786
STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND
Muslim Welfare Association of the Netherlands
Grand Mosque “TAIBAH” and Islamic Cultural Centre Amsterdam
Djoemoe’a 8-ste Dzul Hiedj-dja 1435

Grand Mosque “ANWAR-e-MADINA” Eindhoven
Culturele Centrum “ZIAL-OEL-ISLAAM”te Almere

Vrijdag 3-10-2014.

Korte Nederlandse versie van Djoemoe’a Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQUR REHMAN MISBAHI Saheb

Hadj en Qoerbani uit innige liefde voor Allah

en Zijn Beminde Profeet

Allah’s naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.
De trots van Ahle
Sunnat Wal Djam’at
Secretariaat
Postbus 22058
1100 CB Amsterdam
: 020 - 6982526
Fax: 020 - 6953522
Afdeling Amsterdam
Kraaiennest 125
1104 CH Amsterdam
Afdeling Eindhoven
Kastelenplein 169a
5653 LX Eindhoven
: 040 - 2513089
Afdeling Almere
: 020-6982526
Bankiers:
Postbank
48.63.847
Fortis bank
94.93.36.149
ABN-AMRO
54.02.27.471

BouwTAIBAH uit
liefde voor Allah.
Onze Heilige
Profeet
Mohammad
Sallallahoe Alaihie
Wassallam heeft gezegd:

“ Allah heeft Namaaz in
zijn oneindige goedheid
aan de mens gegeven;
Namaaz wat te
vergelijken is met de
rechte weg, die leidt
naar voorspoed en
geluk”.

“Hemesja hemko
nehien rehna hai ies
daroel-fanie meng;
koetj etjhie kaam
kerle tjar dien kie
ziende-ghanie
meng”

Erkend bij
Koninklijk besluit nr. 85

ANBI Instelling
KvK. No. 41200872

“Iennie wadj-djaitoe wadj-hiya lielladzie fataras-samawaatie wal-ardhie
hanifanw-wamaa anaa mienal-moesjrikien” (Soerah 6,vers 79)
“En ik heb mijn aangezicht gewend tot Hem, alleen tot Hem behorende, Die de
hemelen en de aarde heeft geschapen en ik behoor niet tot afgoden-dienaren” (S. 6,v79)
1* “Alhamdoe liellah”. Alle lof en dank aan Allah . Moge Allah ons zegenen in de
maand “Dzul Hiedj-dja” en tevens ons de gunsten van Hadj en Qoerbani schenken.
2* De Hadjies zijn bezig om de zegenrijke Hadj rituelen omwille van Allah en uit liefde
voor Heilige Profeet Mohammad uit te voeren.Zij zullen daarna ook Qoerbani uitvoeren.
Zij bezoeken nu het huis van Allah , het huis van Vrede, de Baitoellah, Kaaba Sjarief.
3* Zij lezen tevens: “Qoel ienna shalaatie wa noesoekie wa mahjaaja wa
mamaatie liellaahie rabbiel-‘aalamien”. Hetgeen betekent: “Zeg (O Profeet):
“Waarlijk, mijn gebed en mijn offer en mijn leven en sterven zijn alle voor Allah,
de Heer van alle werelden” (Soerah 6, vers 162). Zij hebben begrepen, dat zij niet alleen
maar de verplichte aanbiddingen, z.a. Hadj, Namaaz, Zakaat en Vasten moeten uitvoeren,
maar ook hun gedrag, leven, sterven en gehele leefwijze moeten omwille van Allah zijn.
Ongeveer 5000 jaren geleden heeft de beminde Profeet Galiel-oellah Hazrat Ibrahiem
Alaihiessalam een perfect voorbeeld van liefde voor en gehoorzaamheid aan Allah
voor de
mens achtergelaten. Hij heeft tevens zijn allerliefste bezit, zijn zoon Hazrat Isma’iel
Alaihiessalam in de vallei van Mina als Qoerbani-offer omwille van Allah
gepresenteerd.
In bovenvermelde Soerah 6,vers 79 zegt Allah : “En ik heb mijn aangezicht gewend tot
Hem, alleen tot Hem behorende, Die de hemelen en de aarde heeft geschapen en ik
behoor niet tot afgoden-dienaren” .
Heilige Profeet Iberahiem Alaihiessalam heeft deze Soerah nageleeft. Hij wist dat voor hem
alleen Allah de allergrootste was; hij rekende op Allah en niets kan boven Hem zijn.
En hij reciteerde ook de Soerah 6, vers 162: “Waarlijk, mijn gebed en mijn offer en
mijn leven en sterven zijn alle voor Allah, de Heer van alle werelden”.
Met hart en ziel wist hij dat niets betere leiding gaf dan Allah . Wij moeten ook deze
Soerahs naleven. Andersdenkenden zullen nooit tevreden zijn met ons, zolang zij ons
niet onder hun voeten kunnen krijgen. Daarom moeten wij ons geloof nooit te koop
aanbieden, want anders hebben wij ons dierbare geloof, gedrag, karakter en alles kwijt
geraakt. Zolang wij de innige liefde voor Allah en Zijn Beminde Profeet kunnen
vasthouden, zullen wij nimmer vernederd worden en wij zullen altijd schitteren.
4* Op de 9-de Hiedjrie heeft Allah de Hadj verplicht gesteld voor de Momiens, die
het kunnen opbrengen, zoals onze Schepper in Soerah 3, vers 97 heeft geopenbaard:

