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Voorwoord 

 
Bismi Allaahi Ar-Rahmaani Ar-Rahiem (In de naam van Allaah, De Meest Barmhartige, de 
Meest Genadevolle). 

Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn 
familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen. 

‘Ied El Adhaa oftewel het offerfeest, een jaarlijks terugkerende gelegenheid van aanbidding.  
Wereldwijd wordt deze dag gevierd en wordt er een offer geslacht omwille van Allaah. 
 
In de Qor-aan en in de authentieke Soennah van de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam is 
hieromtrent veel aandacht geschonken, wat duidt op het belang ervan. Echter nemen veel 
moslims deze rituele gelegenheid de laatste jaren te licht op of hebben deze zelfs verlaten.  
 
Team Assidq zag het belang om aandacht te besteden aan deze gelegenheid door middel van 
dit bescheiden e-book. Wij willen hiermee een aantal zaken verduidelijken en de 
onduidelijkheden de wereld uithelpen.   
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De beste bewaarde verhalen zitten in de Qor-aan 

 
Weet beste mensen dat de Qor-aan het enige geopenbaarde boek is wat in zijn orginele 
staat bewaard is gebleven. 
Allaah Soebhaanahoe wa Ta’aalaa zegt: 

 . 9سورة اَلجر  }ِإَّنا َنحُْن ن حزاْلنحا الذ ِْكرح وحِإَّنا لحُه َلححاِفظُونح{.
 
Interpretatie van de betekenis van de Aayah: 

{Voorwaar, Wij hebben de vermaning neergezonden, en Wij zullen er zeker over waken}.  
Soerat El-Hijr 9 (Qor-aan 15:9). 

 

En met de vermaning wordt het Boek van Allaah en de authentieke Soennah van de Profeet 
salla Allaahoe ‘aleihi wasallam bedoeld. 
Hierin staan o.a. verhalen over de profeten en hun volkeren. Het zijn ware en authentieke 
verhalen, die niet bedoeld zijn om ons hiermee te vermaken, maar eerder om ons hiermee 
te vermanen, er leringen uit te trekken en daarmee standvastig te worden.  
 
Allaah Soebhaanahoe wa Ta’aalaa zegt: 

ِذِه اَلْحقُّ وحمحْوِعظحة  } ۚ  وحجحاءحكح ِف هحَٰ  {. وحذِْكرحىَٰ لِْلُمْؤِمِنيح   وحُكًّلا ن اُقصُّ عحلحْيكح ِمْن أحنبحاِء الرُُّسِل محا نُ ث حبِ ُت بِِه فُ ؤحادحكح
 . 120هود سورة  

Interpretatie van de betekenis van de Aayah: 

{En alles wat Wij jou vertellen over de berichten van de eerdere boodschappers, is om jouw 
hart daarmee standvastig te maken. En hierin is de waarheid tot jou gekomen en een 
vermaning en een herinnering voor de gelovigen}.  
Soerat Hoed 120 (Qor-aan 11:120). 
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Het verhaal van Ibrahim: wanneer hij opdracht kreeg om zijn zoon te offeren 

 
En onder deze verhalen die Allaah Soebhaanahoe wa Ta’aalaa aan ons heeft verteld, is het 
verhaal van de Profeet Ibrahim aleihis-Salaam. Allaah had hem opgedragen om zijn zoon te 
offeren.  
 
Het verhaal wordt door Allaah de Verhevene in dit edele en geweldige Boek, de Qor-aan, in 
Soerat As-Saaffaat (hoofdstuk 37: verzen 100 t/m 111) verteld. 
 
Het verhaal begon eigenlijk al toen Ibrahim aleihis-Salaam Allaah smeekte om hem een 
goede zoon te schenken. 
Allaah Soebhaanahoe wa Ta’aalaa zegt bij monde van Ibrahim aleihis-Salaam: 
 

 . 100 الصافاتسورة  {. رحبِ  هحْب ِل ِمنح الصااَِلِيح }
Interpretatie van de betekenis van de Aayah: 

{Mijn Heer, schenk mij een rechtschapen nakomeling}.  
Soerat As-Saaffaat 100 (Qor-aan 37:100) . 
 
Imam At-Tabarie zegt: 

En dit is de smeekbede van Ibrahim aleihis-Salaam, toen hij Zijn Heer vroeg om hem een 
rechtschapen zoon te schenken. Hij zei:  

“O mijn Heer, schenk mij een zoon die zal behoren tot de rechtschapen personen, die U zal 
gehoorzamen en die niet ongehoorzaam aan U zal zijn.  
En die goede daden zal verrichten en geen verderf op aarde zal zaaien”.  
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Allaah schonk Ibrahim een zoon, zijn naam is Ismail 

 
Allaah Soebhaanahoe wa Ta’aalaa verhoorde de smeekbede van Ibrahim aleihis-Salaam en 
schonk hem een zoon.  
Hij heeft hem de naam Ismail gegeven. 
Toen Ismail aleihis-Salaam de pubertijd bereikte, droeg Allaah Soebhaanahoe wa Ta’aalaa 
Ibrahim aleihis-Salaam op om hem (zijn zoon) te offeren. 
Deze opdracht verscheen tot Ibrahim aleihis-Salaam in een droom. 

