij zei, de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei: "Als een 
vrouw liefdadigheid geeft van haar huismaaltijden (aan haar buren) zonder te overdrij-
ven (zonder extravagant te zijn), zal ze de beloning krijgen voor haar geven, en haar 
man zal ook de beloning krijgen voor zijn verdienen en voor de bezorger is er ook een 
soortgelijke beloning (voor zijn deelname). De verwerving van de beloning van geen 
van hen zal de beloning van de anderen verminderen." 

Deze vers uit soerah al-Hashr heeft Allah ُسْبَحاَنهُ َوتَعاٰلى geopenbaard ter ere van de 
metgezellen َرِضَي هللاُ َعْنَهم van de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص vanwege hun uiterste 
vrijgevigheid. Over het moment van openbaring zijn er verschillende overleveringen. 
Eén daarvan is overgeleverd door sayyidoena Abdoellah ibn Oemar  ََرِضَي هللاُ َعْنه, dat 
een metgezel van de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص een keer het hoofd van een 
geslachte geit als een geschenk naar het huis van een andere metgezel stuurde. De-
ze laatstgenoemde metgezel stuurde het naar het huis van iemand anders, aangezien 
hij meer behoeftig zou zijn dan hij. De derde metgezel stuurde het met dezelfde be-
doeling naar de vierde en dit proces ging door tot de zesde metgezel die het naar de 
allereerste metgezel stuurde die hem meer verdiende. Op deze manier kwam de gei-
tenkop terug naar hetzelfde huis van waaruit hij aanvankelijk geschonken was. Bij 
deze gelegenheid werd bovenstaande vers van Soerah Al-Hashr geopenbaard waarin 
Allah ُسْبَحانَهُ َوتَعاٰلى de vrijgevigheid van de metgezellen benoemde. 
 
Het was een geweldige gebeurtenis in de gezegende tijden van de Geliefde en Geze-
gende Profeet ملسو هيلع هللا ىلص. Een soortgelijke inspirerende gebeurtenis vond ook plaats tijdens 
het kalifaat van Amier-oel-Moe’minien sayyidoena Oemar Faroeq-e-Azam  ََرِضَي هللاُ َعْنه. 
Er is overgeleverd dat Amier-oel-Moe’minien sayyidoena Oemar Faroeq-e-Azam َرِضَي
 vierhonderd dinars in een zak deed en een van zijn dienaren beval om het aan هللاُ َعْنهَ 
sayyidoena Aboe Oebaydah ibn al-Jaraah  ََرِضَي هللاُ َعْنه te geven. Sayyidoena Oemar 
Faroeq  ََرِضَي هللاُ َعْنه vroeg zijn dienaar ook om bij hem thuis te blijven en te kijken wat 
hij met de buidel zou doen. Daarom ging de dienaar naar sayyidoena Oebaydah ibn 
al-Jaraah  ََرِضَي هللاُ َعْنه en vertelde hem dat de Amier-oel-Moéminien  ََرِضَي هللاُ َعْنه een zak 
met dinars voor hem heeft gestuurd en heeft bevolen dat hij het voor zijn behoeften 
mag besteden. 



 

Eén van de prominente vrouwen in de Islam.. 
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Sayyidah Hafsah رضی هللا عنها 
Sayyidah Hafsah -was de dochter van Amier-oel-Moe’minien sayyidoena Oemar ibn al  رضی هللا عنها
Khattab en haar moeder was sayyidah Zainab bint Maz’oen  رضي هللا عنه رضی هللا عنها .  
 
Sayyidah Hafsah  was eerst getrouwd met sayyidoena Aboe Hoedhafah Khoenays ibn  رضی هللا عنها
Hoedhafah al-Sahmie Samen zijn ze later geëmigreerd naar Madinah. Zij . رضي هللا عنه  werd  رضی هللا عنها
weduwe toen haar echtgenoot overleed aan een verwonding die hij  opliep tijdens ofwel de Slag  رضي هللا عنه
van Badr ofwel de Slag van Oehoed. Vervolgens huwde de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص haar in het jaar 3 
AH en vereerde haar met de titel van Oemm-oel-Moe’minien. 
 
