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De zegeningen van Hadj en Qoerbanie-offer in navolging van heilige Profeet Iebrahiem Alaihiessalam
Allah’s naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

“Wa iedz jarfa’oe ieberahiemoel qawaa’ieda mienal-baitie wa iesmaa’iel. Rabbanaa taqabbal miennaa;
iennaka antassa-mie’oel ‘aliem”. ( Soerah 2, vers 127).
Hetgeen betekent“ En toen Iebrahiem de muren van het huis optrok, met Isma’iel, zeggende:
O onze Heer, aanvaard (dit) van ons; waarlijk, Gij zijt de Alhorende, de Alwetende” .
A* “Alhamdoe liellah”. Alle lof en dank aan Allah . Vandaag op de Djoemoe’a, de 4-de Dzul Hiedj-dja
zijn wij weer bij elkaar om de verplichte Djoemoe’a Salaat te lezen. Wij gedenken Allah , aanbidden
Hem , sturen Doeroed Sjarief en lezen Salatoes-salaam uit liefde voor onze zeer beminde Profeet
Moehammad . Moge Allah
ons zegenen met een gelukzalig leven in deze wereld en ons
beschermen in het graf en op de Dag des Oordeels. Het verzaken van de Djoemoe’a Namaaz is een zeer
grote zonde en leidt naar dwaling en zelfvernietiging.
Allah
en Zijn Beminde Profeet Moehammad hebben ons de Djoemoe‘a-dag met liefde geschonken
en het onderhouden van de Djoemoe’a Namaaz is een schild tegen zonden, ziekten, ellenden en rampen.
Deze aanbiddingen en de andere dagelijkse Namaaz ( aanbiddingen) zullen ons helpen om ons leven,
taqewa, gedrag, karakter en gezondheid te laten schitteren en om ons een gelukzalig leven te schenken.
* Zoals bovenvermeld in Soerah 2, vers 127 heeft Heilige Profeet Iebrahiem Alaihiessalam deze Doe’aheeft uit zijn nakomeling heilige Profeet Moehammad gestuurd.
smeekbede gevraagd en Allah
* Vermeldingswaard is, dat Allah daarna op de 9-de Hiedjrie de Hadj verplicht gesteld heeft en Hij
zegt in Soera 3, vers 97: “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 Onafhenkelijk van alle werelden”
* Heilige Profeet Moehammad heeft op de 10-de Hiedjrie met zijn Sahaba-e-Kiraam , de Hadj
uitgevoerd. Meer dan 100.000 Metgezellen hebben samen met heilige Profeet Moehammad de
Hadjoel Wada rituelen uitgevoerd. En op de Hadjoel Wada heeft heilige Profeet Moehammad in zijn
Goetbah gezegd, dat in de Islam geen discriminatie mogelijk is tussen Arabieren en andere volkeren.
Het verschil is slechts tussen geloof en ongeloof (atheist of polytheist). Het geloof is door Allah voltooid.
En Allah zegt in Soerah 5, vers 3: “Heden heb Ik voor u uw godsdienst volmaakt en Mijn gunst jegens
u voltooid en de Islam voor u als godsdienst gekozen”. Dus het geloof zal niet veranderd kunnen worden.
* Ons geloof Islam,“Diene Hanief” is op 5 zuilen of pilaren gegrondvest en deze zijn alsvolgt:
1* “Imaan”of geloofsgetuigenis, 2* Salaat-Gebed. 3* Zakaat-verplichte armenbijdrage.
4* Saum of vasten in de heilige maand Ramadaan.
5* Hadj-Bedevaart van“Baitoellah-de heilge Ka’aba Sjarief in de 12-de heilige maand Dzul Hiedj-dja.
Nadat de momien zich goed voorbereid heeft met de eerste 4 pilaren van het geloof, zijn “taqewa”godvrezendheid heeft opgebouwd, dan zal hij zelf ervaren, dat hij erg dichtbij Allah
is genaderd. Zijn
hart, gehele lichaam en leven zullen alle schitteren in de“Noer”-Licht van Allah . Hij zal onder hoede en
bescherming van zijn Schepper Allah zijn en daardoor zal hij zich sterk en gezond voelen. Hij zal zich
sterk maken voor de belangrijkste zaken van zijn leven, n.l. aanbidden van Allah ,uitvoeren van het gebed,
zakaat, vasten, goed gedrag, taubah en vergiffenis vragen aan anderen en is hij dan klaar voor de hadj.
