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Het dienen van de bezoekers van Allah Ta’Ala is een eer voor ons!

Voorwoord
De Islamitische Gemeenschap Milli Gorus [IGMG] organiseert – naast de
vele onderwijsactiviteiten- jaarlijks Hadj en Umrahhhhh reizen met ervaren
en toegewijde geleerden. Net als al onze andere activiteiten, wordt ook het
reizen met IGMG naar deze gezegende plaatsen door iedereen positief
ervaren. Dit is ongetwijfeld het gevolg van de exclusieve hulp die we binnen
voor en tijdens de reis. Dit komt mede doordat wij willen dat de reizigers
deze aanbiddingen bewust verrichten, waardoor wij diverse brochures,
artikelen en boeken hierover hebben. Hierin is te lezen hoe de
verschillende programma´s in Mekka en Madina eruit zullen zien. De
organisatie is constant in ontwikkeling om zodoende de reizigers bewuster
te maken van deze mooie aanbidding en om de reis zo makkelijk mogelijk
te maken. In dit bestand vindt u daarnaast ook onze medische diensten.
Wij vragen Allah Ta´Ala om alles te laten verlopen zoals u wilt.
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Inleiding
De Ka‘ba die Baytullah (Het Huis van Allah) wordt genoemd is het eerste gebedshuis in
de wereld. Naar dit heilige huis in Mekka komen jaarlijks miljoenen mensen uit de hele
wereld. Broeders en zusters van verschillende rassen en nationaliteiten komen in
Mekka en Medina bijeen om hun heilige plicht te vervullen.
De staat van Ihram, het verblijf bij de vlakte van Arafa en in Muzdalifah, het stenigen
van de duivel en de Tawaaf om de Ka’ba zijn verheven handelingen die je rust en geluk
geven. Moslims worden ook gelukkig en voelen zich trots tijdens de Sa’i tussen Safa en
Marwa en wanneer ze het graf van hun geliefde Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam]
bezoeken. Ze hebben de oneindige gunsten en beloningen van Allah de Verhevene
ontvangen. Al hun slechte daden worden gewist en de kleinste goede daden tellen voor
duizenden, zelfs honderdduizenden keren zoveel.
De Hadj is een aanbidding waarin je voortdurend met de religie bezig bent. Degene die
eenmaal in de staat van Ihram is, is in strijd (Jihad) met zijn ego en voor iedere stap die
hij zet krijgt hij oneindig veel beloningen totdat hij de Hadj heeft vervuld. De Hadj is
een “Jihad school’’ waar een moslim voortdurend leert om geduldig, bescheiden en
volwassen te zijn. Tevens leert een moslim om op Allah te vertrouwen, om zijn bezit
uit te geven voor Allah en anderen lief te hebben voor Hem.
Hulp, hoop en succes komt van Allah de meest Verhevene.

Hadj en de varianten ervan
Hadj is een religieuze activiteit dat al eeuwen voor de Islam werd uitgevoerd.
Arabieren, maar ook andere volkeren, kwamen naar Mekka als ritueel. Hun verrichten
de Tawaaf echter naakt, klappend in hun handen en fluitend. Allah Ta’Ala zegt over
hun in de Koran (wat neerkomt op): ‘’ En hun gebed bij het Huis (d.w.z. bij de Ka’bah)
was niets anders dan gefluit en geklap [8:35].’’
De Hadj is in stand gehouden en is één van de vijf zuilen van de Islam geworden. Het is
echter niet hetzelfde gebleven. Het is een speciale aanbidding geworden, dat verricht
wordt door op een bepaald tijdstip een aantal aanbiddingen uit te voeren. Toen de
Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] in Mekka kwam, verwijderde hij [sal Allahu alayhi
wa sallam] alle afgodsbeelden en alle gewoonten van de periode van onwetendheid
[Jahiliyya]. Dus de Hadj in de Islam is totaal anders dan de ‘’Hadj’’ die eerdere volkeren
verrichten. Zij verrichten de Hadj namelijk om religieuze mensen te bezoeken, terwijl
moslims het enkel doen om de Tevredenheid van Allah Ta’Ala te verdienen. Vandaar
dat Hadj-gangers, de gasten van Allah Ta’Ala worden genoemd. Naast dat de Hadj een
reis is met aanbidding als doelstelling, is het ook een aanbidding dat betrekking heeft
op onze ziel, lichaam, innerlijk, sociaal, moreel en onze bezittingen. Allah Ta’Ala zegt in
het vers van Hadj, het volgende [wno]: ‘’En verkondig de Hadj aan de mensen, waarna
zij lopend en op elke kameel vanuit alle verre plaatsen naar jou toe zullen komen (om
de Hadj te verrichten). Zodat zij getuigen zullen zijn van de voordelen (daarvan) voor
hen. En (zodat) zij de Naam van Allah op de bekende dagen zullen uitspreken (als dank)
voor de veedieren waarmee Hij hen heeft voorzien. Dus eet daarvan en voed daarmee
de behoeftige arme.’’ [22: 27-28]
In dit vers vraag Allah Ta’Ala aan zijn dienaren om van elk aspect van de aanbidding
van Hadj gebruik te maken.
Er zijn drie varianten van de Hadj die de bedevaartgangers kunnen verrichten:
1.
Hadj al-Ifrād
2.
Hadj al-Qirān
3.
Hadj al-Tamattu
Hadj al-Ifrād (Enkelvoudige Hadj)
Bij de Hadj al-Ifrâd wordt geen Umrahhhh verricht, maar alleen de Hadj zelf. Bij deze
Hadj is het tevens niet verplicht om een offer uit te brengen. Degenen die voor deze
vorm van de Hadj kiezen treden na de steniging van de duivel en het scheren van het
hoofd uit de staat van de Ihram.
Bedevaartgangers die voor deze Hadj kiezen treden binnen de Miqat in de staat van de
Ihram, verrichten twee Rakaat salaat en spreken als volgt de intentie uit: “O Allah! Voor
U wil ik de Hadj verrichten. Maak het makkelijk voor mij en accepteer het van mij.”