Sayyidah Hafsah  was een welwillende, onbevreesde en intelligente vrouw, die ook haar vader  رضی هللا عنها
spiegelde in eerlijkheid, inzichtelijkheid, intuïtie en scherpzinnigheid. Zij  liet haar tijd altijd in  رضی هللا عنها
beslag nemen door de recitatie van de Heilige Qurán. Zij  vastte regelmatig en verrichte vele  رضی هللا عنها
andere daden van toegewijde aanbidding.  
 
Wetende dat sayyidah Hafsah  weleens hard/direct kon zijn in haar woorden, maakte  رضی هللا عنها
sayyidoena Oemar  zich constant zorgen dat zij misschien iets tegen de Boodschapper van  رضي هللا عنه
Allah ملسو هيلع هللا ىلص zou zeggen dat hem ملسو هيلع هللا ىلص zou bedroeven. Om deze reden zei sayyidoena Oemar   رضي هللا عنه
herhaaldelijk tegen haar  O Hafsah! Vraag mij om alles wat je nodig hebt. Eis niets van de“ : رضی هللا عنها
Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص of doe niets om hem ملسو هيلع هللا ىلص te bedroeven; want wees gewaarschuwd, als hij ملسو هيلع هللا ىلص 
ontevreden raakt met jou, zul je de vloek van Allah هلالج لج over je heen krijgen. 
 
Naast dat sayyidah Hafsah  een toegewijde aanbidder was, was ze ook een noemenswaardige  رضی هللا عنها
juriste en geleerde in ahaadith. In totaal heeft zij  ahaadith overgeleverd, waarvan er 5 zijn  06 رضی هللا عنها
opgenomen in Sahieh al-Boekhari, terwijl de andere zijn opgenomen in vele andere hadithboeken. 
 
Sayyidah Hafsah had vele studenten onder de metgezellen  رضی هللا عنها رحمة هللا  en de Tabi’ien   ضی هللا عنهم

  .رضي هللا عنه in de leerkunde van ahaadith, inclusief haar eigen broer sayyidoena Abd-Allah ibn Oemar  معليه
Sayyidah Hafsah  verliet deze wereld in de maand Sha’baan, 45 AH, in Madinah tijdens de  رضی هللا عنها
leiderschap van sayyidoena Amier Moe’awiyyah رضي هللا عنه. De in die tijd aangewezen gouverneur van 
Madinah, Marwah ibn al-Hakam, leidde haar Janazah gebed en droeg ook voor een afstand haar uitvaart-
kist (kafan). Ook sayyidoena Aboe Hoerairah  .hielp met het dragen van de kafan  رضي هللا عنه
 
Zij رضی is ten ruste gebracht door haar twee broers, sayyidoena Asim en sayyidoena Abd-Allah  رضی هللا عنها
 alsmede door haar drie neefjes, sayyidoena Salim, sayyidoena Abd-Allah en sayyidoena , هللا عنهما
Hamzah  .(رضی هللا عنهما dit waren allen de zoons van sayyidoena Abd-Allah ibn Oemar)  رضی هللا عنهم

Haar rustplaats ligt in Jannat al-Baqi bij de andere Azwaj al-Moetahharaat. Sayyidah Hafsah رضی هللا عنها 
was ofwel 06 ofwel 03 jaar oud ten tijde van haar heengaan. 
 
Moge Allah هلالج لج een glimp van de vroomheid en intelligentie van onze moeder sayyidah Hafsah   رضی هللا عنها
tot onze karakters doen behoren. Aameen. 
 
