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Allah’s naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.
“Wa law annahoem iedz-zhalamoe anfoesahoem djaa-oeka fastagh-faroellaha wastagh-farala
hoemoer-Rasoeloe lawadja-doellaaha Tawwaabar-Rahiemaa”. (Soerah 4, vers 64)
“En zo zij dan, als zij hun zielen onrecht aandoen, tot u O Beminde (Rasoel) komen, en daarna
Allah om vergiffenis vragen en de Boodschapper voor hen om Vergiffenis vraagt, dan waarlijk
zullen zij bevinden dat Allah zeer Berouwaanvaardend en Genadevol is” (Soerah 4, vers 64)
A* “Alhamdoe liellah”. Wij feliciteren elkaar, omdat Allah, de Barmhartige ons weer de kans heeft
gegeven om op de zegenrijke Djoemoe’a dag in Djame Masdjied TAIBAH Namaaz te kunnen
lezen. Moge Allah, de Barmhartige ons zegenen met “Sjafa’at” (bescherming en beniddeling voor
vrijspraak) van Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem op de Dag des Oordeels.
Wij vragen tevens Doe’a aan Allah, de Barmhartige met de “Wasiela”-bemiddeling van Heilige
Profeet MohammadVrede zij met Hem om ons vergiffenis te schenken en de Hadjies te zegenen.
Wij hebben vorige twee Djoemoe’a’s over de rituelen en zegeningen van Hadj, aanbidding van
Allah, de Barmhartige uitgeweid. Op deze Vrijdag zullen wij verder uitleggen over Hadj rituelen.
Als wij deze aanbidding van Allah, de Barmhartige succesvol hebben uitgevoerd en de zegeningen
hebben verdiend, dan moeten wij zeer zeker Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem bezoeken
en bij zijn Mausoleum “Goembate Gazrah”- de Groene Koepel Salatoes-Salam lezen, eerbied
betuigen en Doe’a vragen. Zijn bemiddeling bij Allah, de Barmhartige voor onze Doe’as,
zegeningen, gunsten en vergiffenis is zeer zeker noodzakelijk voor iedere Momien en Hadjie.
B* Allah, de Barmhartige heeft ons opgedragen om de Hadj te doen, bij Hem naar Mekka Sjarief te
komen en Hem te aanbidden. Deze rituelen van Hadj zijn naar analogie en soennat van Hazrat
Ibrahiem Alaihiessalam. Hij is Khaliel van Allah, de Barmhartige en heeft alles opgeofferd voor zijn
Schepper. Zijn offers waren groot; hij heeft alles gedaan wat Allah, de Barmhartige aan hem vroeg
en zijn geloof Diene Hanief (geloof Islam) heeft hij zeer liefdevol en met eerbied uitgevoerd.
Voor Allah, de Barmhartige heeft hij zijn gehele rijkdom en bezittingen opgeofferd. Zijn
gehoorzaamheid om zijn dierbare echtgenote Hazrat Hadjra Radijallahoe Anha en zoon Isma’iel
Alaihiessalam achter te laten in de dorre woestijn in Makka Sjarief heeft hij op perfecte wijze
uitgevoerd; zijn innig geliefde en dierbare zoon Hazrat Isma’iel Alaihiessalam heeft hij als offer
(Koerbanie) gepresenteerd om de tevredenheid van Allah, de Barmhartige te verkrijgen.
De handelingen die de Hadjies nu uitvoeren zijn in navolging van Hazrat Ibrahiem Alaihiessalam.
Wij moeten ook realiseren, dat de Hadj rituelen, zoals het heen en weer lopen van Safa naar
Marwa heuvels in navolging zijn van het op en neer rennen van Hazrat Hadjra Radijallahoe Anha
van de Safa naar Marwa heuvels om hulp van Allah, de Barmhartige in de woestijn te zoeken.
C* Ook lezen wij en getuigen heel vaak met hart en ziel de kalimah:”Laa ielaha iellallahoe,
Moehammadoer-Rasoeloellah”, waarvan het eerste deel “Laa ielaha” betekent: “Er is geen god
om aanbeden te worden, ook geen afgodsbeelden, zon, maan en andere scheppingen”. Daarna
lezen wij “iellallah” hetgeen betekent: “behalve Allah”; slechts Allah, de Barmhartige moeten wij
aanbidden en nimmer iets anders, ook geen Euro’s en rijkdommen. Daarna lezen wij verder
met hart en ziel “Moehammadoer-Rasoelallah”, hetgeen betekent dat Moehammad “is” (en dus
niet was) Profeet van Allah, de Barmhartige. De Heilige Qoeran heeft Allah, de Barmhartige gestuurd
voor altijd en dus tot en met de “Qajamat”-de Dag des Oordeels en Heilige Profeet Mohammad
Vrede zij met Hem is zeer zeker ook Profeet van Allah, de Barmhartige tot en met “Qajamat”.
Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem accepteren als Profeet en Hem gehoorzamen is een
voorwaarde van ons geloof Diene Hanief. Hij heeft ons verteld over de Heilige Qoeran en alle
Opdrachten, Verboden, Geboden en Regels, die Allah, de Barmhartige ons opgelegd heeft.
Zijn woorden en handelingen zijn in het geheel afkomstig van onze Schepper Allah,
de Barmhartige en dus hem gehoorzamen is hetzelfde als onze Schepper gehoorzamen.
