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De zegenrijke de vijfde pilaar van de Islam, de Hadj kent geen andere beloning dan het Paradijs.
Allah’s naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

“Alhadj-djoe asj-hoeroem-maloemaat. Fa man faradha fie-hiennal-hadj-dja
fa laa rafatsa wa laa foesoeqa wa laa djiedalaa fiel-hadjdja”. (Soerah 2, vers 197).
Hetgeen betekent: “De Hadj is een bekend aantal maanden. Wie dan daarin de intentie uitvoert voor de Hadj, dan
zijn er geen wellustigheid van taal in tegenwoordigheid der vrouwen, noch enige zonde, noch enige twist
gedurende de Bedevaart”.

A* “Alhamdoe liellah”. Alle lof en dank aan Allah . Vandaag op de Djoemoe’a van de 29-ste Dzoel Qada zijn
wij weer bij elkaar om de verplichte Djoemoe'a Namaaz te lezen. Wij gedenken Allah en aanbidden Hem
alleen. Wij buigen en knielen slechts voor Allah en sturen Doeroed Sjarief en lezen Salatoes-salaam uit liefde
en eerbied voor onze beminde Profeet Moehammad . Moge Allah ons zegenen met een gelukzalig leven in
deze wereld en ons beschermen tegen de martelingen in het Graf en op de Dag des Oordeels.
*Heilige Profeet Moehammad heeft gezegd:“Als wij de Djoemoe’a Namaaz met alle oprechtheid en met innige
liefde voor Allah

lezen, dan zal Allah

onze fouten en zonden vanaf de voorgaande tot deze Djoemoe’a vergeven.

* Allah
zegt in Soerah 3, vers 97:“Wa liellahie ‘alan-nasie hiedj-djoel-baitie maniesta-tha’a
ielaihie sabielaa; wa man kafara fa-iennallaaha ghani-joen ‘aniel-‘aalamien”.
Hetgeen betekent: “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”.