 
 
Verzameld en vertaald door Yasmin Akbarkhan. Bron: Seerat-ul-Mustafaa ملسو هيلع هللا ىلص. 
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Na het horen van de boodschap van Amier-oel-Moe’minien  ََرِضَي هللاُ َعْنه, zei sayyidoena Oebaydah ibn al-
Jaraah  ََرِضَي هللاُ َعْنه: "Moge Allah de Amier-oel-Moe’minien zegenen." Toen beval hij zijn dienstmeisje om 
zeven dinars te doneren aan zo-en-zo en vijf dinars voor zo-en-zo. Zo verdeelde hij al die dinars in één 
keer onder de behoeftigen. Er waren nog maar twee dinars bij hem en hij zei: “O dienares! Ga en doneer 
deze twee dinars ook aan die-en-die behoeftige persoon.” Na deze gebeurtenis te hebben gezien, kwam 
de dienaar terug naar Amier-oel-Moe’minien  ََرِضَي هللاُ َعْنه, die toen nog een buidel vol met vierhonderd 
dinars naar sayyidoena Mu’aaz ibn Jabal  ََرِضَي هللاُ َعْنه stuurde en zijn dienaar vertelde om in zijn huis te 
blijven zitten en te observeren wat hij met deze zak doet. De dienaar kwam bij sayyidoena Mu'aaz ibn Ja-
bal  ََرِضَي هللاُ َعْنه aan met de zak met dinars. Na het geschenk en de boodschap van Amier-oel-Moe’minien 
-Moge Allah Amier-oel“ :َرِضَي هللاُ َعْنهَ  te hebben ontvangen, smeekte sayyidoena Mu'aaz ibn Jabal َرِضَي هللاُ َعْنهَ 
Moe’minien genadig zijn en hem belonen.” Toen beval hij onmiddellijk zijn dienstmeisje om dat en dat be-
drag te doneren aan die en die metgezel van de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص.  
Er waren nog maar twee dinars over toen de vrouw van sayyidoena Mu'aaz ibn Jabal  ََرِضَي هللاُ َعْنه arriveerde 
en uitriep: “Bij Allah, wij zijn zelf ook erg behoeftig en arm.” Toen hij dit hoorde, gooide hij de resterende 
twee dinars naar zijn vrouw. 
 
Nadat hij getuige was geweest van dit schouwspel, kwam de dienaar terug naar Amier-oel-Moe’minien 
 en vertelde hem over de hele gebeurtenis. Na het horen van deze gebeurtenissen van de َرِضَي هللاُ َعْنهَ 
vrijgevigheid en standvastigheid van sayyidoena Aboe Oebaydah en sayyidoena Mu'aaz ibn Jabal was 
Amier-oel-Moe’minien  ََرِضَي هللاُ َعْنه heel erg verheugd. Hij riep uit: “Er is geen twijfel dat de metgezellen van 
de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص broers van elkaar zijn en erg zachtaardig en buitengewoon sympathiek voor 
elkaar zijn.” 
 
Deze overlevering is ook vermeld door sayyidah A’ishah َرِضَي هللاُ َعْنَها en andere gezegende metgezellen 
 .َرِضَي هللاُ َعْنَهم
 
In een andere hadith wordt vermeld dat de openbaring van de bovengenoemde vers na het volgende inci-
dent plaatsvond:  
 
Op een dag kwam er een hongerige persoon in het hof van de Profeet van Genade, de Bemiddelaar van 
de Oemmah ملسو هيلع هللا ىلص. De heilige Profeet ملسو هيلع هللا ىلص informeerde bij de huizen van de gezegende echtgenoten of er iets te 
eten was. Er werd verteld dat er niets te eten beschikbaar was in de huizen van de gezegende echtgeno-
ten. Toen kondigde de Heilige Profeet ملسو هيلع هللا ىلص aan zijn metgezellen aan: “Wie deze persoon tot zijn gast maakt, 
moge Allah hem Zijn genade schenken.” Sayyidoena Aboe Talhah Ansari  ََرِضَي هللاُ َعْنه stond op en nam de 
gast mee naar zijn huis nadat hij toestemming had gevraagd aan de Heilige Profeet ملسو هيلع هللا ىلص. 
 
