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Den beste Jihad er en akseptert Hadj
Kjære muslimer.

Hadj(Pilgrimsreise  til  Mekka  i  den  siste  måneden  i  året,Dhul-Hidjah,Hadj  Måneden)  er  en  av  de  viktigste 
trosgjerninger og tilhører en av de fem islamske trospillarer.Å utføre hadj korrekt,blir belønnet med tilgivelse av 
alle tidliger synder.Amr Ibn Al-Aas sa: "Da islam entret mitt hjerte dro jeg til Allahs Budbringer og sa:" Gi 
meg hånden din så jeg kan avlegge mitt troskapsløfte til deg."Profeten strakte ut hånden sin,men jeg trakk 
min tilbake.Han sa:"Hva er det som er galt,Amr?'"Jeg sa:"Jeg ønsker å ha med en betingelse.""Og hva er 
det?"sa han.Jeg sa:"At Allah vil tilgi meg."Da sa Allahs Budbringer:"Var du ikke klar over at islam visker 
ut hva som var før det og at Hijrah visker ut hva som kom før det og at Hadj visker ut hva som kom før 
det."(Muslim)

Umrah(mindre betydningsfull pilgrimsreise til Mekka enn Hadj er og kan,til forskjell fra Hadj,utføres når 
som helst i året) er et middel for soning av syndene begått mellom den og den neste og en Mabroor Hajj (en 
akseptert Hadj)har ingen annen  belønning en Jennah(Paradis).(Enighet om) 

Ae'ishah,Mor  til  De  Troende,må  Allah  være  fornøyd  med  henne,  spurte  Profeten  (saws):"O'  Allahs 
Budbringer,kan ikke vi gå ut i felttoget og slåss Djihad(all oppriktig kamp som følger Den rette vei,-her er 
det snakk om den fysiske kamp) ilag med deg?""Han sa:"Nei,men den beste og vakreste av Djihad er en 
akseptert Hadj."(Al-Bukhari) 

Det er fortalt av Abu Hurayrah,må Allah være fornøyd med ham,at Allahs Budbringer (saws) ble spurt om 
hvilken handling som var best,så han svarte:«Troen på Allah og Hans Budbringer."Han ble spurt om hva 
var den nest beste gjerning,og han sa:"Djihad for Allahs skyld."Han ble spurt om hva etter dette,og han 
svarte:«En akseptert Hadj." (Bukhari & Muslim) 

Umar sa:«Spenn fast deres oppakning for Hadj. Det er en av Djihads to typer."

Men  ikke  alle  som  utfører  Hadj  vil  få  sin  Hadj  akseptert  og  sine  synder  tilgitt. 
Som Ibn `Umar,må Allah være fornøyd med ham (radhi-allahu anho)sa til  Mujahid,  da han(Mujahid) 
sa,kommenterende at der var mange mennesker som utførte Hadj: "Hvor mange Hujjaj(pilgrimmer som 
har  utført  Hadj)  her  er."(Ibn  Umar):"Så  få!Si  heller,-"hvor  mange  ryttere  her  er." 
Derfor er utfordringen ikke i å utføre Hadj,men snarere ligger den  i å utføre Hadj på den måten som gjør den 
akseptert av Allah. 

Jeg vil her henlede oppmersomheten på noen punkter som vil sørge for at hans eller hennes Hadj vil bli akseptert 
og han eller hun vil få de store belønninger og tilgivelser,om Allah vil(inche Allah):

1.En inderlig søken etter kun Allahs tilfredshet og belønning ved å utføre Hadj.Der må ikke være noe annet motiv 
enn dette(f.eks ved å forstille seg og/eller tilfredsstille mennesker).I så tilfelle vil ikke Hadj bli akseptert.Allah 
sier i  Hadith Qudsi(Hellig Hadith fra Den Allmektige Allah til  Hans siste Profet,,men ulikt Koranen,som er 
Allahs ord,er dette Profetens ord):"Hvem som enn gjør en handling for andre enn Meg,Jeg vil overlate han og 
hans sjirk(avgudsdyrkelse)til seg selv."(Muslim)

Profeten(saws),bønnfalt  ydmykt:"AllahHumma(O'Allah)gjør  meg  i  stand  til  å  utføre  Hadj  uten 
riya(begjær  hvor  alt  er  beregnet  på  å  gjøre  inntrykk  slik  at  andre  kan  være  vitne  til  ens  gode 
opptreden)eller sum'a(begjær etter at alle skal høre om ens gode opptreden).(Ibn Majah)

2.Underkaste seg Allah og ha hjertet fylt av kjærlighet og ydmykhet til Allah under hele Hadj-perioden. 

3.Respekt for de hellige steder og ikke utføre handlinger som ikke har noen plass der. 

4.Utføre alle Hadj handlinger slik Budbringeren(saws)utførte dem.Som han sa:"Ta deres ritualer fra meg,for 
jeg vet ikke om jeg vil kunne utføre Hadj etter denne."(Muslim) 

5.Underkaste seg totalt Allah og følge Allahs og Hans Profets ordrer til punkt og prikke så lenge som Hadj 
varer.Profetens følgesvenner(Sahaba),må Allah være fornøyd med dem alle,forstod dette vel. 



Umar sa,da han kysset den sorte steinen:"Ved Allah, jeg vet at du er en stein, du bringer hverken skade 
eller nytte,og hadde jeg ikke sett Allahs Budbringer(saws)kysse deg,ville ikke jeg ha kysset deg.(Den Sorte 
Stenen er i det østre hjørne på Kaabah og dateres til Profeten Adams(as)og Huwas(Eva)tid).  