Daarna zegt men de Talbiya op en houdt men zich aan de verboden zaken van de Ihram,
terwijl men in Mekka aankomt.
In de Majid al-Haram groet men eerst de Zwarte Steen en verricht men de Tawaaf alQudûm. Daarna gaat men op de dag van Arafa naar de vlakte van Arafat en naar
Muzdalifah voor het verblijf. Op de eerste dag van het offerfeest treedt men na de
steniging van de duivel en scheren van het hoofd uit de staat van de Ihram. Na de
bezoeksTawaaf en de Sa’y wordt de Hadj compleet.
Hadj al-Tamattu (Onderbroken Hadj)
Bij de Hadj al-Tamattu wordt eerst de Umrahhh en daarna de Hadj verricht, waarbij bij
beide keren de intentie wordt opgezegd en de staat van de Ihram wordt aangenomen.
De bedevaartgangers die voor deze vorm kiezen worden Mutamatti genoemd. Degene
die voor de Hadj al-Tamattu kiest spreekt op de Miqat plek de intentie uit voor de
Umrahhh, neemt de staat van de Ihram aan en zegt: “ O Allah! Ik wil de Umrahhh
verrichten. Maak het makkelijk voor mij en accepteer het van mij.”
Bij aankomst wordt de Tawaaf en de Sa’y van de Umrahhh gedaan. Na het scheren van
het hoofd wordt de staat van de Ihram verlaten. De staat van de Ihram wordt weer in
Mekka aangenomen wanneer men de Hadj plicht gaat vervullen. In de staat van de
Ihram gaat men dan naar de vlakte van Arafat. Na het verblijf op de vlakte van Arafat,
wordt de duivel gestenigd, een offer uitgebracht en geschoren waarna de staat van de
Ihram wordt verlaten. Na de bezoeksTawaaf en de Sa’y wordt de Hadj compleet.
Hadj al-Qirān (Gecombineerde Hadj)
Bij de Hadj Qiran wordt zowel de Umrahhh als de Hadj gedaan, maar de staat van de
Ihram wordt één keer aangenomen. De bedevaartgangers die voor deze vorm kiezen
worden Qarin geboemd. Op de Miqat plek spreekt de Qarin de intentie uit als volgt: O
Allah! Ik wil de Hadj en de Umrahhh verrichten. Maak het makkelijk voor mij en
accepteer het van mij.”
Na het uitspreken van de intentie wordt de Tawaaf al-Umrahhh en de Sa’y verricht.
Zonder dat men zich scheert verricht men daarna de Tawaaf al-Qudum. De staat van
de Ihram wordt verlaten na het verblijf op de vlakte van Arafat en in Muzdalifah, de
steniging van de duivel, het offeren en het scheren van het hoofd.
Degenen die zich niet houden aan de regels van de Hadj al-Qiran krijgen dubbele straf.
Eén voor de Umrahhh en één voor de Hadj.

Het belang van Hadj en de deugden ervan
Allah Ta’Ala zegt [wno]: ‘’ Voorwaar, het eerste Huis dat (ter aanbidding) voor de
mensen is gesticht, is dat in Bakkah (Mekka), als Zegening en Leiding voor de
werelden. Daarin zijn duidelijke tekenen (zoals): de standplaats van Ibraahiem. En wie
het (d.w.z. Mekka) binnentreedt, is veilig. [3:96-97]
Ook zegt Allah Ta’Ala [wno]: ‘’ En (gedenk) toen Wij voor Ibraahiem de plaats van het
Huis (de Ka’bah) hadden aangewezen (zeggende): “Ken Mij niets of niemand als
deelgenoot toe en hou Mijn Huis rein voor degenen die de Tawaaf verrichten, en
voor degenen die staan (in het gebed), en voor degenen die (daar) buigen (en)
neerknielen (in het gebed).’’ [22:26]
Het is overgeleverd door Aicha [radi Allahu anha]: ‘’O Boodschapper van Allah [sal
Allahu alayhi wa sallam, wij zien de Jihaad als de meest deugdelijke aanbidding,
moeten wij ook niet de Jihaad verrichten?’’ De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei:
‘’De meest deugdelijke en mooie Jihaad is het verrichten van de Hadj.’’ Aicha [radi
Allahu anha] zei: ‘’Nadat ik dit heb gehoord, heb ik de Hadj nooit achterwege gelaten.’’
De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] werd gevraagd over de beste daad na Imaan
en hij [sal Allahu alayhi wa sallam] zei:’’Het hebben van Imaan in Allah en Zijn
boodschapper [sal Allahu alayhi wa sallam]’’ Ze vroegen: ‘’En daarna?’’ De Profeet [sal
Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Jihaad voor Allah.’’ Ze vroegen: ‘’En daarna?’’ Hij [sal
Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’De Hadj die Mabroor [met bewustzijn, volledig benut,
enzovoorts].’’
Volgens de overlevering van Ibn Hibban is het als volgt: ‘’Bij Allah is de beste daad het
hebben van Imaan zonder twijfel, het verrichten van Jihaad zonder verraad en
plundering en een Hadj waar de voorwaarden worden vervuld en dat is bekostigd met
Halal geld.’’
In Bukhari en Muslim is er een Hadith dat wordt overgeleverd door Abu Huraira [radi
Allahu anhu], dat de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Wie de Hadj verricht en
wegblijft van seksueel contact en van de zaken die hiernaartoe leiden, de grenzen van
de religie en moraliteit niet overtreft, zal terugkeren als hoe hij is geboren, (namelijk)
zonder zonden.’’
Abu Huraira [radi Allahu anhu] heeft ook overgeleverd dat de Profeet [sal Allahu alayhi
wa sallam] zei: ‘’Wie de intentie neemt om de Hadj te verrichten en vertrekt, maar
onderweg overlijdt, krijgt de beloning als iemand die tot de Dag des Oordeels de Hadj
verricht. Wie de intentie neemt om de Umrahhhhh te verrichten en vertrekt, maar
onderweg overlijdt, krijgt de beloning als iemand die tot de Dag des Oordeels de
Umrahhhhh verricht. Wie de intentie neemt om te strijden op de weg van Allah en

vertrekt, maar onderweg overlijdt, krijgt de beloning als iemand die tot de Dag des
Oordeels strijdt op de weg van Allah.’’
Omar [radi Allahu anhu] heeft overgeleverd dat de Profeet ’Wie de intentie neemt om
de Hadj te verrichten en vertrekt, maar onderweg overlijdt, krijgt de beloning als
iemand die tot de Dag des Oordeels de Hadj verricht. Heeft gezegd: ‘’Als iemand de
intentie neemt om Bayt al-Haram te bezoeken en vertrekt uit huis, zal Allah voor elke
voetstap van de kameel een Hasanah schrijven en één zonde weghalen. Het verrichten
van een twee Rakaat gebed na de Tawaaf is alsof je een slaaf van de tijd van de Profeet
Ismael [alayhi salaam] vrijkoopt. Het verrichten van de Say en Tawaaf tussen Safa en
Marwa is alsof je zeventig slaven vrijkoopt. Als het aankomt op het verblijven op Arama
tegen de avond, zal Allah Barmhartigheid en Vergeving verspreiden en zal bij Zijn
engelen trots zijn over jullie en zal zeggen: ‘Mijn dienaren zijn gekomen van een lange
weg met veel hellingen en dalingen, waarbij hun haren en baarden door elkaar zijn
gegaan en vroegen om mijn Jannah. Voorwaar, ik zal de zonden van mijn dienaren
vergeven, al zouden hun zonden evenveel zijn als zandkorrels of het zeeschuim. O
Dienaren, kom alsof jullie mijn Vergeving hebben verkregen. Degenen voor wie jullie
bemiddelen [Shafa’ah], zullen ook vergeven worden. Als het aankomt op het stenigen
van de Jamarat, zal voor elke steen dat je gooit, een grote destructieve zonde worden
vergeven. Het offeren is bij Allah als eten dat bestemd is voor een reis. Als het aankomt
op het scheren van de haren, hiervoor wordt voor elk haar één Hasanah geschreven
en daarmee één zonde vergeven. Als je hierna de Tawaaf verricht om Baytullah
[Ka’bah], zal je het verrichten zonder een zonde te hebben. Er zal een engel komen en
zijn twee handen tussen jouw schouders plaatsen en zal zeggen: ‘’Verricht goede
daden in de toekomt, want je voorgaande zonden zijn vergeven.’’