Thuisgekomen vroeg hij zijn vrouw of er wat te eten beschikbaar was. Ze antwoordde: “Er is maar een 
klein beetje voedsel voor de kinderen.” Sayyidoena Aboe Talhah  ََرِضَي هللاُ َعْنه zei: "Probeer de kinderen te 
laten slapen en als de gast zit te eten, sta dan op om het kaarslicht aan te passen en het licht zodanig te 
verminderen dat de gast goed kan eten." De wijsheid in deze strategie was dat de gast in het donker niet 
kon zien dat de gastheren niet met hem aan het eten waren, want als hij dat zou weten, dan zou hij erop 
aandringen om hem te vergezellen, terwijl het eten niet genoeg was voor iedereen. De gast zou dan nog 
honger kunnen blijven hebben. 
 
Op deze manier voedde sayyidoena Aboe Talhah  ََرِضَي هللاُ َعْنه de gast en zij zelf gingen hongerig slapen. 
In de ochtend presenteerde hij zichzelf in het gezegende hof van de Heilige Profeet ملسو هيلع هللا ىلص, die na het zien van 
sayyidoena Aboe Talhah  ََرِضَي هللاُ َعْنه zei: “Gisteravond vond er een vreemde gebeurtenis plaats in het huis 
van die-en-die en Allah is erg blij met hen.” Toen werd deze vers van Surah Al-Hashr geopenbaard. 
 
Moraal: deze gezegende vers en de opmerkelijke incidenten met betrekking tot de openbaring ervan zijn 
inspirerend en moraliserend genoeg. Er is geen behoefte aan verdere uitwerking, aangezien elke redelijke 
persoon er gemakkelijk een morele les uit kan trekken. 

Vervolg Tafseer… Vrijgevigheid van de gezegende metgezellen 
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Het Kinderhoekje  

Sayyidoena Hasan en Hoesein ما
َ
ه
ْ
ن
َ
 ع
ُ
َ هللا ي ِ

 َرض 

Onze geliefde Profeet ملسو هيلع هللا ىلص had twee kleinzonen genaamd sayyidoena Hasan  ََرِضَي هللاُ َعْنه en sayyidoena 
Hoesein  ََرِضَي هللاُ َعْنه. Sayyidoena Ali  ََرِضَي هللاُ َعْنه was de vader van sayyidoena Hasan  ََرِضَي هللاُ َعْنه en 
sayyidoena Hoesein  ََرِضَي هللاُ َعْنه en sayyidah Fatima َرِضَي هللاُ َعْنَها was hun moeder. 
De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص hield zielsveel van deze twee prachtige kleinzonen van hem. Hij ملسو هيلع هللا ىلص zei over hen: "Deze twee 
zonen van mij zijn mijn rozen in deze wereld." Hij ملسو هيلع هللا ىلص bezocht vaak zijn kleinkinderen en soms kwamen zij 
hun grootvader ملسو هيلع هللا ىلص bezoeken. Als ze bij elkaar kwamen, deed de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص mee met hun spelletjes. Hij ملسو هيلع هللا ىلص 
zou ze op zijn rug dragen en hen vermaken door te zeggen: "Wat een mooie drager hebben jullie, en wat 
een aardige berijders zijn jullie." 