Allaah Soebhaanahoe wa Ta’aalaa zegt: 
 

حنحاِم أحِن  أحذَبحُكح فحانظُر محاذحا ت حرحى. قحالح َيح }
أحبحِت افعحل محا تُؤمحُر ،   ف حلحماا ب حلحغح محعحُه الساعيح قحالح َيح ُبَنحا ِإِن  أحرحى ِف امل

ُ ِمنح الصااِبرِينح   . 102سورة الصافات  {.سحتحِجُدِن ِإن شحاءح اَّللا
 

Interpretatie van de betekenis van de Aayah: 

{Toen hij (Ismail) de leeftijd bereikte om samen met zijn vader de kost te winnen, zei hij:  
“O mijn zoon, waarlijk ik heb in een droom gezien dat ik jou moet offeren”.  
Kijk maar wat jij ervan vindt. Hij zei (Ismail):  
“O mijn vader, doe wat u is bevolen. U zult mij in shaa Allaah tot de geduldigen 
aantreffen}.  
Soerat As-Saaffaat 102 (Qor-aan 37:102). 
 
En zoals het bekend is, is een droom van een profeet zowel openbaring als wetgeving. 
 
Op gezag van Said Ibn Djoebair, heeft Ibn Abbaas radhiya Allaahoe anhoema gezegd: 
"De Ro-e-yaa van de profeten is een openbaring”.  
Overgeleverd door El Haakim en At-Tabaraanie . En Hasan bevonden door El Albaanie in 
Dhilaal El Djannah, 463. 

El Haafidh Ibn Kathier zei: 
“Het feit dat Ibrahim zijn zoon hiervan op de hoogte heeft gebracht, is om het gemakkelijker 
voor Ismail te maken. Hij wilde ook zijn geduld, zijn vastberadenheid en het gehoorzaam zijn 
aan Allaah Soebhaanahoe wa Ta’aalaa en aan zijn vader op de proef stellen. 
Toen zijn vader hem het nieuws van deze zware onderneming vertelde, toonde hij (Ismail) zijn 
vrijwilligheid en acceptatie en zei:  

ُ ِمنح الصااِبرِينح  قحالح َيح أحبحِت افعحل محا تُؤمحر}  . 102سورة الصافات {.سحتحِجُدِن ِإن شحاءح اَّللا
Hij zei: {O mijn vader, doe wat u is bevolen}. 
Dat wil zeggen: “Gaat uw gang, met datgene Allaah u heeft geboden om mij te slachten”. 
{U zult mij in shaa Allaah tot de geduldigen aantreffen}.  
Soerat As-Saaffaat 102 (Qor-aan 37:102). 
 

Dat wil zeggen: “Ik zal geduldig zijn en rekenend op de beloning bij Allaah”. 
En hij (Ismail) aleihis-Salaam heeft de waarheid gesproken. 
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Daarom zei Allaah de Verhevene in een andere Aayah:  

 

ُْمُر أحْهلحُه ِِبلصاًّلِة وحالزاكحاِة وحكحانح ِعندح رحب ِِه  ِف اْلِكتحاِب ِإْْسحاِعيلح ِإناُه كحانح صحاِدقح اْلوحْعِد وحكحانح وحاذُْكْر  } رحُسوال ناِبياا. وحكحانح َيح
 محْرِضياا{.
 . 55-54  سورة مرمي

 
Interpretatie van de betekenis van de Aayah: 

{En gedenk Ismail in het Boek. Voorwaar hij was trouw aan zijn belofte. Hij was een 
boodschapper en een profeet.  
Hij beval zijn familie om het gebed te verrichten en de Zakaat af te dragen.  
En Zijn Heer was tevreden over hem}.  
Soerat Maryam 54-55 (Qor-aan 37:54-55).  

Omdat Ibrahim aleihis-Salaam vastberaden was om de opdracht van Allaah zonder aarzeling 
uit te voeren en zijn zoon zich totaal onderworpen heeft aan de opdracht van Allaah de 
Verhevene, zei Allaah de Verhevene: 

 . 103الصافات سورة {. لِْلجحِبيِ ف حلحماا أحْسلحمحا وحت حلاُه }
Interpretatie van de betekenis van de Aayah: 

{Toen zij zich beiden overgaven (aan Allaah), en Hij (Ibrahim) zijn voorhoofd omdraaide, en 
naar de grond richtte}.  
Soerat As-Saaffaat 103 (Qor-aan 37:103). 
 
Ibn Kathier zei: 

{Toen zij zich beiden overgaven (aan Allaah}. 
Soerat As-Saaffaat 103 (Qor-aan 37:103). 
“Zij hebben zich beiden overgegeven (aan Allaah): Ibrahim gehoorzaamde het bevel van 
Allaah, en Ismail gehoorzaamde het bevel van Allaah en dat van zijn vader”.  
Dit is de mening van Moejahid, ‘Ikrima, As-Soeddi, Qataadah, Ibn Ishaaq en anderen. 

{En zijn voorhoofd omdraaide, en naar de grond richtte}:  
“Dat wil zeggen: hij draaide hem om, op zijn gezicht, zodat hij niet in zijn gezicht kon kijken 
tijdens het slachten. Zodat het voor hem gemakkelijker zou zijn.” 
Dit zeiden: Ibn Abbaas, Moejaahid, Said Ibn Joebair, Adh-Dhahaak en Qartaadah. 