Voor wie is Hadj verplicht?
De Hadj is verplicht indien iemand aan alle hieronder beschreven voorwaarden
voldoet.
1. Moslim zijn. De Hadj is voor Moslims verplicht. Een bekeerde Moslim die niet
over voldoende financiële middelen beschikt om de Hadj plicht te vervullen is
niet verplicht om te gaan, ook al was hij rijk voor zijn bekering. Maar een moslim
die de Hadj plicht niet heeft vervuld wanneer hij kon en later de mogelijkheid
niet meer heeft is wel verantwoordelijk. Als moslim dien je dus te haasten
wanneer je kunt.
2. Geestelijk verstandig zijn. Indien je niet geestelijk verstandig bent, ben je ook
niet verantwoordelijk voor religieuze verplichtingen.
3. Puberteit bereikt hebben. Kinderen zijn niet verplicht om op bedevaart te gaan.
Indien ze in hun kinderjaren toch zijn gegaan, dienen ze alsnog te gaan wanneer
ze de puberteit hebben bereikt.
4. Voldoende geld hebben. Je dient over voldoende geld te beschikken naast de
basisbehoeften van je gezin. Daarnaast dient de persoon over voldoende
zakgeld te beschikken voor onderweg.
Daarnaast dienen de volgende punten in acht genomen te worden:
1. Je dient gezond te zijn.
2. De reis dient veilig te zijn.
3. Er moet geen justitiële belemmering zijn.
4. Vrouwen dienen een Mahram bij zich te hebben en mogen niet alleen reizen.
5. De ‘Iddah (wachtperiode) van een weduwe dient afgelopen te zijn.
De Hadj is geldig indien men:
1. Moslim is.
2. In de staat van Ihram is met de intentie om de Hadj te verrichten.
3. Gedurende de vijf dagen tussen de achtste en de dertiende dag van de maand
Dhul-Hijjah deze aanbidding verricht.
4. De Hadj op de daartoe aangewezen plaatsen verrichten, zoals bij de Arafa en
bij de Ka’ba.

De Ihram
Men treedt de status van Ihram binnen door het nemen van een intentie en door het
uitspreken van de Talbiyah. Dit is het zeggen van: Labbayka Allāhumma Labbayk.
Labbayka Lā Sharīka Laka Labbayk. Innal-Ḥamda, Wan-Niʻmata, Laka wal Mulk, Lā
Sharīka Lak. Dit betekent: Hier ben ik, oh Allah, hier ben ik, hier ben ik voor U. U hebt
geen deelgenoten, hier ben ik. Alle lof en alle gunsten zijn van U. U hebt geen
deelgenoten. Tijdens de Hadj en de Umrahhhh worden deze woorden herhaald om de
liefde voor Allah te tonen. Het opzeggen van de Talbiyah wordt beloond met veel
Hasanaat [beloningen].
Het is Sunnahhh om in het begin van iedere Hadj en/of Umrahhhh de Talbiyah drie
keer te herhalen en daarna de Takbier [het zeggen van Allahu Akbar], Tahlil [het zeggen
van Lā ilāha illāllāh] en de Salawaat [het zeggen van Allahumma salli ala sayyidina
Muhammad] te verrichten. Dit duurt tot de tiende dag van de maand Dhul Hijjah, de
eerste dag van het offerfeest wanneer men de eerste steen werpt bij de Jamarat.
Degene die in staat van de Ihram is, zegt voortdurend wanneer hij onderweg is en een
menigte nadert de Talbiyah. Onze geliefde Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zegt in
een Hadith: “Er is geen dag waarop Allah meer dienaren van het hellevuur bevrijdt dan
op de dag van Arafa. Hij komt nabij en prijst hen bij de engelen, zeggende; “Wat
verlangen deze mensen?”(Muslim)
Mannen treden de status van Ihram binnen door twee stukken witte stof dat niet
genaaid is te dragen. De stof die het onderste gedeelte van het lichaam bedekt heet
Izār en de stof die het bovenste gedeelte van het lichaam bedekt heet Rida. Het is
Mustahab (gewenst) dat de Izār en de Rida schoon en wit van kleur zijn. Het wordt
aangeraden dat deze doeken uit badstof of soortgelijke stoffen bestaan die groot zijn
en goed zitten. Vrouwen dragen dit niet. Zij treden de status van Ihram binnen door de
intentie te nemen en de Talbiyah uit te spreken. De Ihram kleding voor vrouwen is hun
normale kleding. Deze mag niet doorzichtig zijn en het is aangeraden dat het van dikke
stof is en een witte kleur heeft. Degene die in staat van Ihram is, wordt Muhrim
genoemd.
De staat van Ihram is een zeer waardevolle en een belangrijke gebeurtenis. Moslims
ervaren hiermee het hiernamaals door zich af te zonderen van het wereldse. Met hun
witte kleren lijken ze op mensen die op het Dag des Oordeels bijeen zijn gekomen. Op
deze manier willen ze zo dicht mogelijk bij Allah zijn.

De volgende zaken zijn Sunnahhh om te verrichten, voordat de staat van de Ihram
wordt aangenomen:
• De grote wassing (Ghusl) verrichten om ritueel rein te zijn;
• Voor de grote wassing de nagels knippen en scheren van lichaamshaar onder
de oksels en in de schaamtestreek;
• Een gebed verrichten van twee Rakaat. Indien er eerst een verplicht gebed
verricht dient te worden, dient eerst dit te gebeuren;
• De Talbiyah zo vaak mogelijk uitspreken.
De Verboden handelingen tijdens de status van Ihram zijn als volgt:
1. De staat van de Ihram dient binnen de grenzen van de Miqat [plaatsen waar de
Ihram aangedaan dient te worden] of daarvoor aangenomen te worden. Indien
men deze plek passeert zonder de staat van de Ihram aangenomen te hebben,
dient men terug te keren om dit alsnog te doen. Degenen die dit niet doen,
dienen als straf een offer uit te brengen.
2. Tijdens de staat van de Ihram zijn seksuele handelingen verboden. Indien dit
toch gebeurt, wordt de Hadj ongeldig en dient men de Hadj opnieuw te
verrichten. Wanneer dit na de het verblijf aan de vlakte van Arafa gebeurt, dient
men als straf een kameel te offeren. Wanneer dit voor het stenigen van de
duivel bij de Jamrat al-Akaba gebeurt - waarna mannen hun hoofden dienen te
scheren -, dient men een schaap te offeren.
3. De staat van de Ihram kan verlaten worden nadat men de duivel heeft
gestenigd, een offer heeft uitgebracht en de mannen hun hoofden kaal hebben
geschoren. Wanneer een mannelijke pelgrim zijn hoofd kaalscheert voor het
stenigen en het offeren dient als straf een schaap worden geofferd.
4. Het gebruiken van parfum is in de staat van de Ihram verboden. Indien dit
gebeurt, dient men als straf een schaap te offeren als hij veel parfum heeft
gebruikt en een Sadaqa (liefdadigheid) te geven als hij weinig parfum heeft
gebruikt. Het gebruik van geparfumeerde zeep en zalf is tevens verboden.
Wanneer dit gebeurt dient men in sommige gevallen als straf een schaap te
offeren en in sommige gevallen een Sadaqa te geven. Degenen die hun haren
met henna verven dienen tevens als straf een schaap te offeren.
5. Het knippen van de nagels is tevens verboden. Degene die alle vingernagels of
teennagels knipt dient als straf een schaap te offeren en degene die een
gedeelte ervan knipt dient voor iedere nagel een Sadaqa te geven.
6. Indien men schoenen draagt dienen deze onder de enkels te blijven en voor
mannen is het dragen van genaaide kleding niet toegestaan. Indien men een