De Hadj is dus de laatste pilaar van Islam en is verplicht voor iedere moesliem, die verstandig, gezond
en krachtig is. De momien moet ook financieel in staat zijn om de kosten te kunnen betalen.
* Als de momiens uit innige liefde voor en omwille van Allah
de Hadj willen uitvoeren, dan betekent
deze Roep, dat zij uitgenodigd zijn door Allah . De Gastheer Allah zal dan alle voorbereidingen treffen
om Zijn gasten, de Hadjies met alle respect en eerbetoon te ontvangen en hen uitstekend te begeleiden.
De gezegende Hadjies zullen met hartverwarmende stem en met innige liefde voor Allah
bij aankomst
in Makka sjarief luid het volgende herhalen: “Labbaik, Allahoemma Labbaik. Labbaika laa sjarieka
laka labbaik. Iennal-hamda wan-ni’emata laka walmoelk. Laa sjarieka lak”Hetgeen betekent:“Hier ben ik, O Allah, hier ben ik. U heeft geen deelgenoten, hier ben ik. Waarlijk,
aan u de Glorie, de Rijkdom en de Heerschappij over de werelden. U heeft geen deelgenoten”.
De Hadjies zullen de Tawwaaf (rondgangen om de Kaaba Sjarief) uitvoeren, de Sa’ie heen en weer lopen tussen
de 2 heuvels Safa en Marwa, verblijven op de Arafat heuvel, in Moedzdaliefa en in Mina.
Pagina 1

Deze Hadjies zullen dan ook in navolging van heilige Profeet Iebrahiem Alaihiessalam en heilige Profeet
Moehammad op 10-de of 11-de tot 12-de Dzul Hiedj-dja Ashr tijd de Qoerbanie-offers van kamelen,
rammen of andere dieren uitbrengen.
Om de Qoerbanie beter te begrijpen, is het noodzakelijk te weten, dat de bejaarde Profeet Iebrahiem
Alaihiessalam, “Galiel-oellah”, de Vriend van Allah
is en hij droomde, dat hij zijn allergrootste bezit,
zijn allerliefste zoon heilige Profeet Isma’iel Alaihiessalam in Naam van Allah moest offeren.
En Allah zegt in Soerah 37, vers 102: “Toen deze geschikt werd om met hem samen te werken, zeide
hij: ‘O mijn zoon, ik heb in een droom gezien, dat ik jou offer. Zie dus wat gij erover denkt’. Hij zeide:
‘O Mijn vader, doe hetgeen u opgedragen is; gij zult mij, indien Allah het wilt, zeker geduldig vinden”.
* En Allah zegt verder in Soerah 37, vers 103 en 104: “En toen dan beiden zich aan Ons bevel hadden
onderworpen, en de vader de zoon op zijn voorhoofd plat had gelegd, vraagt niet omtrent de toestand
van dat moment. En Wij riepen tot hem: “O Iebrahiem”.
Dit was een zeer grote test of beproeving van de vader heilige Profeet Iebrahiem Alaihiessalam en zijn
allerliefste zoon heilige Profeet Isma’iel Alaihiessalam. De bejaarde heilige Profeet Iebrahiem Alaihiessalam
had opdracht van Allah gekregen om zijn enige zoon te offeren. Deze zoon had Allah hem
geschonken als hulp voor zijn missie en taken. Maar toen deze zoon het bericht hoorde, dat hij in Naam
van Allah zijn leven moest opofferen, bleef hij standvastig geduldig volharden met veel “shabr”.
Toen vader en zoon in Mina aankwamen en de zoon plat op de grond lag en de vader het scherpe mes
heel hard op de keel van zijn allerliefste zoon gebruikte om te offeren, kwam Allah ertussen en het mes
kon niet snijden. Allah stuurde een ram uit het Paradijs, die de plaats van de zoon heilige Profeet
Isma’iel Alaihiessalam innam en als offer geslacht werd.
Allah zegt dan in Soerah 37 vers 105-109: “Inderdaad hebt gij de droom bewaarheid. Zo belonen wij
de goeden. Waarlijk, dit was een duidelijke beproeving. En Wij kochten hem met een groot offer vrij.