Allah, de Barmhartige heeft het gehele universum en ons allen geschapen voor Zijn innig geliefde
Profeet Mohammad Vrede zij met Hem. Als hij er niet was, zouden wij en het universum niet zijn
B* Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem heeft het volgende over zijn Mausoleum en Medina
Sjarief gezegd: a* Wie mij bij mijn Mausoleum bezoekt, voor die zal ik zeer zeker bij Allah, de
Barmhartige bemiddelen.
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b* Voor degene die Hadj gedaan heeft en mijn Mausoleum-“Goembade” Gazra bezoekt,
is hetzelfde alsof deze Hadjie mij tijdens mijn leven gezien heeft.
c* Aan degene die oprecht mijn Mausoleum-“Goembade Gazra” bezoekt, zal ik op de
Dag des Oordeels bescherming bieden.
d* Degene, die Hadj gedaan heeft, maar mijn Mausoleum “Goembade Gazra”in Mediena
Sjarief niet bezoekt, blijft mij ontrouw.
D* Wij weten dat de zegeningen en gunsten van iedere goede daad in Baitoellah in Makka
Sjarief 100.000 maal beloond wordt en in Madina Sjarief is de beloning 50.000 maal groot.
Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem heeft in zijn Doe’a aan Allah, de Barmhartige gevraagd
om de zegeningen en gunsten van de daden in Madina Sjarief 2 maal zo groot te schenken als
die van Baitoellah (Haram Sjarief) te schenken. De Doe’a van Heilige Profeet Mohammad Vrede
zij met Hem zal zeker geaccepteerd worden en de zegeningen van de Iebadat in de stralende stad
Madiena Sharief zal zeker 200.000 keren groot zijn.
E* In de bovenvermelde ayat van de Heilige Qoeran (Soerah 4, vers 64) stuurt Allah, de
Barmhartige ons en in het bijzonder de Hadjies om Zijn Profeet te bezoeken en daardoor de
“Wasiela”-bemiddeling, vrijspraak, toenadering en bescherming te krijgen in deze wereld en
op de Dag des Oordeels.
E* Wij moeten wel realiseren, dat zonder “Taziem” (respect, eerbetuiging en liefde) voor onze
geliefde Profeet Moehammad Vrede zij met Hem wij onze Imaan, Zegeningen, Gunsten en alles
kunnen verliezen. Wij zullen dus ook de zegeningen en gunsten van onze Hadj niet krijgen en
alle moeite zullen wij verliezen. Wij danken Allah, de Barmhartige, dat Hij ons een kans heeft
geschonken om de Hadj te doen en tegelijkertijd vraagt Hij ons om Zijn geliefde Profeet
Moehammad Vrede zij met Hem te bezoeken.
Uit de Heilige Qoeran en de Overleveringen van Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem
kunnen wij begrijpen, dat het aannemen van Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem als
bemiddelaar en tussenpersoon een ideale geloofshandeling is.
De Hadjies gaan daarom naar de Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem bij zijn
“Goembade Gazra” in Medina Sjarief, tonen daar veel respect, eerbied en liefde aan hun
“Aqaa”-Leider en lezen daar Salatoes-Salam en verwerven veel zegeningen en gunsten
In de bovenvermelde Soerah 4, vers 64 zegt Allah, de Barmhartige dat de Momiens en Hadjies
naar Zijn Profeet Moehammad Vrede zij met Hem moeten gaan en hem vergiffenis voor hun zonden
laat vragen dan zal Ik hun vergiffenis schenken. De Sahaba-e-Kiram, de Tabe-Taba’ien,
Awlijah-e-Kiram, alle vroegere Moesliem leiders, Hadjies en Momiens zijn naar de Mausoleum
van de Heilige Profeet Moehammad Vrede zij met Hem geweest en daar ter plekke hebben zij met
veel eerbied en liefde “Salatoes-Salam” gelezen en “Sjafaát”gevraagd. Iedere Momien, die naar
Hadj gaat en de Hadj rituelen uitvoert, zal hetzelfde met veel liefde, respect en eerbied doen en
zeer zeker bij zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem gaan en daar Salatoes-Salam
lezen en Sjafaát-vergiffenis en vrijspraak vragen.
In een overlevering vertelt Hazrat Imam Koetoebie Radijallahoe Anhoe, dat een dorpeling ver
van Medina Sjarief naar zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem kwam en zei: “Jaa
Rasoelallah, Allah, de Barmhartige zegt in de Heilige Qoeran, dat ik bij u moet komen en Sjafaát
moet vragen en dan zal mijn Schepper mij vergeven. Jaa Rasoelallah, ik ben nu bij U en ik
vraag U beleefd om voor mij Sjafaát te vragen”. Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem
gaf antwoord en zei: “O Mijn Dienaar, je vraagt mij om voor jou “Sjafaát”-vrijspraak te
vragen en ik geef jou nu het blijde nieuws, dat Allah, de Barmhartige jouw verzoek heeft
geaccepteerd en jou vergiffenis heeft gegeven. Je bent gekomen en je hebt mij gevraagd om
voor jou te bemiddelen. Je hebt vrijspraak verworven en je hoeft op de Dag des Oordeels niet
meer te rennen en te zoeken. Allah, de Barmhartige heeft jou vergiffenis geschonken.
Wij bidden voor de aankomende Hadjies, dat zij met veel eerbied, respect en liefdevol de Hadj
rituelen zullen uitvoeren en smeken Allah, de Barmhartige met “Wasiela”- bemiddeling van Zijn
Profeet Mohammad Vrede zij met Hem om de Hadj voor de Hadjies gemakkelijk te maken.
Moge Allah, de Barmhartige en Zijn Profeet Mohammad Vrede zij met Hem de aankomende Hadjies
zegenen met Hadj, ons allen 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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