“En terwille van Allah is de Hadj naar het Huis opgelegd aan de mensen, die
in staat zijn daarheen op weg te gaan;en wie niet gelooft, dan Allah is
onafhankelijk van alle werelden”.
Op de 10-de Hiedjrie heeft Heilige Profeet Moehammad “Hadj-djatoel Wada”
uitgevoerd om ons te leren hoe wij Moesliems de Hadj rituelen moeten naleven.
Hij heeft tevens op de Arafat vlakte in zijn preek gezegd: “ O gelovigen, jullie bloed en
jullie goederen moeten heilig zijn zoals deze dag en dit gebied heilig zijn. Hij heeft ook
gezegd, dat hij twee belangrijke zaken zal achterlaten, n.l. a* De Heilige Qoeran; b*
Zijn Ahle Bait met zijn Soennat. Als jullie deze twee met hart en ziel vasthouden, zullen
jullie altijd beschermd blijven en je imaan zal zeker beschermd zijn. Hij zei daarna:
“O Heer, heb ik mijn missie volbracht ? “Ja zeker, O Heer” weergalmden de stemmen
uit de monden van de 140.000 Hadjies eensgezind vervuld met innerlijke dankbaarheid.
Daarna zei onze beminde Profeet Moehammad :“O Heer ! Aanhoor hun getuigenis”.
Tenslotte stuurde Allah de volgende openbaring: “Vandaag heb Ik jullie geloof
vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor
jullie als godsdienst gekozen”. ( Soerah 5, vers 3)
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BouwTAIBAH uit liefde
voor Allah. de
Barmhartige
Onze Heilige Profeet

Mohammad Sallallahoe
Alaihie Wassallam heeft
gezegd: “ Allah heeft
Namaaz in zijn oneindige
goedheid aan de mens
gegeven; Namaaz wat te
vergelijken is met de
rechte weg, die leidt naar
voorspoed en geluk”.

Geeft u Donatie en
ontvangt u gunsten van
de Barmhartige Allah.
“Goda ko bhoel gheje
loog, Fiekr rozie meng.
Gejaal riezq ka hai,
Razzaq ka gejaal nehien
Ai ta-iere lahoetie,
Oes Riezq se mawt etjie,
Djies Riezq se atie ho,
Perwaaz kotahie”
Erkend bij