Allah heeft vele geheimen in de heilige stad Makka Sjarief en zijn omgeving bewaard voor de Hadjies.
En Allah heeft de Hadjies uitverkoren, daar zij de Oproep van de heilige Profeet Ieberahiem
hebben
gehoord en gehoor hebben gegeven. Zij zullen gekleed in de “Ihraam”-(witte kleding van 2 stukken naadloze
dekens) met intense enthousiasme reizen naar Makkah Sjarief. Zij zullen bij aankomst in de heilige stad Makka
erg enthousiast raken en oprecht met intense liefde en eerbetoon het volgende herhalen:“Labbaik, Allahoemma Labbaik. Labbaika laa sjarieka laka Labbaik. Iennal hamda wanni’e-mata laka wal moelk.Laa sjarieka lak”
Hetgeen betekent: “Hier ben ik , O Allah, hier ben ik. U hebt geen deelgenoot, hier ben ik. Voorzeker,
aan U de Glorie, de Rijkdom en de Heerschappij over de werelden. U heeft geen deelgenoot”.
Zij zullen daar de grote drukte van miljoenen Hadjies ontmoeten en de “Hadjre Aswat" (Jaqoet-steen) kussen, de
Tawwaaf-rondgangen om de Kaaba Sjarief uitvoeren. Zij zullen de "Noer" van een geweldige hechte en verheven
massa van Hadjies ervaren. Het gehele ritueel geeft een onbegrensd gevoel van eenheid en gelijkheid van één
moesliem gemeenschap zonder enige discriminatie van kleur, ras, cultuur, rijk, arm, jong, oud, gezond, enz.
*Heilge Profeet Ieberahiem had de opdracht van Allah gekregen om zijn heilige echtgenote hazrat Hadjra
en zijn pasgeboren baby Isma’iel
in de dorre woestijn achter te laten. Hazrat Hadjra rende uit wanhoop op
zoek naar hulp voor haar baby van de heuvel “Safa” naar de heuvel “Marwa”. De Hadjies rennen tegenwoordig
dus van Safa naar Marwa in navolging van hazrat Hadjra . De Hadjies drinken het heilige "Zam Zam" water,
dat uit de grond ontsproten was toen de baby Isma’iel dorstig huilde en met zijn tere hielen het dorre zand
wegduwde. Dit heilige water wordt door de hadjies gedronken om gedurende de reis fit te blijven. Op de “Makame
Ieberahiem”wordt Namaaz gelezen en op de 8-ste Dziel Hiedjdja reizen de Hadjies naar Mina Sjarief en dan naar
de heuvel Arafat. De eerste mens heilige Profeet Adam
en zijn heilige echtgenote Hawwa werden beiden
door Allah van het Paradijs ver uit elkaar naar de aarde gestuurd. Lange tijd konden zij elkaar niet vinden.
Maar door de Wasiela van de heilige Profeet Moehammad , konden zij uiteindelijk gelukkig elkaar op de Arafat
heuvel ontmoeten. De Hadjies aanbidden Allah en tonen dankbetuiging aan Allah op de Arafat vlakte. Zij
reizen daarna naar Moedzdalifa alwaar zij overnachten en reizen in de ochtend naar Mina Sjarief. De Hadjies
stenigen daarna de 3 Djamraats-Sjaitan. Zij bekogelen de vervloekte de Sjaitan, en beloven Allah om ver te blijven
van de vervloekte duivel. Op de 10-de Dziel Hiedjdja wordt door de Hadjie dan Qoerbanie-dier offer uitgevoerd.
De Qoerbanie-offer is een Soennat van de heilge Profeet Ieberahiem en zijn zoon heilige Profeet Iesma’iel .
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
denkt’. Hij zeide: “O mijn vader doe hetgeen wat u opgedragen is; gij zult mij,
indien Allah het wilt, zeker geduldig vinden”.
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Allah
heeft daarna Zijn Galiel-oellah (Zijn Geliefde) heilige Profeet Ieberahiem
werkelijk op hoog niveau
op de proef gesteld. Nadat Allah alle bezittingen van hem
had afgenomen en hem
arm achtergelaten,
bleef hij geduldig Allah
gehoorzamen en Hem aanbidden. Niets en niemand kon hem
van het Rechte
Pad wegduwen. Allah wenste tenslotte van hem, dat hij zijn allerliefste zoon heilige Profeet Iesma’iel
als Qoerbanie omwille Allah te laten slachten. De zoon werd deze wens van Allah medegedeeld. Hij zeide:
“ O mijn vader doe hetgeen wat u opgedragen is; gij zult mij, indien Allah het wilt, zeker geduldig vinden”.
Allah
zegt verder in Soerah 37, vers 103-110: "Toen dan beiden aan Ons Bevel hadden
onderworpen, en de vader de zoon plat op zijn voorhoofd had gelegd, vraagt niet omtrent
de toestand van dat moment. En Wij riepen tot hem: ‘O Ieberahiem. 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 met Ieberahiem. Zo belonen Wij de goeden”.

Allah
heeft dus heilige Profeet Iesma’iel
gered en hem
afgekocht met een ram uit het Paradijs.
*Heilige Profeet Moehammad heeft 10 jaren in Medina Sjarief geleefd en ieder jaar tijdens de Ied-oel-Adha de
Qoerbanie-offer uitgevoerd. De Beminde Profeet heeft tevens zijn Metgezellen deze handeling geleerd.
De moesliems van de gehele wereld, die niet naar Hadj zijn gegaan, lezen ook de Ied-oel-Adha Namaaz op
de 10-de Dziel-Hiedjdja en offeren daarna in Naam van Allah
hun Qoerbanie-offer dier.
Allah openbaart in Soerah 108, vers 2:“Fa-shallie lie Rabbieka wanhar”. Vert.“Bidt daarom tot uw Heer en offer”.
En Allah zegt verder in Soerah 22, vers 37: “Hun vlees bereikt Allah nimmer, hun bloed evenmin,
doch uw taqewa (vroomheid-godsvrezendheid) bereikt Hem".
Heilige Profeet Moehammad heeft gezegd:"De zoon van Adam heeft geen andere actie op de dag