Hierna zei Allaah de Verhevene: 

دحيْ نحاُه أحْن َيح ِإبْ رحاِهيُم ، قحْد صحداْقتح الرُّْؤَيح ِإَّنا كحذحِلكح َنحْزِي اْلُمْحِسِنيح   .105-104الصافات سورة  {.}وحَّنح
Interpretatie van de betekenis van de Aayah: 
{Wij riepen hem toe: O Ibrahim, jij hebt in de droom geloofd (d.w.z.: de droom ten uitvoer 
willen brengen). Voorwaar, zo belonen Wij de weldoeners}.  
Soerat As-Saaffaat 104-105 (Qor-aan 37:104-105). 
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Nadat Ibrahim aleihis-Salaam de opdracht had vervuld, door zijn bereidheid te tonen om zijn 
zoon Ismail te slachten, riep Allaah Soebhaanahoe wa Ta’aalaa hem, om dit te bevestigen, en 
zei tegen hem: 

“Zo belonen wij degenen die gehoorzaam zijn aan Allaah Soebhaanahoe wa Ta’aalaa”. 
Hierna bevestigde Allaah deze zware en duidelijke beproeving door het volgende te zeggen: 

ُوح اْلبحًّلء اْلُمِبُي{. ا َلح  . 106الصافات سورة  }ِإنا هحذح
Interpretatie van de betekenis van de Aayah: 

{Voorwaar, dit is zeker een duidelijke beproeving}.  
Soerat As-Saaffaat 106 (Qor-aan 37:106) 
Een geweldige beproeving. Allaah Soebhaanahoe wa Ta’aalaa droeg hem op, om zijn zoon 
Ismail te offeren. En hij (Ibrahim aleihis-Salaam) toonde zijn bereidheid aan om dat te doen. 
Hij toonde dit aan, door zich totaal te onderwerpen aan de opdracht van Zijn Heer Allaah 
Soebhaanahoe wa Ta’aalaa.  

 
Daarom zegt Allaah Soebhaanahoe wa Ta’aalaa in een andere Aayah: 

.}  . 37سورة النجم  }وحِإبْ رحاِهيمح الاِذي وحَّفا
 

Interpretatie van de betekenis van de Aayah: 

{En Ibrahim die nakwam wat hem door Allaah werd bevolen}.  
Soerat Annajm 37 (Qor-aan 53:37). 
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Wie Allaah gehoorzaamt en vreest, voor hem wordt een uitweg gevonden 

 

يْ نحاُه ِبِذْبٍح عحِظيٍم{.  . 107 سورة الصافات  }وحفحدح
Interpretatie van de betekenis van de Aayah: 

{En wij beloonden hem met een geweldig offer}. 
Soerat As-Saaffaat 107 (Qor-aan 37:107).  
 
Nadat Ibrahim zich totaal had onderworpen aan het bevel van Allaah, door zijn bereidheid 
om zijn zoon te offeren, had Allaah hem hiervoor beloond. Hij stuurde hem een offer. 
Vervolgens draaide Ibrahim aleihis-Salaam zich om en zag een witte ram staan. 

Ibn Abbaas radhiya Allaahoe anhoemaa zei:  

“Een ram die veertig jaar in het paradijs heeft gegraasd”. 
Ali Ibn Abie Taalib radhiya Allaahe anhoe zei: “Een witte ram met grote ogen en horens”. 

 .108سورة الصافات   {.وحت حرحْكنحا عحلحْيِه ِف اآلِخرِينح سحًّلم  عحلحى ِإبْ رحاِهيمح }
Interpretatie van de betekenis van de Aayah: 

{En wij bezorgden hem een goede naam onder de latere generaties}.  
Soerat As-Saaffaat 108 (Qor-aan 37:108). 

Dat wil zeggen, Wij hielden een mooie lofprijzing voor hem na.  
En dit wordt duidelijker gemaakt door de volgende Aayah: 

 .110-111-109سورة الصافات  ِإناُه ِمْن ِعبحاِدَّنح اْلُمْؤِمِنيح{.،  ، ِإَّنا كحذحِلكح َنحْزِي اْلُمْحِسِنيح  }سحًّلم  عحلحى ِإبْ رحاِهيمح  
Interpretatie van de betekenis van de Aayah: 

{Vrede zij met Ibrahim.  
Zo belonen Wij de weldoeners.  
Voorwaar hij behoorde tot onze gelovige dienaren}.  
Soerat As-Saaffaat 109-110-111 (Qor-aan 37: 109-110-111).  

En de Woorden van Allaah Soebhaanahoe wa Ta’aalaa 

 .110سورة الصافات  }ِإَّنا كحذحِلكح َنحْزِي اْلُمْحِسِنيح{.

Interpretatie van de betekenis van de Aayah: 

{Zo belonen Wij de weldoeners}.  
Soerat As-Saaffaat 110 (Qor-aan 37:110). 

 
Dit betekent: “Omdat zij gehoorzaam zijn aan Ons (aan Allaah), houden Wij hen af van het 
slechte en tegenspoed en Wij vinden voor hen een opluchting en een uitweg”. 
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En hiernaar verwijzen ook de Woorden van Allaah: 

 وحي حْرزُْقُه ِمْن ححْيُث الح َيحْتحِسُب * وحمحْن ي حت حوحكاْل عحلحى اَّللِا ف حُهوح ححْسُبُه *  * ْن ي حتاِق اَّللاح َيحْعحْل لحُه َمحْرحًجا}وحمح 
ُ ِلُكلِ  شحْيٍء قحْدرً    ِلُغ أحْمرِِه * قحْد جحعحلح اَّللا  .  3 -  2الطًّلق   سورة ا{.ِإنا اَّللاح ِبح

Interpretatie van de betekenis van de Aayah: 

{En wie Allaah vreest, Allaah zal hem een uitweg bieden. 
En Hij zal hem voorzien uit bronnen vanwaar hij het niet verwachtte. 
En wie zijn vertrouwen in Allaah stelt, Hij zal dan toereikend voor hem zijn.  
Voorwaar Allaah zal zijn zaak volbrengen.  
Allaah heeft voor alle zaken een maat bepaald}.  
Soerat At-Talaaq 2-3 (Qor-aan 65:2-3). 