hele dag genaaide kleding heeft gedragen, dient men als straf een schaap of een
geit te offeren. Indien dit niet een hele dag is gebeurd, dient men een Sadaqa te
geven. Men is niet van straf vrijgesteld wanneer deze regels onder dwang of
vergeetachtigheid worden overtreden. Genaaide kleding die over de Ihram
kleding wordt gedragen, zonder het aan te trekken, is toegestaan. Voor mannen
is het niet toegestaan om hun hoofd of gezicht te bedekken. Wanneer dit een
hele nacht of een hele dag is gedaan, dient men een offer uit te brengen. Indien
dit gedurende een kortere tijd gebeurt dient men een Sadaqa te geven.
7. Jagen is tevens niet toegestaan. Indien dit gebeurt, dient men een boete te
betalen of een schaap of een geit te offeren. Het maakt niet uit of dit opzettelijk
of per ongeluk gebeurt. Voor het helpen van iemand die jaagt, geldt hetzelfde.
8. Binnen de grenzen van al-Haraam (het territorium van Mekka) is het verboden
om bomen te hakken en bladeren te plukken. De straf voor het hakken van
bomen en plukken van bladeren, is het geven van Sadaqa of het offeren van
een schaap of een geit om dit aan de armen binnen de grenzen van al-Haraam
te geven.
9. Het is verboden om ruzie te maken. Indien dit gebeurt dient men Sadaqa te
geven.
Zaken die toegestaan zijn in de staat van de Ihram.
In de staat van de Ihram is het toegestaan om jezelf te wassen met water en zeep
zonder parfum. Het is tevens toegestaan om kleren te wassen, een (genaaide)
portemonnee of een riem te gebruiken, deze om je nek te hangen, een paraplu te
gebruiken, in de schaduw of in een gesloten ruimte staan, een ring omdoen, deodorant
zonder parfum gebruiken en naadloze slippers te dragen.

Mekka al-Mukarramah
Beste Hadj-kanditaten,
Ethiek van bezoek
Wees u ervan bewust dat er als het ware een foto wordt gemaakt van uw innerlijk en
wees zo respectvol mogelijk als u de Ka’ba bezoekt. Verricht zoveel smeekbeden als u
zelf wilt en vergeet anderen niet in uw gebeden. Buiten de deur van de Ka’ba, de
zwarte steen [Hajar al-Aswad] en de hoek van de Ka’ba richting Yemen [Rukn alYamani] hoeft u niet aan te raken of te kussen. Daarnaast is het ook belangrijk om geen
steen of aarde mee te nemen van de plaatsen van bezoek.
Vergeet het volgende niet
De aarde waar u zich op zult bevinden, is de plek waar de Islam is gegroeid. Dit is een
plek waar onze geliefde Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] en de metgezellen – die
allen als een ster voor ons zijn – hebben gelopen. Zij hebben hier veel werk verricht
voor het succes van de Islam en hebben hiervoor veel moeten lijden. Denk dus aan hun
leven, lees dus hun biografie en beloof jezelf dat je net als hun je bet zult doen om deze
prachtige religie te dienen.
Een aantal herinneringen aangaande deze mooi plekken
• Mekka al-Mukkarama is de meest gezegende en heilige stad van de wereld;
• In Mekka al-Mukkarama bevindt zich het ‘’huis’’ van Allah: de Ka’ba;
• De laatste Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] en het laatste boek – de Heilige
Koran – zijn gestuurd naar deze plekken;
• Hou je aan de regels van de begeleiders;
• Doe je uiterste best om de gebeden te verrichten bij de Ka’ba;
• Laat alle slechte dingen die je op de straten of op de markt ziet achter en
vertel deze dingen niet als je terug bent;
• Vergeet niet dat de Hadj een gunst van Allah Ta’Ala is en dat je het wellicht
nooit meer kan meemaken. Benut dus elke seconde!
Onze bezoeken inclusief uitleg over de plaatsen:
• De Ka’ba; Wat Mekka zo bijzonder maakt is eigenlijk de Ka’ba. De Ka’ba is het
eerste gebedshuis op aarde en een waanzinnig gebouw dat sinds Adam door
mensen wordt gerespecteerd. De Ka’ba werd door Ibrahim en zijn zoon Ismaël
gebouwd. Dit hebben ze met het bevel van Allah en de leiderschap en hulp
van de engel Jibreel gedaan. De heilige Zwarte Steen hebben ze in een hoek
van de Ka’ba geplaatst zodat het beginpunt en eindpunt van de Tawaaf
duidelijk wordt. Na de bouw van de Ka’ba heeft de Profeet Ibrahiem met het
bevel van Allah de Verhevene de mensen opgeroepen om rond de Ka’ba de
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Tawaaf te verrichten. Deze oproep die hij vanaf de berg Abu Kubays had
gedaan zal tot de Dag Des Oordeels voortduren. Miljoenen mensen geven
ieder jaar weer gehoor aan deze oproep. De Ka’ba bevindt zich in de moskee
Masjid al-Haram. De Masjid al-Haram is een prachtige, gezegende en een
respectwaardige moskee waarin je voor ieder rituele handeling
honderdduizendmaal wordt beloond. De oostelijke hoek wordt al-Rukn alAswad genoemd. Hier bevindt zich de Zwarte Steen die het begin van de
Tawaaf aangeeft. De zuidelijke hoek wordt al-Rukn al-Yamânî (naar Yaman),
de westelijke hoek wordt al-Rukn al-Sjāmî (naar Sjām of Syrië) en de
noordelijke hoek wordt al-Rukn al-‘Irānî (naar ’Irâq of Mesopotamia)
genoemd. De deur van de Ka’ba die een hoge drempel heeft is aan de
noordoostelijke kant en dichtbij de Zwarte Steen.
Dichtbij de Ka’ba is de waterbron Zamzam en de Maqaam Ibrahim. Dit laatste
is een monumentje van de plek waaruit de Profeet Ibrahim aanwijzingen gaf
voor de bouw van Mekka.
In het midden van de bovenrand van de noordwestelijke muur is er een
gouden buis om regen die op de Ka’ba valt op te vangen.
Aan de noordwestelijke kant is er een stuk grond die Hatim wordt genoemd.
De Tawaaf vindt rond de muur van de Hatim plaats. De Hatim hoort bij de
Ka’ba omdat de bouw ervan oorspronkelijk vanaf hier begon.
De begraafplaats ‘’Tuin van Mu’alla’’ [Jannat al-Mu’alla];
Het huis waar de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] is geboren;
Masjid al-Jinn; Dit is een bekende moskee die zich tussen de Ka’ba en de Jannat
al-Mu’alla bevindt. De bedevaartgangers kunnen de moskee gemakkelijk
bezoeken. De moskee is genoemd naar de Jinns die op deze plek de Koran
hadden gelezen nadat de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] de mensen in Taif
naar de Islam had uitgenodigd. Het is de bedevaartgangers aangeraden om bij
de moskee een gebed van twee Rakaat te verrichten en om vergiffenis te
vragen.
Masjidu Shajarah;
De Berg Abu Kubays; Deze berg staat aan de oostzijde van de Ka’ba, waarvan
de Safa heuvel wordt gezien. Vanaf de Haram Shareef is de berg ook makkelijk
te zien. Op deze berg heeft de profeet Ibrahiem [alayhi salaam] de mensen voor
de Hadj uitgenodigd. De profeet Ismaël heeft de Zwarte Steen op deze berg
gevonden. Het wonder dat de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] de maan in
tweeën splitste heeft hier plaatsgevonden en het oproep tot het gebed werd
bij de verovering van Mekka door Bilal op deze plek opgezegd.

