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Allah’s naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.
“Wa liellahie ‘alannasie hiedj-djoelbaitie maniestataa ‘a ielaihie sabielaa; wa man kafara fa
iennallaaha ghanie-joen ‘aniel ‘alamiem”. (Soerah 3, vers 97)
“ En terwille van Allah is de Hadj naar het Huis opgelegd aan de mensen, die in staat zijn daarheen te gaan;en wie niet gelooft, dan, Allah is Onafhankelijk van alle werelden” (Soerah 3, vers 97)
“Jaa ajjoehalladziena amanoe iennamal moejriekoenaa nadjasoen falaa jaqeboel Masjdjiedal
Harama ba’eda ‘aamiehiem hadza”. (Soera Tauwbah 9, vers 28)
“O julllie, die geloven, weet dat de afgodendienaren in staat van onreinheid zijn. Na dit jaar
mogen zij de Heilge Moskee (Haram Sjarief) niet meer benaderen” (Soera Tauwbah 9, vers 28).
A* “Alhamdoe liellah”. Wij feliciteren elkaar, dat Allah, de Barmhartige ons weer de kans heeft
gegeven om op deze Djoemoe’a-feestdag in Djame Masdjied TAIBAH Namaaz te kunnen lezen.
Allah, de Barmhartige heeft op de 9-de Hidjrie (Islamitische jaar) de bovengenoemde ayaats geopenbaard en heeft de Hadj naar Zijn Heilige Huis voor elke Moesliem, die daartoe in staat is, verplicht gesteld. Hij heeft tevens bepaald, dat een reine Hadj alle zonden en fouten teniet doet.
B* Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem heeft zijn dierbare metgezel Hazrat Abu Bakr
Siddique Radijallahoe Anhoe als zijn Hadj-Leider van een Hadj Kafielah ( Groep Hadjies) naar
Makka Sjarief gestuurd voor de eerste Hadj rituelen.
Het jaar daarop, op de 10-de Hidjrie heeft Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem bekend
gemaakt, dat Hij met zijn Sahaba-e-Kiraam Radijallahoe Anhoem de Hadj rituelen zal uitvoeren
en vertrok met zijn Metgezellen, gekleed in Ihram (twee naadloze lakens) richting Makka
Sjarief. Zij kwamen in Dzoel Hoelaifa-Miqaat (grens van Ihram) aan en er voegden zich nog
meer Hadjies van alle windstreken in de Kafiela en vertrokken samen naar de kamp Al Arj.
C* De Hadjies onder leiding van Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem waren allen gekleed
in Ihram. Zij lazen luid op: “ Labbaik, Allahoemma Labbaik. Labbaika laa sjarieka laka
labbaik. Iennalhamda wani’e mata laka wal moelk. Laa sjarieka lak”. Hetgeen betekent:
“Hier ben ik, O Allah hier ben ik. U heeft geen deelgenoten, hier ben ik. Voorzeker, aan U de
Glorie, de Rijkdom en de Heerschappij over de werelden. U heeft geen deelgenoten”. Deze roep
zal iedere steen, zand korrel,aarde en bergen horen en getuigen voor ons op de Dag des oordeels.
Allah, de Barmhartige heeft tegen Hazrat Ibrahiem Alaihiessalam om Baitoellah te bouwen en daarna
de mensen uit te nodigen, maar hij zei: “O Allah, hoe kan ik de gehele mensheid bereiken”. En
Allah, de Barmhartige zei hierop: “Jouw werk is om bekend te maken en Ik zal iedereen en alle
“Roehs”-zielen tot en met de Dag des Oordeels de boodschap overbrengen.
Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem en zijn Hadjies kwamen op klaarlichte dag Makka
Sjarief binnen en deed Istilam-kuste Hadje-Aswat (Zwarte Steen), daarna verrichten zij onder
leiding van hun “Aqaa” Vrede zij met Hem de “Tawaaf” en de Sa’ie tussen de Safa en Marwa heuvels.