Ibrahim aleihis-Salaam had Allaah Soebhaanahoe wa Ta’aalaa gesmeekt voordat Ismail 
aleihis-Salaam was geboren. Hij smeekte Allaah met het volgende: 

 

  .100 سورة الصافات }رحبِ  هحْب ِل ِمنح الصااَِلِيح{. 
 
Interpretatie van de betekenis van de Aayah: 
{Mijn Heer, schenk mij een nakomeling van de recht schapenen}.  
Soerat As-Saaffaat 100 (Qor-aan 37:100). 
 
Deze smeekbede heeft als resultaat dat die verhoord werd en dat heeft te maken met vier 
hoofdzaken: 

• De eerste: is dat Ibrahim Allaah de Verhevene om een goede nakomeling vroeg. Hij 

weet immers met zijn sterke Imaan dat alleen Allaah zijn verzoek waar kan maken; 

• De tweede: is dat Allaah de Verhevene de smeekbede van Ibrahim aleihis-Salaam 

verhoorde en hem een rechtschapen jongen schonk. Hij had van hem een profeet 

gemaakt: Ismail aleihis-Salaam;  

• De derde: is dat Ibrahim aleihis-Salaam gehoor gaf aan Allaah de Verhevene om zijn 

zoon te slachten. Een totale overgave aan de opdracht van Allaah de Verhevene; 

• De vierde: is de positieve reactie van de zoon Ismail aleihis-Salaam, toen zijn vader 

het nieuws over de opdracht van Allaah aan hem had verteld. Hij gaf zich zowel over 

aan het bevel van Allaah Soebhaanahoe wa Ta’aalaa als aan dat van zijn vader.  

 
Ismail aleihis-Salaam was jong toen hij samen met zijn vader hun dagelijkse kost ging 
winnen. 
Net toen zijn vader Ibrahim aleihis-Salaam baat had aan zijn hulp, ontving hij aleihis-Salaam 
de Goddelijke opdracht om zijn zoon te offeren. En dat geschiedde door middel van een Ro-
e-yaa, een ware droom.  
 
Een droom van een profeet is een openbaring, waarheid en wetgeving.  
Ibrahim aleihis-Salaam aarzelde geen moment om de opdracht van Zijn Heer ten uitvoer te 
brengen.  
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Hij is een profeet en een profeet is te allen tijde gehoorzaam aan Zijn Heer Allaah 
Soebhaanahoe wa Ta’aalaa. 
 
Het was een ware beproeving die Ibrahim aleihis-Salaam mee heeft gemaakt. Er is bijna geen 
zwaardere beproeving dan deze. Echter, het was een zware beproeving die uiteindelijk goed 
afliep en met een geweldig resultaat. 
 
Ibrahim aleihis-Salaam en zijn zoon Ismail hebben zich volledig onderworpen aan het bevel 
van  
Allaah Soebhaanahoe wa Ta’aalaa doordat: 

• Ibrahim aleihis-Salaam bereid was om de opdracht van Allaah Soebhaanahoe wa 

Ta’aalaa te willen uitvoeren (zijn zoon te offeren); 

• Ismail aleihis-Salaam gehoorzaam was aan het bevel van Allaah en aan het verzoek 

van zijn vader. 

 
Daarom heeft Allaah beiden beloond en heeft Hij een offer geschonken aan Ibrahim aleihis-
Salaam. 
 
Dit is werkelijk een geweldig verhaal dat alleen maar een profeet mee kan maken, maar ook 
zou kunnen verdragen. Een verhaal waarin wij als moslims, sterk in geloven, maar ook een 
verhaal waaruit wij leringen trekken. 
 
De totale overgave aan Allaah Soebhaanahoe wa Ta’aalaa en de bereidheid van het ten 
uitvoer willen brengen van Zijn gebod onder alle omstandigheden. 
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Allaah heeft de Djinn en de mens slechts geschapen om Hem te aanbidden 

 
Maar wat betekent dit voor ons allemaal? 
Allaah vraagt aan ons om alleen Hem te aanbidden. Het doel waarvoor Hij de Djinn en mens 
heeft geschapen, zoals Allaah de Verhevene dat duidelijk aan ons laat weten en beveelt: 
 

  . 56سورة الذارَيت  }وحمحا خحلحْقُت اْلِْنا وحاْْلِنسح ِإالا لِي حْعُبُدوِن{.
Interpretatie van de betekenis van de Aayah: 
{En Ik heb de Djinn en de mens slechts geschapen om Mij te aanbidden}.  
Soerat Adhaariyaat 56 (Qor-aan 65:56). 
 
Gehoorzaamheid aan Allaah is een vorm van aanbidding en het betekent een totale 
overgave aan Allaah de Verhevene. Dat is de Tawhied (het monotheïsme) en dat is Taqwaa 
hebben voor Allaah de Verhevene. 
Allaah de Verhevene vermeldde in de Aayah, sprekend over het doel van het slachten.  
Allaah Soebhaanahoe wa Ta’aalaa zei:  

 

 . 37سورة اَلج  لحن ي حنحالح ٱَّللاح َُلُوُمهحا وحالح ِدمحآُؤهحا وحلحَِٰكن ي حنحالُُه ٱلت اْقوحىَٰ ِمنُكْم{.}
 
Interpretatie van de betekenis van de Aayah: 
{Het is niet hun bloed of hun vlees dat Allaah bereikt, maar wat Hem bereikt is jullie 
Taqwaa (voor Hem)}. Soerat El-Hadj 37 (Qor-aan 22:37).  