• Masjid al-Namira; Dit is de grote moskee waar op de dag van Arafa het middag
en het namiddag gebed samen worden verricht. De zuidkant van de moskee ligt
aan de kant wat de vlakte van Urana wordt genoemd, waar het niet toegestaan
is om het “verblijf” te doen. Het is niet verplicht om het gezamenlijk gebed in
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de moskee te verrichten. Het levert wel meer Hassanaat op indien dit
gezamenlijk gebeurt.
De berg Thawr; Deze berg is in het zuiden van Mekka. Onze geliefde Profeet
[sal Allahu alayhi wa sallam] had zich met Abu Bakr [radi Allahu anhu] tijdens
de Hijra (emigratie) van Mekka naar Medina in de grot van Thawr verstopt,
zodat de Mushrikeen, die hen achtervolgde om te doden, hen niet konden
vinden. Volgens de overleveringen konden de Mushrikeen de profeet en zijn
metgezel niet zien terwijl ze voor de grot waren en de grot erg klein was. In de
grot zei de profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] tegen zijn metgezel Abu Bakr
[radi Allahu anhu]: “Treur niet, Allah is met ons.” De grot van Sawr is een
belangrijke plek die door de bedevaartgangers wordt bezocht. De bedoeling is
dat we op dit soort plekken nadenken, goed doorhebben wat er in de
geschiedenis is gebeurd en dit doorvertellen aan anderen. Het duurt 45
minuten om naar de grot van Sawr te klimmen. Tijdens het klimmen dient men
de moeilijkheden waarmee de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] en zijn
metgezel mee te kampen hadden, te herdenken. Daarnaast doet men
smeekbedes en wordt Allah om kracht gevraagd tegen moeilijkheden.
De vlakte van Arafa;
Moezdalifa;
Mina en Masjid al-Hayf; De Masjid al-Hayf dat zich in Mina bevindt is een grote
bekende moskee. Omdat de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] op deze plek
een tent heeft opgezet en het gebed heeft verricht, bezoeken de
bedevaartgangers ook de moskee en verrichten vrijwillige gebeden. Vroeger
stond op de plek waar de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zijn tent opzette
een koepel, die op een tent leek. Met de tijd is dit veranderd.
De berg an-Noor en de grot Hira; De eerste openbaring kreeg onze Profeet [sal
Allahu alayhi wa sallam] op de berg An-Noor, die zich tussen Mekka en Medina
bevindt. Het duurt een uur om vanaf de Ka’ba naar de berg te lopen. De Grot
van Hira bevindt zich aan de top van de berg en heeft een uitzicht op Mekka.
De grot is zo klein dat er maar één persoon in past. Vanaf de grot kan men de
Ka’ba zien. Voor de openbaring trok de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zich
vaak alleen de berg in. Dit was meestal in de maand Ramadan. Op een avond
kreeg hij [sal Allahu alayhi wa sallam] de eerste openbaring. De berg an-Noor is
de gezegende plek waar de Koran, die de wereld heeft verlicht en alle
onmenselijke regels omver heeft geworpen, is geopenbaard. Tijdens het
klimmen naar de grot zeggen de bedevaartgangers de Salawat en gedenken de
gebeurtenissen in de geschiedenis waardoor ze emotioneel worden.
Voor Umrahhhh: Masjid Aicha en Hoedaibiya.

Het gebed voor de overledene [Salat al-Janaza] wordt als volgt gebeden:
• Het nemen van de intentie. Een intentie nemen betekent dat je je ervan bewust
bent dat je het gebed voor de overledene zult verrichten.

• Na de eerste Takbeer: [als de Imam Allahu Akbar zegt]: reciteer Thana:
Subhanak-Allahumma wa bi-hamdika wa tabarak-asmuka wa ta'ala jadduka wa
la-ilaha ghairuk.
• Na de tweede Takbeer: Reciteer de volgende smeekbeden: "Allâhumme salli
alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ ibrâhîme ve alâ âli
ibrâhîme inneke hamîdun mecîd" "Allâhumme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli
Muhammed. Kemâ bârakte alâ ibrahîme ve alâ âli ibrâhîme inneke hamîdun
mecîd"
• Na de derde Takbeer: De Dua van Janazah als u die kent. Als u deze niet kent,
kunt u Surah al-Fatiha reciteren of de volgende smeekbede: Rabbenâ ‘âtinâ
fid'dünyâ hasanatan ve fil'âkhireti hasanatan we qinâ azâbennâr Birahmetike yâ
Erhamerrahimîn. Rabbana ighfir lee waliwalidayya walilmu’mineena yawma
yaqoomul hisaab.
• Na de vierde Takbeer: geef de Salaam samen met de Imam.