van Qoerbanie, dat aangenamer bij Allah is, dan het offeren van een dier. Het dier zal met zijn huid, haren en
hoorns op de Dag des Oordeels verschijnen om hem over de Poel Siraat ( de Brug over de Hel ) te helpen" .
Met de Qoerbanie demonstreren de moesliems de algehele gehoorzaamheid en onderwerping aan de Wil van
Allah . Deze is een uitdaging van liefde, trouw en onvoorwaardelijke onderwerping aan Allah
en daarom
worden persoonlijke verlangens van liefde voor rijkdommen, kinderen, familieleden en alle andere wereldse
gewin opzij geplaatst. Het slachten van het offerdier is in werkelijkheid het met durf en moed afslachten van
de persoonlijke verlangens en emoties van haat, vijandigheid, hebzucht, hoogmoed, gierigheid, bedrog,
eerzucht, jaloezie, losbandigheid, bedrog, onderdrukking en andere ziekten van het hart.
De Qoerbanie pleit dus voor het slachten van de aangeboren verlangens en intense emoties uit het lichaam.
* Nadat de Hadjies alle Hadj rituelen in Makka Sjarief oprecht en omwille van Allah
uitgevoerd hebben,
worden zij beloond met de “Hadje Mabroer” of “Hadje Makboel” en krijgen zij een verheven plaats in het Paradijs.
*Heilige Profeet heeft gezegd:"Degene die de Hadj uitvoert maar mijn Mausoleum niet bezoekt, blijft mij ontrouw”.
Na het voltooien van de Hadj, reizen de vrome Hadjies door naar Medina Sjarief, de stad van de Beminde Profeet
Moehammad . Zij logeren daar enkele dagen en lezen Namaaz in de “Masdjiede Nabawie”, vragen Vergiffenis en Doe'a aan Allah , lezen Doeroed Sjarief en Salatoes-Salaam bij de Beminde Profeet Moehammad .
In “Oerdoe” zeggen wij: "Hadjie-oo awoo Shahenshah ka Rowza dekho. Kaaba to dekh tjoeke, Kaaba ka Kaaba dekho"
En Allah zegt in 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, Genadevol is”.
De Hadjies staan vóór de “Mazaar”-Mausoleum van de Beminde Profeet Moehammad en vragen nederig
en oprecht vergiffenis aan Allah en de heilige Profeet Moehammad vraagt ook vergiffenis aan Allah
voor hun. Allah zal dan de zonden en fouten van de vrome Hadjies vergeven.
Allah zegt in Soerah 5, vers 35:“O gij die gelooft, vreest Allah en zoekt de weg tot toenadering tot hem" .
De Hadjies, die dus met oprechte liefde voor Allah en Zijn Beminde Profeet Moehammad de Hadj uitvoeren
en daarna de“Goembade Gazrah” van de heilige Profeet Moehammad bezoeken en daar ook Doeroedo-Salaam
lezen om trouw, lief, respectvol en dankbaar te zijn aan Allah en Zijn Beminde Profeet Moehammad , zullen
schitteren in de “Noer” van Allah en zullen zij huiswaarts keren met veel zegeningen en gunsten van Allah .
Heilige Profeet Moehammad heeft het volgende gezegd: a*: :“Man za'era qaberie wadjieb lahoe sjafaatie".
Hetgeen betekent:"Wie mijn Mazaar (Groene Koepel) bezoekt, voor die is mijn Sjafa'at (bemiddeling) waadjieb"
b*:“Man hadj-dja wa za'era qaberie ba'eda mawtie kaman zara'enie fie hajatie". Hetgeen betekent:
"Voor degenen, die de hadj uitvoert en mijn mazaar bezoekt, is het alsof hij mij tijdens mijn leven gezien heeft".
De terugkerende Hadjies moeten oprecht streven om voorbeeldig met goed gedrag en vroomheid vol taqewa verder
te leven. De Hadjies hebben in hun Doe'as aan Allah Rechte leiding gevraagd en dus zullen zij streven om zonder
onderbreking Namaaz, de heilige Qoeran, Doeroedo-Salam te lezen, Zakaat te betalen, Vasten en gelovig te leven.
Moge Allah en Zijn Profeet Moehammad ons zegenen met de liefde voor het geloof Islam Ahle Soennat wal-Djama’at
en met een goed gedrag en ons beschermen tegen de Satanische sekten en tegen de bestraffing in het Graf. Amien !
Namens het Bestuur: Mohamed Junus Abdul-Gaffar
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