 
Deze gelegenheid (‘Ied El-Adh’ha) mogen wij niet zomaar voorbij laten gaan zonder dat wij 
leringen hieruit trekken. 
De profeet Ibrahim aleihis-Salaam heeft een beproeving doorstaan.  
Daarom moeten wij hierbij stilstaan en beseffen dat ‘Ied El-Adh’ha geen gelegenheid is die 
bedoeld is om alleen een dag of een aantal dagen te feesten en vlees te eten. Echter het 
doel van deze gelegenheid is groter en belangrijker dan een feest vieren. Het gaat er 
namelijk eerder om hoe Ibrahim aleihis-Salaam omging met de opdracht van Allaah 
Soebhaanahoe wa Ta’aalaa.  

 
Dat impliceert dat wij: 

• Gehoorzaam moeten zijn aan Allaah in alle geboden en het vermijden van dat wat 

verboden is; 

• Vertrouwen hebben in Allaah wanneer wij de geboden ten uitvoer brengen; 

• Toewijding hebben in de aanbidding van Allaah alleen; 

• Taqwaa hebben voor Allaah Ta’aalaa. 
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In het verhaal van Ibrahim zit een goede lering voor iedereen 

 
Uit dit verhaal moeten wij zeker een lering trekken, daar Allaah de Verhevene zegt: 

ُوِل اّْلحْلبحاِبۗ {.}  .111سورة يوسف  لحقحْد كحانح ِف قحصحِصِهْم ِعْْبحة  ّلِ 

Interpretatie van de betekenis van de Aayah: 
{Voorzeker, in hun verhalen bevindt zich een lering voor de bezitters van verstand}.  
Soerat Yoesoef 111 (Qor-aan 12:111). 
 
Een offer slachten op de dag van El-‘Ied (ook op de 3 daarop volgende dagen) is een 
Soennah, voor wie daartoe in staat is. En wie niet daartoe in staat is, treft geen blaam in 
shaa Allaahoe Ta’aalaa. 
Allaah belast niemand boven zijn vermogen.  
Allaah de Verhevene zegt in de Qor-aan: 

ُ ن حْفًسا ِإالا ُوْسعحهحا{.    . 286سورة البقرة }الح يُكحلِ ُف اَّللا
Interpretatie van de betekenis van de Aayah: 

{Allaah belast niemand boven zijn vermogen}.  
Soerat El-Baqarah 286 (Qor-aan 2:286).    

 
De Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft gezegd: 

." أخرجه ابن ماجة وأمحد وصححه اّللباِن ِف صحيح اْلامع. " َّنح  محْن وحجحدح سحعحًة ف حلحْم ُيضححِ  فحًّلح ي حْقرحبحنا ُمصحًّلا
De betekenis van de interpretatie van de overlevering: 
"Wie in staat is om te offeren, en dat toch niet doet, mag onze gebedsplaats niet naderen”. 
Overgeleverd door Ahmed en Ibn Maajah. Authentiek bevonden door El Albaanie. 

Sheych El Albaanie zei dat het ‘Ied gebed van degene die in staat is om een offer te brengen 
en dat niet doet, onafhankelijk staat van het uitbrengen van een offer. Echter, dit is een 
berisping voor hem, omdat hij dan een Soennah heeft nagelaten, terwijl men daartoe in 
staat was. 
Bovendien zijn zowel de gehoorzaamheid aan Allaah als het brengen van een offer een teken 
van Taqwaa.  
 
Allaah Soebhaanahoe wa Ta’aalaa zegt: 

 .32سورة اَلج }ذحَِٰلكح وحمحن يُ عحظِ ْم شحعحائِرح اَّللِا فحِإَّناحا ِمن ت حْقوحى اْلُقُلوِب{.  
De betekenis van de interpretatie van de Aayah: 

{En wie de gewijde Tekenen van Allaah eer bewijst, voorwaar dit is een teken voor Taqwaa 
(het vrezen van Allaah), uit de harten}.  
Soerat El-Hadjj 32 (Qor-aan 22:32).    
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Het slachten van een offerdier is een aanbidding wat geldt voor iedereen die in staat is om 
deze te vervullen. 

En waar de moslim of moslima naar moet zoeken wanneer hij/zij zijn/haar offer slacht, is de 
beloning van Allaah Soebhaanahoe wa Ta’aalaa en het realiseren van Taqwaa voor Hem. 
 
Het is niet de bedoeling dat de moslim alleen slacht om te eten. Het grootste doel hiervan is 
dat de moslim/moslima Taqwaa (Godsvrucht, Godsvrees) voor Allaah Soebhaanahoe wa 
Ta’aalaa met het offeren bereikt en verkrijgt. 
Allaah Soebhaanahoe wa Ta’aalaa zegt: 

 .37سورة اَلج }لحْن ي حنحالح هللاح َُلُوُمهحا وحال ِدمحاُؤهحا وحلحِكْن ي حنحالُُه الت اْقوحى ِمْنُكْم{.