Op de 8-ste Dzoel Hidj-dja gingen de Hadjies naar de vallei van Mina alwaar zij Namaaz
hebben gelezen. Na de Fadjr Namaaz op de 9-de Dzoel Hidj-dja vertrokken zij onder leiding
van Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem naar Arafat. Op Zijn Hadj-djatoel Wada
(Afscheids-Hadj) heeft Hij de Metgezellen verteld, dat Allah, de Genadevolle de ayat: “Aljawma
akmaltoe lakoem dienoekoem wa atmantoe ‘alaikoem ni’ematie radhietoe lakoemoel Islama
diena”. Hetgeen betekent: “ Heden heb Ik voor u uw Godsdienst volmaakt en Mijn Gunst jegens
u voltooid en de Islam voor u als Godsdienst gekozen” (Soerah 5 Al Maa-idah, vers 3)
De Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem zei verder, dat Hij Zijn Missie, die Hij van Allah, de
Barmhartige heeft ontvangen, heeft voltooid; Hadj is een vorm van aanbidding van Allah, de
Barmhartige en deze is verplicht net als Namaaz, Roza-vasten en Zakaat –Armenbijdrage.
D* Allah, de Barmhartige kijkt naar onze harten en intenties en als deze goed zijn, dan zijn de
gunsten en zegeningen groot. De Almachtige Allah heeft de Hadjies uitgenodigd om naar Zijn
Heilige Huis, de “Baitoellah” te komen en daar Hem te aanbidden. Als onze Schepper ons
uitgenodigd heeft, dan moeten wij zonder aarzeling met veel liefde en respect ons voorbereiden
om de Hadj rituelen uit te voeren, zoals onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem ons
geleerd heeft. Het doel van de uitnodiging van onze Schepper is niets anders dan om onze
vroegere levens op te geven en een nieuwe periode van vroomheid met vol aanbiddingen te
beginnen en als dit doel bereikt wordt, dan zal Allah, de Barmhartige ons het Paradijs schenken.
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Wij moeten weten, dat er drie vormen van Hadj zijn, t.w. a* Hadje Qiran-in deze vorm is de
intentie en Ihram om Umrah en Hadj samen uit te voeren; b* Hadje Tamattoe is de vorm waarbij de intentie en Ihram slechts voor Umrah is; daarna opnieuw de intentie uitspreken en Ihram
aannemen voor Hadj; c* Hadje Iefrad is de vorm van intentie en Ihram slechts voor Hadj.
E* Hazrat Imam Baaqie Radijallahoe Anhoe heeft overgeleverd, dat hij met enkele andere
Sahaba-e-Kiram de bejaarde Hazrat Djabier ibne Abdoella Radijallahoe Anhoe bezocht. Hij was
toen heel oud en kon helemaal niet meer zien. Deze bejaarde gastheer was heel erg blij en vroeg
Doe’a voor de gasten en zei:” Welkom; u bent herinnering van mijn broer Imam Hoessein
Radijallahoe Anhoe, welkom”. Het was Namaaz tijd en wij hebben samen met hem het gebed
gelezen. Daarna vroeg ik aan de gastheer om ons te vertellen over de Hadj rituelen, die de
Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem uitgevoerd had.
Hij zei, dat sinds onze “Aqaa”-Leider naar Medina verhuisde, hij 9 jaren lang geen Hadj had
gedaan. Op de 10-de Hidjrie heeft hij bekend gemaakt, dat hij naar Makka Sjarief zou gaan
voor de Hadj rituelen en wij allen waren zeer verheugd om samen met onze Heilige Profeet
Mohammad Vrede zij met Hem deze verplichte zeer belangrijke aanbidding uit te voeren. Wij
wilden Hem op de voet volgen en alles precies zien, leren en ons eigenmaken. De gehele
Islamitische wereld werd enthousiast. De gedachte aan het zien en bewonderen van Allah’s
Profeet Vrede zij met Hem en samen met hem de Bedevaart te verrichten, maakte iedere
Moesliem geestdriftig. Zij haasten zich voor de verheven heilige Hadj reis onder leiding van
hun “Aqaa” Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem.