6.Hadjkostnadene skal finansieres med halal og legale midler.Fordi midler oppnådd gjennom haram er av det som 
fører til at ens tilbedelse ikke blir akseptert.Det er fortalt av Al-Tabarani i en marfoo tradisjon(Beretninger om 
Profetens eller Sahabas uttalelser/handlinger sammen med den tradisjonelle beviskjeden):"Når en person setter 
ut for Hadj med gode midler,plasserer foten i stigbøylen på sin ganger og roper ut:"Labbayka Allahumma 
Labbayk."[Her står jeg til din tjeneste ,O Allah!],ropes det til han fra Himmelen:""Labbayka wa Sa`dayk 
[må ditt rop bli besvart og lykke være din belønning],din næring er halal og din reise er halal, og din Hajj 
er akseptert.Og når han setter ut for Hadj med korrumperte midler og han plasserer foten i stigbøylen på 
sin ganger og sier:"Labbayk",kalles det til han fra himmelen:"La Labbayka wa la sa'dayk[må ditt rop 
ikke bli besvart og lykke ikke være din belønning],din næring er haram,din reise er haram og din Hadj er 
ikke akseptert."(Muslim) (Halal betyr lovlig,tillatt,godt,gunstig,rosverdig,ærefullt.Haram betyr forbudt) 

I dag lever vi i en tid da haram inntekter har blitt utbredt og tvilsomme formuer har økt-, med unntak av de som 
Allah har sett i nåde til.Så la alle tjenere frykte sin Herre og huske Profeten Muhammeds uttalelse:"Allah er 
God(Tayyib) og godtar ikke annet enn det som er godt."(Muslim)

7.Resitasjon av Koranen,erindringer av Allah og søken etter tilgivelse,da Hadj er en av de store anledninger til å 
spørre  Allah  og  bønnfalle  Ham.Hadj  er  en  av  de  store  anledninger  som krever  at  man gjør  bruk  av  denne 
muligheten og underkaste seg Allah.Profeten (saws) sa:"Den beste du'a( personlig,ydmyk bønnfallelse)er dua 
på `Arafat."(Al-Tirmidhi)                                                                        Han sa også :"De som gjør Hajj og 
Umrah` er Allahs delegater (gjester),Han kalte på dem og de svarte,de spør Ham og Han gir dem."(Ibn 
Majah) 

8.Fylle  tiden  under  Hadj  med tilbedelse  og gode gjerninger.Dette  vil  bidra  til  å  beskytte  en fra  å  synde  og 
minimere mulighetene for å si eller gjøre handlinger som kan påvirke ens Hadj.

9.Mildhet,mykhet  og sinnsro.Alle  sammen bør respektere hverandre.Å være hølyttt,skade andre ved ord eller 
handlinger eller gjør noe som kan påvirke andre negativt,er ikke tillatt fordi det er det  motsatte av hensikten med 
Hadj. 

10.Øke  ens  erindringer  om  Allah.Den  av  Allahs  tjenere  som  reflekterer  under  Hadjs  ritualer  som 
Talbiyah(Pilgrimmenes bønn om at de har intensjon om å utføre Hadj kun for Allah),Takbir(Proklamasjon om 
Allahs Storhet)),tahlil (si:"La il-laha ill Allah),du'a(personlig ydmyk bønn) og dikr(erindring av Allah),samt de to 
åpenbaringene;  Koranen og Sunnah(Profetens uttalelser/handlinger), vil  finne at  en økning i  erindringene om 
Allah er en av de største visdommer og mål under Hadj.Det hjelper personen til å gjenopprette sin tro og sin 
tilknytning til sin Herre. 

11.Velge riktig omgangskrets som hjelper deg med å utføre Hadj på den riktige måten.Det rette selskapet er de 
som påminner deg om Allah, som hjelper deg med å være knyttet til Ham og tilbe Ham, og som ikke snakker om 
folk og som bekymrer seg lite om saker i det verdslige livet under Hadj. 

12.Følge Profeten Muhammeds veiledning da han sa,som er rapportert av Abu Hurayrah:" Den som utfører 
hadj og ikke begår noen Rafath (obskønitet) eller Fusooq (overtredelse),han returnerer fri fra synd lik den 
dagen hans mor fødte han."(Al-Bukhari)

Kjære muslimer,.

Hajj har store fordeler for muslimer både i dette livet og i Det Hensidige liv,som Allah sier:"Kall menneskene til  
pilegrimsreisen, og de vil komme til deg til fots og på magre kameler fra alle dype pass*for å overvære det som  
er godt for dem, og å påkalle Guds navn på bestemte dager over offerkveget, som Han har gitt dem. Spis derav,  
og bespis de ulykkelige fattige.(22:27-28) 

Det er et stort symbol på muslimers samhold og enighet og på deres brorskap og dette  utgjør et skjold som 
beskytter muslimer fra å avvike fra Den Rette Vei.Når vi utfører Hadj må vi forsøke å kjempe og arbeide for å 
oppnå disse godene og ,slik at vi kanskje vil bli velsignet både i dette livet så vel som i Det hensidige liv. 

O 'Allah, vi ber Deg velsigne oss og gi oss muligheten og evnen til å utføre Hadj på den måten som gleder  
Deg,slik at vi kan få de store belønninger Du lovte i Det hensidige liv. 

Amen 