Eens leidde de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص het gebed voor zijn Ashaab (metgezellen van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص) َرِضَي هللاُ َعْنَهم in de 
Masjid an-Nabawie. Op dat moment kwamen sayyidoena Hasan ََرِضَي هللاُ َعْنه en sayyidoena Hoesein َُرِضَي هللا
 de ملسو هيلع هللا ىلص Toen ze hem .ملسو هيلع هللا ىلص naar de moskee. Met nieuwsgierige ogen zochten ze hun grootvader َعْنهَ 
gemeenschap zagen leiden, gingen ze naast hem ملسو هيلع هللا ىلص staan en begonnen naar hem ملسو هيلع هللا ىلص te kijken. Na het 
reciteren van een hoofdstuk uit de Heilige Qurán, knielde de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص neer in de sadjdah. De metgezellen 
volgden hem ملسو هيلع هللا ىلص. Toen sayyidoena Hasan  ََرِضَي هللاُ َعْنه en sayyidoena Hoesein  ََرِضَي هللاُ َعْنه zagen dat hun 
grootvader ملسو هيلع هللا ىلص in sadjdah ging, klommen ze vreugdevol op zijn rug. Als de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص op zou staan van de 
grond, zouden sayyidoena Hasan  ََرِضَي هللاُ َعْنه en sayyidoena Hoesein  ََرِضَي هللاُ َعْنه van zijn rug vallen. Om 
deze reden verlengde hij ملسو هيلع هللا ىلص de prostratie (sadjdah) en wachtte tot ze naar beneden klommen. Na een tijdje 
klommen ze van de rug van hun geliefde grootvader ملسو هيلع هللا ىلص af. De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص stond op en ging verder met het 
gebed. 

Nadat het gebed was geëindigd, vroegen enkele metgezellen aan de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص waarom hij het gebed had 
verlengd. Hij ملسو هيلع هللا ىلص zei: "Toen mijn zonen op mijn rug klommen, was ik bang dat ze zouden vallen; dus 
verlengde ik de prostratie." Hoe prachtig toont de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص in dit incident zijn liefde voor 
kinderen? Wat waren sayyidoena Hasan  ََرِضَي هللاُ َعْنه en sayyidoena Hoesein  ََرِضَي هللاُ َعْنه gelukkig omdat ze 
een grootvader hadden die zoveel van hen hield! En wat waren ze blij; waren ze niet? 
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Reinheid 
Het Arabische woord voor reinheid is Taharah. Als moslims moeten we ons best 
doen om schoon en netjes te blijven. Niet alleen ons lichaam, maar ook onze 
kleding en omgeving moeten we te allen tijde schoon en rein houden. 
 
De Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص zei: "Reinheid is de helft van het geloof 
(Imaan)." 
 
Het lichaam schoon houden 
Om ons lichaam schoon en rein te houden moeten we de woedoe (woezoe) ver-
richten, een bad nemen, onze kleren verwisselen, onze tanden poetsen, de na-
gels knippen, het haar kammen en itr (parfum) aanbrengen. 
 
Als we wakker worden, moeten we eerst onze handen wassen om al het vuil te 
verwijderen. Het is beter om ook de woedoe uit te voeren. Zorg ervoor dat je 
geen water verspilt. We moeten ook onze tanden poetsen en een miswaak ge-
bruiken. 
 
Onze kleren schoon houden 
We moeten proberen onze kleding te allen tijde schoon te houden. Indien moge-
lijk moeten we op vrijdag en op de gezegende dagen van Eid proberen om nieu-
we of gewassen kleding te dragen en Itr aan te brengen. 
Als onze kleren vuil zijn, moeten we ze wassen om het vuil te verwijderen. Als ze 
gescheurd zijn, dan repareren we ze of laten we ze repareren. 
 
Onze omgeving 
We moeten ons best doen om onze omgeving schoon te houden, vooral de mas-
jid (moskee), omdat dit het Huis van Allah ُسْبَحاَنهُ َوتَعاٰلى is. Probeer al het afval dat 
je op de vloer ziet op te rapen en in de prullenbak te gooien, zelfs als het niet van 
jou is. Je zult hier veel zegeningen voor krijgen. 
 
Zelf moeten we geen rommel maken, omdat dit Allah ُسْبَحانَهُ َوتَعاٰلى mishaagt 
(ontevreden maakt), omdat je geen respect toont voor Zijn schepping. 
 
We moeten ons best doen om geen water te verspillen, zelfs niet tijdens het uit-
voeren van de woedoe. 