En Wij vereeuwigden de lof voor hem onder de later komenden. “Vrede zij Iebrahiem “
Allah accepteerde de oprechte handeling van Zijn heilige Profeet Iebrahiem Alaihiessalam en maakte
deze daad niet alleen een verplichte aanbidding voor alle Hadjies, maar tevens een verplichting voor
alle Moesliems in de gehele wereld om een special dier te slachten als een Qoerbanie-offer. Meestal
kiest men een kameel (+ 5 jaar) of een stier, een buffel (+ 2 jaar) of een ram, schaap of een geit (+ 1 jaar).
* In een bijeenkomst vroeg een metgezel aan heilige Profeet Moehammad : “O heilige Profeet ,
waar komt deze handeling vandaan ?” Hierop zei hij : “Deze verheven daad is een Soennat van onze
voorvader heilige Profeet Iebrahiem Alaihiessalam en een schitterende herdenking aan zijn verheven eer”.
En hij zei ook, dat voor ieder haar van het Qoerbanie-dier, zelfs de zeer kleine haar-pluimpjes, is een zegen.
Op de 10-de, 11-de of 12-de Dzul Hiedj-djaa wordt dus een speciaal dier als het Qoerbanie offer geslacht.
* Het is overgeleverd, dat Heilige Profeet Moehammad 10 jaren in Medina Sjarief verbleef en in alle 10
jaren heeft hij Qoerbanie uitgevoerd.Hij offerde 2 dieren; 1 voor zichzelf en 1 op naam van zijn volgelingen.
Duizenden Metgezellen hebben samen met heilige Profeet Moehammad de Hadj rituelen uitgevoerd
en deze hebben de rituelen van generaties op generaties tot ons overgebracht.
* De eerste 10 dagen, dus ook de 9-de dag Jaumoel Arafat en 10-de dag Jauwmoen-Nahr van de
heilige maand Dzul Hiedj-dja zijn de verhevendste dagen van het jaar.
* Heilige Profeet Moehammad placht in deze verheven dagen veelvuldig Tasbieh: “Soebhan-Allah”,
Takbier: “Allahoe akbar”, Tahmied: “Alhamdoe liellaah” en Tahliel: “Laa ielaha iellallahoe” te lezen
* Heilige Profeet Moehammad heeft ook gezegd: “Man hadjdja wa lam jazoernie faqade djafaanie”.
Hetgeen betekent: Degene die hadj uitvoert maar mijn Mausoleum niet bezoekt, blijft mij ontrouw”.
De Hadjie, die oprechte liefde heeft voor Allah
en Zijn Beminde Profeet Moehammad , zal dus zeer
zeker de rituelen van Hadj uitvoeren en dan “Goembade Gazrah”- de Mausoleum van heilige Profeet
bezoeken om trouw, lief en dankbaar te zijn aan Allah en Zijn Beminde Profeet Moehammad .
* Indien de Hadjies geslaagd zijn in hun missie, dan hebben zij Hadje Mabroer of Hadje Makboel-een
perfecte Hadj zonder tekortkomingen en zonden uitgevoerd. En heilige Profeet Moehammad heeft
hierover gezegd, dat deze Hadjies vrij zijn van zonden, net alsof zij pas geboren zijn en zij zullen beloond
worden met het Paradijs. Deze heiligen zullen zichtbaar een revolutie in hun leven brengen, waardoor zij
in hun verdere leven vol “taqewa”-godvrezenheid als een perfecte momien zullen schitteren.
*Heilige Profeet Moehammad heeft gezegd, dat het vasten en andere aanbiddingen op de Arafat-dag zijn
zeer geliefd bij Allah en dit vasten wist de zonden van één jaar ervoor en tevens van het komende jaar uit.
Het is belangrijk om het beste en gezonde dier te offeren, want deze dieren zullen ons helpen om over
de “Poel Shiraat”-de brug over Djahannam (Hel) het Paradijs te bereiken.

In het graf zullen namaaz, de zakaar, vasten, hadj, qoerbanie, taqewa en goede daden ons beschermen.
Moge Allah en Zijn Beminde Profeet Moehammad ons genadig zijn, een gelukzalig leven schenken
en ons beschermen tegen het Hellevuur en tegen de bestraffing in het Graf. Amien !!
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