Madina al-Munawwara
Beste Hadj-kanditaten,
We willen jullie graag op een aantal punten herinneren aangaande ons bezoek aan de
stad van de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam], Madina al-Munawwara.
• Madina al-Munawwara is de tweede meest gezegende en heilige stad van de
wereld;
• In Madina al-Munawwara bevind zich de Beste der Creatie en de Geliefde van
Allah Ta’Ala, namelijk onze geliefde Profeet Muhammad [sal Allahu alayhi wa
sallam];
• Bezoek zijn [sal Allahu alayhi wa sallam] graf veelvoudig en geef hem [sal Allahu
alayhi wa sallam] veelvoudig de Salaam. Dit kan door het zeggen van: As-salatu
was-salamu alayka ya Rasuul-Allah, As-salatu was-salamu alayka ya HabibAllah, As-salatu was-salamu alayka ya Nabi-Allah, As-salatu was-salamu alayka
ya Sayyidal Awwaleen Wal Akhireen. Hierbij hoeven de handen niet opgeheven
te worden;
• Verricht zo veel mogelijk de Salawat. Salawat is het zeggen van: Allahumma salli
‘ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin wa ‘ala ali Sayyidina wa Nabbiyina
Muhammad;
• De twee Kaliefen en tevens vrienden van onze geliefde Profeet [sal Allahu alayhi
wa sallam] zijn naast de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] begraven. Dit zijn
Abu Bakr en Omar [moge Allah tevreden met hen beiden zijn]. Hun kunnen we
groeten op de volgende manier: ‘’As-salamu alayka ya Abaa Bakr as-Siddiq!
Khalifata-Rasool-Allah, As-salamu alayka ya Omar ibnul Khattab! KhalifataRasool-Allah.’’;
• Verricht uw naasten en geliefden niet in uw smeekbeden en geef de Salaam van
de mensen die dit wilden aan de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam]. Het kan
handig zijn om een lijst te maken met alle smeekbeden die uw dierbaren van u
vragen, zodat u deze niet vergeet;
• Doe je uiterste best om de gebeden te verrichten bij de moskee van de Profeet
[sal Allahu alayhi wa sallam], namelijk Masjid an-Nabawi;
• Laat alle slechte dingen die je op de straten of op de markt ziet achter en vertel
deze dingen niet als je terug bent;
• Vergeet niet dat de Hadj een gunst van Allah Ta’Ala is en dat je het wellicht
nooit meer kan meemaken. Benut dus elke seconde!
Onze bezoeken inclusief uitleg over de plaatsen:
• Masjid an-Nabawi; Dit is de moskee van de Profeet [sal Allahu alayhi wa
sallam].
• De begraafplaats ‘’Jannatul Baqi’’; Dit is de grote begraafplaats die zich in de
buurt van de Masjid-i Nabawi bevindt. Het is een hele oude begraafplaats in
Medina. Osman en veel andere metgezellen van de profeet liggen hier

begraven. Volgens een overlevering heeft de profeet bij deze enorme
begraafplaats waar meer dan tienduizend metgezellen van de profeet liggen
begraven, aan Allah smeekbedes gedaan om vergiffenis te vragen voor de
moslims. De volgende metgezellen van de profeet zijn op deze begraafplaats
o.a. begraven: Zijn zoon Ibrahiem die als klein kind stierf, zijn kleinzoon Hasan,
zijn dochters Fatima en Rukiya en zijn echtgenotes. Zijn metgezellen, o.a.
Abdurrahman ibn-i Avf, Sa’d Ibn-i Abi Vakkas, Abdullah ibn-i Masud, Abdullah
ibn-i Umar, Malık Bin Anas, Abbas b. Abdulmuttalib, Sa'd ibn-i Muaz, Fatıma
bint-i Esed, Akil ibn-i Abi Talib. Bij de begraafplaats Jannatul Baqi doet men du’a
als volgt: “Wees gegroet, o degenen die hier liggen. Wees gegroet, o de mensen
van het land van de moslims! Wij zullen ongetwijfeld ook bij jullie komen. Wij
wensen goedheid voor onszelf en voor jullie van Allah.
• De martelaren van de slag bij Uhud; De berg Uhud bevindt zich op 5-6 km
afstand van Medina. Hier heeft de Slag bij Uhud plaatsgevonden wat één van
de belangrijkste gebeurtenissen in de Islam is. Onze geliefde Profeet [sal Allahu
alayhi wa sallam] zei: “Wij houden van Uhud en Uhud houdt van ons.” Bij de
berg Uhud heeft één van de belangrijkste veldslagen in de Islam
plaatsgevonden waar zeventig martelaren zijn gevallen. Dit kwam omdat de
boogschutters het bevel van de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] hadden
genegeerd. Ze hadden hun positie veranderd terwijl het niet mocht. Bij de
begraafplaats doen de bedevaartgangers du’a als volgt: “Wees gegroet, o de
mensen van Uhud. Wees gegroet, o de mensen van het moslimgebied. Wij
zullen ongetwijfeld ook bij jullie komen. Wij wensen goedheid voor onszelf en
voor jullie.” Het zou nuttig zijn indien men eerst kennis opdoet over de Slag bij
Uhud en de martelaren voordat men de berg en de begraafplaats bezoekt. Op
deze manier zal het bezoek aan Uhud meer effect hebben op de gevoelens.
• Masjid al-Qiblatayn; Masjid-i Kiblatayn betekent “de moskee met twee
gebedsrichtingen.” De reden waarom deze moskee zo wordt genoemd is als
volgt: De eerste gebedsrichting van de moslims was de Aqsa Moskee in
Jeruzalem. De gebedsrichting werd de Ka’ba toen de Profeet [sal Allahu alayhi
wa sallam] achttien maanden na de hijra het bevel: “Wend je gezicht tot de
Masjid-i Haram” kreeg. Het bevel kwam met vers 114 van soerat al-Baqara
toen de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] met zijn metgezellen op de plek
waar zich nu de Masjid-i Qiblatayn bevindt de Fard van een middag of
namiddag gebed aan het verrichten was. Het vers werd na het verrichten van
twee Rakaat neergedaald waarna de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam]
tijdens het gebed zijn gebedsrichting veranderde. Vanwege het verrichten van
één gebed tot twee richtingen wordt de moskee “Masjid-i Qiblatayn”
genoemd.
• De zeven moskeeën; Op de plek waar vijf jaar na de hijra de Slag van Greppel
(Handaq) plaatsvond zijn er later zeven kleine moskeeën gebouwd. De
moskeeën geven de plek aan waar tijdens de oorlog de tenten van de moslims
stonden.

• Masjid al-Quba; De Masjid-i Kuba die zich op een uur loopafstand van Medina
bevindt is een belangrijke moskee waarover in de Koran staat dat het met
vroomheid is gebouwd. Deze bijzondere moskee werd gebouwd toen de
Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] van Mekka naar Medina was
geëmigreerd, zodat het eerste gezamenlijke gebed plaatsvond. Vanwege de
heiligheid van de Masjid-i Kuba ging de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam]
iedere zaterdag tijdens zijn verblijf in Medina naar deze moskee om het gebed
te verrichten. Bedevaartgangers bezoeken na het graf van de Profeet [sal
Allahu alayhi wa sallam] de Masjid-i Kuba.
• Masjid Abu Bakr;
• Masjid Ali;
• Masjid Omar;
• Masjid Ghamama;
• Het Ottomaans treinstation.