Interpretatie van de betekenis van de Aayah: 

{Het is niet hun bloed of hun vlees dat Allaah bereikt, maar wat Hem bereikt is jullie 
Taqwaa (vroomheid, Godsvrucht) voor Hem}.  
Soerat El-Hajj 37 (Qor-aan 22:37). 
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Mag men deze aanbidding vervangen door een andere goede daad? 

 
Deze aanbidding staat op zich en kan men niet door een andere daad vervangen. Sommige 
moslims hebben vaak de neiging om geld te sturen naar de armen om hiermee de ‘Ied dagen 
te vieren. 
Men kan wel anderen helpen om een offer te kopen, maar hiermee vervalt zijn eigen 
aanbidding niet. Hoewel anderen helpen tijdens deze dagen van Dhoe El-Hijja tot de meeste 
geliefde daden bij Allaah behoort.   
Wat wel kan, is dat men iemand kan machtigen om een offer namens hem te kopen, namens 
hem te slachten. De offer is dan voor hem en het vlees is voor de gemachtigde.   

Aan Sheych Ibn ‘Oethaimien rahimahoe Allaah is de volgende vraag gesteld: 
Is het toegestaan om het offer in het buitenland te laten slachten en dan te geven aan wat 
men noemt: ‘project offerdieren in Afrika’? 

Antwoord: 
“Het offer hoort in het land van degene die een offer wil slachten verricht te worden. Dit is de 
Soennah. Dit is wat toegestaan en wat het meest compleet is. Over het verplaatsen van het 
offer naar een ander land, zeggen wij: dit is niet toegestaan, behalve wanneer wij er zeker 
van zijn dat de gemachtigde persoon ons wat vlees (van het offer) brengt, zodat wij ook 
daarvan kunnen eten. 

Daarom zeggen wij en herhalen wij aan onze broeders dat zij hun offers niet naar het 
buitenland sturen, maar zij moeten dit in hun ‘huizen’ doen, tussen hun families. En zo wordt 
dit ritueel bekend onder de jonge mensen, wat zij overnemen van de oude mensen. Maar 
deze in geldvorm sturen naar het buitenland en de offers daar te laten slachten, hierover 
zeggen wij: nee!  
Maar als men geld stuurt naar een ander land (niet voor de offers), om zijn medebroeders 
hiermee te baten, zal dit goed zijn”. Einde citaat.  

Zie de volgende link ter aanvulling:  
https://www.youtube.com/watch?v=Ay2ZR7vQPcA 

En wat opgemerkt moet worden, is dat sommige mensen deze aanbidding hebben verlaten, 
denkend dat deze gelegenheid alleen bedoeld is om vlees te eten.  
Maar zo is het niet. Het is een gelegenheid van aanbidding, zoals elke andere aanbidding, die 
niet mag worden gelaten behalve wanneer men daartoe niet is staat is.  

De meeste geleerden zijn het er over eens dat het niet toegestaan is voor een moslim om dit 
ritueel na te laten, terwijl men daartoe in staat is.  
 

Dit is overgeleverd door Abdoellaah Ibn Qort radhiya Allaahoe anhoe die zei dat de Profeet 
Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft gezegd: 

"De allergrootste dag bij Allaah Gezegende is Hij, is de Dag van het Offer, vervolgens de dag 
die daarop volgt."  
Overgeleverd door Aboe Daawoed en authentiek bevonden door El-Albaanie in Sahieh El-
Djaami’.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ay2ZR7vQPcA
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Een aantal Aadab tijdens de dag van El-‘Ied 

 
Deze ‘Ied is de tweede ‘Ied van de moslims na ‘Ied El-Fitr. 
De feesten in de Islaam hebben een aantal Aadaab (etiquettes), waar de Profeet salla 
Allaahoe aleihi wasallam, ons naartoe heeft geleid en ons heeft aangespoord om ze over te 
nemen. 

Hier volgt een aantal Aadaab gebaseerd op de Soennah van Profeet salla Allaahoe aleihi 
wasallam en die een moslim doet (hoort te doen) op de dag van de ‘Ied El-Adhaa (het 
offerfeest): 
 

 
1 - Grote wassing verrichten 

Het is Moestahab (aanbevelingswaardig) om de Ghoesl te verrichten voordat men naar het 
‘Ied Gebed gaat.  

AbdoerRahmaan Ibn Naasir El-Barraak zei: 
Er is geen Hadieth overgeleverd van de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam over de Ghoesl 
van El-‘ied, niet uit zijn woorden, noch uit zijn handelingen. In tegenstelling tot het vrijdag 
gebed, hierover (over de Djoemoe’ah Ghoesl) zijn er veel Ahaadieth overgeleverd. 
Maar er is wel overgeleverd dat AbdoeAllaah Ibn Omar radhiya Allaahoe anhoemaa de 
Ghoesl verrichtte op de dag van ‘Ied El-Fitr.  
Moewatta Maalik 2/428. 

Daarom is de meerderheid van de geleerden het eens over de aanbevelingswaarde van de 
Ghoesl op de dag van El-‘Ied, conform de handeling van AbdoeAllaah Ibn Omar radhiya 
Allaahoe anhoemaa en in vergelijking van de Djoemoe’ah Ghoesl…”.  
Zie El Moeghnie 3/256. 

Sheych AbdoerRahmaan Ibn Naasir El-Barraak zei verder: 
Het (bovenstaande) is wanneer het ‘Ied gebed in moskeeën wordt gehouden. Als het gebed 
in de huizen wordt gehouden, dat is het niet wenselijk is om de Ghoesl te verrichten voor 
het ‘Ied-gebed.  