Koninklijk besluit nr.
85
KvK. No. 41200872

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQUR REHMAN MISBAHI Saheb
Hadj en Qoerbani uit innige liefde voor Allah en Zijn Beminde Profeet
5* Het is tevens algemeen bekend, dat er drie vormen van Hadj zijn, te weten:
a* Hadje-Iefraad. De Ihram wordt gedragen voor slechts de Hadj en niet voor Oemrah.
b* Hadje-Qiran. De Ihram wordt aangenomen voor Oemrah en voor Hadj samen.
c* Hadje-Tamattoe. De Ihram wordt slechts gedragen voor de Oemrah. Daarna op de
8-ste Dzul Hiedj-dja wordt de Ihram opnieuw voor Hadj gedragen in Bait-oellah.
5* Hazrat Djafar bin Moehammad heeft van de bejaarde Djabier ibn Abdoella
vernomen hoe de Heilige Profeet de heilige Hadj-djoel Wada heeft uitgevoerd. Hij
vertelde, dat zij onder leiding van Heilige Profeet in“Makame Baida” aankwamen.
Hazrat Djabier ibn Abdulla zei verder, dat zij onder leiding van Heilige Profeet
“Labbaik allahoemma labbaik. Labbaik laa sjarieka laka labbaik. Iennalhamda wanni’emata laka wal moelk. Laa sjarieka lak” reciteerden. 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”.
Iedere steen en korreltje zand zullen voor deze rituelen getuigen op de Qayamat dag.
* En ook moeten wij weten,dat de gastheer van de Hadjies tijdens de Hadj heilige Profeet
IberahiemAlaihiessalam zelf is, omdat hij hun in opdracht van Allah uitgenodigd heeft.
Hazrat Djabir ibn Abdulla vertelde, dat Heilige Profeet de intentie had om HadjeQiran te doen. Hij heeft de Zwarte Steen “Hadjre-Aswat” gekust en heeft verteld, dat
de Hadjies deze heilige Steen moeten kussen, maar als het te druk is dan beiden
handen richten naar deze Steen en daarna de handen kussen.“Hadjre-Aswat” is slechts
een steen, maar ook een teken van Allah . Safa en Marwa zijn maar heuvels van
stenen en tekenen van Allah , Makame Iberahiem, de Mazaar “Goembade Gazrah”
van Heilige Profeet en de muren van Masdjiede Nabawie zijn tekenen van Allah en
deze kussen uit eerbied, is aanbidding van Allah met het hart, zoals Allah in
Soerah 22, vers 32 openbaart: “ En zo zij het. En wie de tekenen van Allah vereert, dan
komt dit voort uit de godvruchtigheid der harten”.
Heilige Profeet Moehammad heeft tevens gezegd, dat het kussen van de tekenen van
met onze harten.
Allah zeer zeker aanbiddingen zijn van onze Schepper Allah
Heilige Profeet Moehammad heeft daarna de Tawwaaf -7 rondgangen uitgevoerd en
drie van deze werden stoer, fier met korte stappen stampend uitgevoerd en zij worden
“Ramal” genoemd. Daarna las hij twee Raka’ats Namaaz op “Makame Ibrahiem”; in
de eerste Raka’at las hij Soerah Al Kafiroen en in de tweede Soerah Ieglaas.
Hij heeft daarna de Saie ritueel tussen Safa en Marwa heuvels uitgevoerd.
* Heilige Profeet had Hazrat Ali voor het innen van zakaat en voor andere zaken
naar Jemen gestuurd. Hij kwam terug en ontmoette de Hadjies in Makka Sjarief en
zag zijn heilige echtgenote Fatimah zonder Ihram. Hij vroeg haar waarom zij haar
Ihram weggelegd heeft. Zij zei, dat haar vader dat geadviseerd heeft.
Heilige Profeet vroeg aan Hazrat Ali wat zijn intentie was tijdens deze Hadj reis .
Hij zei hierop, dat hij dezelfde intentie heeft gehad als die van de Heilige Profeet .
Daarna reisden zij naar Mina en verbleven aldaar. De volgende ochtend vertrokken zij
naar Arafat, brachten daar de dag door en lazen de Zohr Namaaz samen met de Ashr
Namaaz. Zij reisden daarna naar Moezdalifa en bleven aldaar overnachten. Ook hier
werden de Maghrieb Namaaz samen met de Iesha Namaaz gelezen. Hazrat Djabier
zei, dat wij ‘s morgens naar Mina gingen. Wij stenigden daarna de 3 Djamrats-Sjaitans,
wij deden Qoerbani en voerden de Oemra ritueel uit. Ook het haar van Heilige Profeet
werd geschoren en hij liet zijn heilige haren onder de metgezellen als zegen verdelen.
Deze haren zijn heel lang bewaard gebleven en bij sommigen in hun graven gelegd.
Moge onze harten gevuld worden met sterke liefde voor Allah en Zijn Beminde
Profeet Mohammad en moge Allah onze imaan en volharding beschermen. Amien!
Namens het Bestuur
Hadjie M. Junus Gaffar

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh
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