Op de Vrijdag 4-de Dzoel Qada heeft Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem op Djoema
Goetba de rituelen van Hadj uitgelegd en gemotiveerd. Op Zaterdag 5-de Dzoel Qada na Zohr
Namaaz vertrok de Kafiela uit Medina Sjarief. Deze grote Kafiela-stoet werd onderweg steeds
groter. De immens grote stoet, die ongeveer 130.000 Hadjies telde, kwam aan in Dzoel Hoelaifa
bij de Mieqaat Arj Ali in Asr tijd. De metgezellen en hun Leider kleedden zich met de “Ihram”2 naadloze dekens. Wij zagen nog duizenden Sahaba-e-Kiram van alle windstreken bij ons
komen en voegden zich bij de Kafielah-stoet. Tevens ontdekten wij, dat bij de kamp Makame
“Al Baida” nog meer mensen aansloten bij de Kafielah. De gehele avond werd Namaaz,
Tasbieh, Dzikr, Doeroed Sjarief gelezen en Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem gaf
instructies over de Hadj rituelen.
Hazrat Djabier ibne Abdoella Radijallahoe Anhoe vertelde verder, dat zij op Zondag 6-de Dzoel
Qada opmars maakten onder luid gezang van: “Labbaik Allahoemma labbaik. Labbaik laa
sjarieka laka labbaik. Iennalhamda wanni’emata laka wal moelk. Laa sjarieka lak”.
Hij zei verder, dat hij de intentie had voor Hadje Iefrad alleen en niet de Oemrah. Wij kwamen
overdag in Baitoellah aan en gingen “Iestielam” doen, nl. de Hadjare-Aswat- de Zwarte Steen
kussen. Daarna deden wij in navolging van Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem
“Ieztieba” in de Tawaaf. Deze houdt in dat de Hadjies de rechterschouders ontbloten door het
bovenste Ihram-kleed onder de rechter arm door en over de linkerschouder dragen. Deze
houding van Ihram dragen is slechts voor de Tawaaf uitvoering. Normaal en zeer zeker in de
Namaaz moeten beide schouders met de dekens van de Ihram bedekt zijn.
Hazrat Imam Baaqie vertelde verder, dat Djabier ibn Abdulla zei, dat Heilige Profeet
Mohammad Vrede zij met Hem samen met ons ook “Ramal” deed. Onze Leider moedigde heel
enthousiast en heldhaftig de metgezellen aan om “Ramal”te doen. Deze houdt in, dat de Hadjies
in de eerste drie rondgangen van Tawaaf heel heldhaftig met korte stampende stappen en
zwaar bewegende schouders, netals sterke integere soldaten, moeten uitvoeren
Na de zeven rondgangen van de Tawaaf liep Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem naar
de Makame Ibrahiem en reciteerde daar de Heilige Qoeran, las twee raka’ats Namaaz en vroeg
Doe’a. In de eerste raka’at reciteerde hij na Alhamdoeliellah Soerah Qoel jaa ajjoehalkafiroen;
en in de tweede raka’at na Alhamdoeliellah Soerah Ichlaas, Qoel hoewallahoe ahad. Hij liep
naar de Moeltazaan, dat is tussen de Hadjare Aswat en de ingang van Baitoellah is en las daar
Sjoekrana Namaaz en vroeg Doe’a. Daarna deed hij Sa’ie van Safa en Marwa en vroeg Doe’a.
Moge Allah, de Barmhartige en Zijn Profeet Mohammad Vrede zij met Hem ons zegenen met Hadj
en ons een momien gedrag schenken, ons zegenen met een een gelukzalig leven en ons
beschermen tegen het Hellevuur en tegen de bestraffing in het Graf. Amien !!
Namens het Bestuur
Hadjie M. Junus Gaffar

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh
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