Bron: https://sh-albarrak.com/article/18788 

 

2 - Goede kleren aantrekken 

Het is ook aanbevolen dat de moslim zijn mooiste kleding aantrekt. 

Djaabir Ibn Abdillaah radhiya Allaahoe anhoe verhaalde dat de Profeet salla Allaahoe aleihi 
wasallam een mantel had die hij droeg voor de twee ‘Ied dagen en op vrijdag.  
En AbdoeAllaah iIbn Omar Ibn droeg zijn mooiste kleren voor El-‘Ied. De mannen horen zich 
goed te parfumeren. 

 
  

https://sh-albarrak.com/article/18788
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3 - Eten van het offer 

In tegenstelling tot ‘Ied El-Fitr, is het ook aanbevolen om niets te eten vóór het gebed, tot 
men zijn offerdier heeft geslacht. Dit geldt uiteraard voor wanneer men direct na het ‘Ied 
gebed slacht.  
Dit geldt niet voor degenen die laat in de middag of pas de volgende dag slachten, of geen 
offer brengen.  
En vasten zit er ook niet in, daar op de ‘Ied dagen niet gevast mag worden. 

 
 
4 - Takbier uitspreken 

Onder de grote Soenan van El-‘Ied is dat men de Takbier uitspreekt. Dit vanwege de 
Woorden van Allaah. 
Betreffende At-Takbier op ‘Ied El-Adhaa, deze is toegestaan vanaf het begin van de maand 
Dhoel-Hidjjah tot aan het einde van de dertiende dag van Dhoel-Hidjjah (drie dagen na ‘Ied 
El Adhaa). 

Voor meer informatie hierover, zie link: 
https://www.assidq.nl/vraag-en-antwoord/at-takbier-in-de-maand-dhoel-hidjjah 
 

 
5 - Het ‘Ied gebed buiten de moskee bidden 

De juiste As-Soennah is dat het ‘Ied gebed in de buitenlucht wordt gebeden. De Profeet salla 
Allaahoe aleihi wasallam bad het ‘Ied gebed altijd op een buitenplaats (El-Moesallaa). 
Behalve één keer, omdat het regende heeft hij in de moskee gebeden. En ook wanneer het 
koud is of er gebrek aan een plaats (buiten) is, dan mag het in de moskee. Ook om 
veiligheidsredenen en dergelijke wordt er in de moskee gebeden. 
 

 
 

  

https://www.assidq.nl/vraag-en-antwoord/at-takbier-in-de-maand-dhoel-hidjjah
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6 - Een andere weg naar huis nemen dan de genomen weg naar het ‘Ied gebed 

Djaabir Ibn Abdillaah radhiya Allaahoe anhoe verhaalde dat de Profeet salla Allaahoe aleihi 
wasallam, een andere weg nam dan de genomen weg op de heenweg, wanneer het ‘Ied was. 
Overgeleverd door El-Boekhaarie, Moeslim en anderen. 

Wat is de wijsheid achter het nemen van een andere weg naar huis dan de genomen weg 
naar het ‘Ied gebed? 
 
Er zijn veel redenen genoemd over het doel van twee verschillende wegen nemen.  

• Er werd gezegd dat de wijsheid daarachter is dat de twee wegen voor de moslim 

gaan getuigen (op de Dag der Opstanding).  

• Ook werd er gezegd, dat de rituelen van de Islaam op beide wegen toonbaar werden 

gemaakt. 

• Er werd ook gezegd dat het bewandelen van een andere weg werd gedaan om de 

behoeftigen te voorzien, zoals: 

o Het geven van Fatawaa; 

o (Mensen) onderwijzen; 

o Het (goede) voorbeeld volgen; 

o Liefdadigheid te geven aan de behoeftigen; 

o Of om zijn familieleden te bezoeken en zijn verwantschapsbanden te 

onderhouden.  

 

De volgende vraag is aan Sheych Ibn Oethaimien gesteld: 
Wat is de wijsheid achter het nemen van een andere weg naar huis dan de genomen weg 
naar het ‘Ied gebed? 

 
Hij antwoordde: 
De wijsheid voor ons is dat wij: 

• Ten eerste: het voorbeeld van de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam hierin 

volgen.  

Dit hoort tot de Soennah; 

• Ten tweede: het maakt deel uit het bekend maken van het ritueel van het ‘Ied-

gebed, op alle markten van het land; 

• Ten derde: het bevat ook de wijsheden van het bezoeken van de armen en 

anderen; 

• Ten vierde: Ook zeiden de geleerden dat het tot de wijsheid behoort, dat de twee 

wegen voor hem zullen getuigen op de Dag der Opstanding.” Einde citaat. 

 

Majmooe’ Fataawwaa Sheych Ibn Oethaimien 16/237. 
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7 - Hoe wordt Salaat El-‘Ied verricht? 

Het ‘Ied gebed geschiedt in Djamaa’ah (groep). Hiervoor wordt geen Adhaan (oproep) en 
Iqaama gedaan.  
Overgeleverd door El-Boekhaarie en Moeslim. 

De Soennah is dat de Imaam eerst het gebed verricht dan de preek. 
Aboe Sa’ied El-Khoedrie verhaalt dat de Profeet de gewoonte had om op de dag van ‘Ied el-
Fitr en ‘Ied El-Adhaa naar buiten te gaan en het eerst waarmee hij begon is het gebed.  
Daarna stond hij, keek de mensen toe, terwijl zij zaten in de rijen. Hij vermaande hen en 
adviseerde hen. Als hij een missie (een leger) wilde sturen of een bevel wilde geven dan 
deed hij dat, daarna ging hij weg”. 
Overgeleverd door El-Boekhaarie en Moeslim. 