Arafa
Wandelgroep
• De wandelgroep zal opgesplitst worden groepen;
• De begeleiders van de wandelgroep zullen een walkietalkie krijgen;
• De groepen zullen stoppen voor het derde hotel;
• Tussen 06:30 uur en 07:00 uur zullen de groepen verzamelen;
• Tussen 07:00 uur en 07:40 uur zullen de groepen vertrekken;
• Tussen 07:40 uur en 08:00 uur zal het eten verdeeld worden;
• De wandelgroep zal één of twee personen van het medische team bevatten;
• De wandelgroep zal op de dag van Arafa ontvangen worden bij de tenten in
Arafa;
• De groepen zullen rechte rijen vormen en zullen niet achter blijven;
• Alle groepen zullen een wimpel en vlag dragen.
Voorbereidingen voor Arafa
• De dag dat we zullen vertrekken naar Arafa, zullen we de gebeden verrichten
in het hotel of in de moskeeën dichtbij de hotel. We zullen niet gaan naar de
Haram Shareef;
• Op deze dag dient iedereen in Ihram te zijn en klaar zijn om te vertrekken
vanaf 11:00 uur. (De wandelgroep zal zich tussen 06:30 uur en 07:00 uur
verzamelen voor gebouw nummer drie)
• Het is verboden voor de mannen om in de tenten te gaan van de vrouwen en
andersom geldt hetzelfde. Iedereen dient dus een tas voor zichzelf te hebben
met zijn of haar persoonlijke eigendommen;
• De Hadj-gangers dienen hun medicatie ten alle tijden bij zich te hebben;
• Het dragen van een zonnebril wordt aangeraden;
• Het is aangeraden om fruit en groente mee te nemen voor onderweg en het
wordt afgeraden om vettige producten te consumeren. Mensen met diabetes
worden aangeraden om – al is het een klein stukje – brood mee te nemen;
• De plastic armbanden dienen gedragen te worden;
• Er zal worden gezorgd dat de batterijen van de telefoons opgeladen zijn en
dat ze zuinig zullen worden gebruikt;
• Aangezien de dagen warm en lang zullen zijn, zullen er wegwerp tassen en
dekens worden gegeven;
• Drank dient buiten het hotel gekocht te worden;
• Alle spullen van het hotel (dekens, lakens, kussens, etc.) dienen in het hotel te
blijven;
• De vuilniszakken van de hotelkamers dienen geplaatst te worden in de gang;
• Iedereen dient in de hotelkamer te wachten totdat de vertrektijd van de
groep aanbreekt;

• Iedereen dient de kamers op slot te doen en de sleutel in te leveren bij de
receptie.
Vestigen in Arafa
• Er zullen 28 á 30 bussen zijn die de Hadj-gangers zullen brengen naar Arafa;
• Om 07:00 uur zullen de groepshoofden vertrekken naar de bussengarage en
terugkomen naar het hotel met een bus;
• De bussen zullen een IGMG sticker bevatten;
• De groepshoofden van de bussen zullen in Ihram zijn en zullen eten en
drinken bij zich hebben;
• De groepshoofden van de bussen zullen hun nummer geven aan Ustadh Sivri;
• Eventuele negatieve gebeurtenissen tijdens de reis kunnen vermeld worden
via het volgende nummer: 056 380 17 91;
• De groepshoofden van de bussen zullen dertig Saoedi-Arabische Riyal bij zich
hebben;
• De bussen zullen pas vertrekken als alle plekken bezet zijn. Volg hiervoor de
aanwijzingen van de begeleiders;
• Alle groepen zullen een begeleider hebben;
• De reis tussen het hotel en Arafa zal duidelijk beschreven worden;
• In Arafa zullen de bagages gecontroleerd worden door de groepshoofden;
• We zullen Arafa via één deur binnentreden en we zullen de instructies van de
begeleiders volgen;
• De tenten voor mannen en vrouwen zullen gelijk worden verdeeld;
• Vrouwelijke Hadj-gangers zullen worden begeleid door vrouwelijke
begeleidsters;
• In de circa tien tenten zal er naast medische zorg ook een plek zijn waar
vragen gesteld kunnen worden;
• In een tent zullen circa tien mensen slapen;
• Het wordt afgeraden om het vettige eten, dat op het terrein wordt verkocht,
te consumeren;
• Broeders zullen erop gewezen worden niet naar de tenten van de zusters te
gaan;
• Afhankelijk van het tempo, het weer en de wegen, zullen we rond 18:00 uur
op Arafa zijn;
• De programma’s in de tenten zullen om 00:00 uur eindigen;
• Bij de aankomst op Arafa, zal het medische team klaarstaan;
• Gedurende ons verblijf zullen we de gebeden gezamenlijk bidden;
• Voordat we vertrekken naar Arafa, zal het bovenstaande nogmaals worden
herinnerd;
• De tenten in Arafa zullen onder toezicht zijn van onze vrijwilligers;

• Er zal een oproep gedaan worden van de komst van de wandelgroep. Het
wordt van eenieder verwacht buiten de tenten op hen te wachten;
• De wandelgroep worden op een rustige wijze geplaatst in de voor hun
bestemde tenten;
• Als iedereen zijn plaats heeft gekregen in de tent, zal het eten uitgedeeld
worden;
• Het programma van Arafa zal om 10:00 uur aanvangen;
• De sanitaire voorzieningen op Arafa zijn er niet veel, waardoor wordt
aangeraden om niet te veel te eten en te drinken;
• Zorg gedurende de dag op Arafa ervoor dat je lichaamstemperatuur niet te
warm wordt;
• Het is aangeraden om ruim om tijd de wassing [Wudhu] te verrichten om
lange rijen te voorkomen. Zeep zonder geur zal klaarstaan;
• Vanuit de bestuur-tent zullen er verschillende oproepen gedaan worden. Hier
kan men echter niet terecht voor privé oproepen van de Hadj-gangers;
• Alle gegeven aalmoezen [Sadaqa] na de lezingen, zullen worden verzameld
om later te geven aan behoeftigen;
• Bedelaars tussen de tenten dienen aangegeven te worden aan de vrijwilligers.
Van Arafa naar Moezdalifa
• Voordat we vertrekken, wordt van iedereen verzocht om de wassing te
verrichten;
• We zullen per groep vertrekken aan de hand van de aankondigingen van de
vrijwilligers;
• Blokkeer de weg voor niemand en wacht in de tenten;
• Indien jouw groep wordt opgeroepen dien je te gaan naar de deur die wordt
aangekondigd;
• Aangezien er weinig bussen zijn en omdat de reis niet zo lang zult duren, zullen
de bussen goed gevuld worden, voordat we zullen vertrekken;
• Van zeer zieke reizigers die niet kunnen lopen zullen een groepshoofd als
metgezel hebben;
• Er zullen maximaal twee bussen zijn voor zieken en zij zullen als laatst
vertrekken vanuit Arafa. Gezien de wegen en de verkeersdrukte, kan de reis
langer duren dan verwacht;
• De verantwoordelijkheid van de zieken is in eerste instantie de groepshoofd en
vervolgens de lokale autoriteiten;
• De identiteitsbewijzen dienen aan de achterkant het telefoonnummer van de
groepshoofd en het nummer van de kamer te bevatten;
• Als we aankomen, volgen we de aanwijzingen van de vrijwilligers;
• We zullen in Moezdalifa in een U-vorm verzamelen;
• In Moezdalifa zijn er beperkte sanitaire voorzieningen;