Salaat El-‘Ied bestaat uit twee Rak’aat (twee gebedseenheden).  
In de eerste Rak’ah (gebedseenheid) reciteerde de Profeet tijdens het ‘Ied gebed Soerat El-
A’laa en Soerat Al-Ghaasiyah in de tweede gebedseenheid.  
Of hij reciteerde Soerat Qaf in de eerste gebedseenheid en Soerat El-Qamar in de tweede 
gebedseenheid. 
 
Overgeleverd door Moeslim. 
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8 - Een offer brengen op de dag van El ‘Ied 

De eerste tien dagen van Dhoe el-Hidjjah omvatten de beste dagen van het jaar. De 
allerbeste en de belangrijkste dag is de dag van het offeren (de tiende dag).  
Dit vanwege de woorden van de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam: 

“De grootste van alle dagen bij Allaah, de Gezegende en Almachtige, is de Dag van het 
offeren en de dag erna”.  
Overgeleverd door Aboe Daawoed en authentiek bevonden door El Albaanie in Soenan Abie 
Daawoed en Sahieh El-Djaami’ 1064. 
 

Wanneer men niet op de tiende dag kan slachten, dan dient hij dat te doen op een van de 
drie dagen die na El ‘Ied volgen.  

Ibn El-Qayyim zei dat Ali Ibn Abie Taalib radhiya Allaahoe anhoe heeft gezegd: 

“De dagen van het offer zijn: de dag van het offer, en drie daarop volgende dagen”.  
Hij zei verder: “Het is de Madhhab (wetschool, leer) van de imam van El-Basra, El-Hasan El-
Basrie de imam van Mekka, ‘Ataa Ibn Abie Rabaah, de imam van Ash-Shaam El-Awzaa'ie  en 
van imam Ash-Shaafi'ie. Dit is ook de mening van Ibn El-Moendhir. 

De regels op de dag van El-‘Ied zijn gelijk aan de regels op de drie dagen na de offer dag (de 
drie dagen van Minan, de zogenaamde dagen van Tashrieq, oftewel de dagen van het gooien 
van de steentjes naar de drie palen), het vasten ervan is verboden. Tevens zijn de regels 
betreft het slachten op deze dagen hetzelfde. 

Er is overgeleverd vanuit twee verschillende hoeken (bronnen) die elkaar versterken dat de 
Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam het volgende zei:  

“In heel Minan is het toegestaan om te slachten, en alle dagen van Tashrieq zijn dagen van 
het slachten”. Einde citaat. 

De Hadieth is geclassificeerd als authentiek door El-Albaanie in As-Silsilah As-Sahiehah nr. 
2476. 

Zaad El-Ma'ad (2/319) 
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9 - Elkaar feliciteren 

Onder de etiquette van El-‘Ied zijn de vriendelijke felicitaties die mensen onderling 
uitwisselen, wat de bewoording ervan ook is. Zoals tegen elkaar zeggen: “Moge Allaah het 
van ons en van jullie accepteren. Of ‘Ied Moebaarak, en soortgelijke toegestane uitingen van 
felicitaties. 

Djaabir Ibn Noefair zei: 

“De Sahaabah van de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam zeiden elkaar het volgende 
wanneer zij elkaar ontmoetten op de dag van El-‘Ied: 
“Moge Allaah het van ons en van jullie accepteren”. 
Ibn Hadjar zei dat de Isnaad van de Athar is Hasan (goed).  
Zie Feth El-Baarie 2/446. . 

Er bestaat geen twijfel dat deze felicitaties en andere een nobele moraal en een goed gevoel 
creëren onder de moslims. Maar zijn deze felicitaties verplicht? 
Het minste wat er gezegd kan worden hierover is om degenen te feliciteren die jou 
feliciteren met El-‘Ied, anders niet. 
Imam Ahmed zei: “Als iemand me feliciteert, zou ik beantwoorden, anders zou ik er niet aan 
beginnen”. 

 

10 - Wat toegestaan is op de dag van El-‘Ied 

Elke onschuldige bezigheid of vermaking die geen zonde inhoudt en die niet ten koste van de 
gebeden en het gedenken van Allaah is. 
De moslim moet zijn blijdschap tonen en Allaah loven en danken voor de geschonken 
gunsten.   
Aisha radhiya Allaahoe ‘anhaa zei dat Aboe Bakr (haar vader), radihya Allaahoe ‘anhoe 
binnen kwam terwijl zij twee jonge meisjes op bezoek had tijdens de dagen van Minan. Zij 
waren aan het zingen, terwijl de Profeet, salla Allaahoe aleihi wasallam bedekt was met zijn 
kleed. Aboe Bakr berispte hen, maar de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam verwijderde 
het kleed van zijn gezicht en zei: 

"Laat hen, O Abaa Bakr, want dit zijn de dagen van El-‘Ied en die dagen zijn de dagen van 
Minan (de dagen na het offerfeest)". 
Overgeleverd door El-Boekhaarie en Moeslim. 

 

 

En Allaah de Verhevene weet het, het beste. 

Moge Allaah Zijn Salaat en Salaam zenden op Zijn Profeet Mohammed salla Allaahoe aleihi 
wasallam, zijn familie, zijn Sahaabah en degenen die zijn Soennah volgen. 