• Degenen die Moezdalifa als eerst zullen verlaten, zullen het meest dichtbij zijn
bij de uitgang;
• In Moezdalifa wordt van iedereen verwacht dat de gebeden gezamenlijk
worden gebeden;
• Bij het stenigen van de duivel, zullen we geen paraplu’s en grote tassen bij ons
hebben. Daarnaast zullen ouders met kinderen hier niet komen met hun
kinderen;
• Bij het vertrekken van Moezdalifa naar Mina volgen we de begeleiders en de
vlaggen met ‘’IGMG’’;
• De groepen die aankomen in Moezdalifa zullen hier wachten in tenten en
zullen met de toestemming van de lokale autoriteiten naar Jamarat gaan.
• Nadat we uit de tenten in Mina zijn gekomen op de eerste dag van ‘Eid, zullen
we met de vrijwilligers samen maar Jamarat gaan.
• Vergeet niks in de tenten in Mina;
• Mensen die niet in staat zijn om de stenen te gooien, dienen hun volmacht te
geven;
• Op de tweede en derde dag van ‘Eid zullen we de tunnel tussen het hotel en
de Jamarat niet gebruiken. Er mogen geen rolstoelen zijn bij de Jamarat;
• We zullen Jamarat binnentreden van de derde verdieping;
• Na Jamarat zullen we begeleid worden naar Mahbas al Djinn en Aziziyah;
• We zullen bij het vertrek vanuit Jamarat gebruikmaken van de rechterkant;
• Op de tweede en derde dag van ‘Eid zullen de vertrekken richting Jamarat
wederom onder begeleiding zijn. Voor vertrek zullen de groepshoofden zich
afmelden bij de autoriteiten;
• De groepshoofden zullen de Hadj-gangers op de hoogte houden betreft de
offers. Nadat bevestigd is dat de offers zijn gedaan, kan de Ihram uit. Let op:
neem dit enkel aan van jouw eigen groepshoofd;
• Groepshoofden zijn verantwoordelijk dat de groep compleet blijft. Als er
iemand kwijt is, zal hij gezocht worden samen met andere vrijwilligers;
• Op de vierde dag van ‘Eid kunnen de groepen die als eerst aankomen in
Mekka, zelf naar de Haram gaan;
• Bij het vertrek van Mekka nemen we al onze spullen mee. Denk hierbij aan:
paspoort, vliegticket en persoonlijke eigendommen.
De Bedoeling van het Verblijf in Muzdalifah
Muzdalifah is de plek waar Adam en Eva, nadat ze in Arafat bij elkaar waren
gekomen, de nacht hebben doorgebracht. Profeet Ibrahiem en onze Profeet [sal
Allahu alayhi wa sallam] verbleven tevens in Muzdalifah tijdens de Hadj.
De kiezelstenen voor de steniging van de duivel in Mina worden meestal in
Muzdalifah verzameld. Dit lijkt op bewapening voor de strijd met de duivel die de
volgende dag zal plaatsvinden. De moslims verblijven met deze bewustzijn in
Muzdalifah. Het verblijf in Muzdalifah van miljoenen moslims die zich voorbereiden

voor de grote djihad (djihad met de ego) heeft een aantal dichters en schrijvers
beïnvloed waarop ze over het belang en de deugd van het verblijf in Muzdalifah
hebben geschreven. Als men naar de letterlijke betekenis van Muzdalifah kijkt, kan
men al begrijpen hoe belangrijk het verblijf bij Muzdalifah is. Op deze plek krijgt men
de tevredenheid en genade van Allah wanneer er du’as worden gedaan.
Deze plek waar men met bewustzijn en besef de rituele handelingen verricht heet
Mesh’ar-i Haram. Mesh’ar komt van de wortel shuur (bewust). Het woord wordt als
plaatsnaam gebruikt en betekent, de plek waar men bewust wordt, voelt en weet
waar men mee bezig is. Om bewust te zijn van de handelingen in Muzdalifah is kennis
en toewijding noodzakelijk. Hier dient men de betekenis van het leven te begrijpen
en de tevredenheid van Allah op de beste manier proberen te krijgen.
De bedevaartgangers brengen de nacht slapend door zoals de Profeet [sal Allahu
alayhi wa sallam] het ook had gedaan. Dit is nodig om de volgende dag uitgerust
verder te kunnen gaan.

Steniging van de Duivel
Na het verblijf in Muzdalifah gaan de bedevaartgangers naar Mina voor de volgende
belangrijke rituele handeling. Ze laten hun spullen in de tenten achter en zonder veel
tijd te verliezen gaan ze naar Akaba Jamarat. Ze houden de steentjes tussen de duim
en wijsvinger terwijl ze de stenen één voor één op de aangegeven plek gooien.
Bij het gooien van iedere steen zeggen ze:
“Bismillah Allahu Akbar! Raghman Lisjaitâni wa Hizbihî.”
“ Met de naam van Allah. Allah is de grootste! Dit is zo ondanks de duivel en degenen
die hem volgen.”
Voor iedere steen die buiten de aangegeven plek valt wordt er een nieuwe steen
gegooid.
Het is goed om Mina aan je rechter- en Mekka aan je linkerkant te hebben tijdens de
steniging van de duivel. Het is afgeraden om meer dan zeven stenen te gooien. Bij het
gooien van minder dan zeven stenen dient men als straf Sadaqa te geven. Het is tevens
niet toegestaan om alle stenen in één keer te gooien.
De stenen horen gegooid te worden. Het is dus niet toegestaan om ze naast de Jamarat
te leggen.
Op de eerste dag van het offerfeest wordt alleen de grote duivel bij de Akaba Jamarat
gestenigd. Het is Sunnah om dit voor de het middaggebed, toegestaan om dit tussen
de middag en zonsondergang en afgeraden om het na zonsondergang te doen. De
andere twee duivels, (de Oela Jamarat en de Woesta Jamarat) worden niet op deze
dag gestenigd.
De bedevaartgangers dienen goed op te letten welke de Akaba Jamarat is, omdat de
drie Jamarats op elkaar lijken en dicht bij elkaar staan. Indien er op de eerste dag van
het offerfeest een verkeerde Jamarat wordt gestenigd, wordt als straf een schaap of
een geit geofferd. De straf vervalt indien de steniging op dezelfde dag alsnog op de
goede manier wordt gedaan.
De Talbiya wordt alleen tijdens de steniging opgezegd. Het is niet de bedoeling om
daarna nog ermee door te gaan.
Voor de bedevaartgangers die de intentie voor de Hadj Tamattu en de Hadj Qiran
hebben uitgesproken begint na de steniging het ritueel van het offer. Ze slachten zelf
een dier of wachten op het bericht dat het voor ze is gedaan. Het is niet toegestaan om
voor het offer het haar te scheren. Indien dit gebeurt dient er als straf een schaap of
een geit geofferd te worden.

Dus eerst stenigen, daarna offeren en als laatst de haren scheren waarna de staat van
de Ihram wordt opgeheven.
De bedevaartgangers die de intentie voor de Hadj Ifrat hebben uitgesproken kunnen
zich na de steniging meteen scheren en uit de staat van de Ihram treden. Voor hun is
het niet Wajib om een offer uit te brengen. Daarna gaan ze het liefst op dezelfde dag
of anders tot de derde dag van het offerfeest naar de Ka’ba voor de bezoeksTawaaf.
Indien ze de Sa’y nog niet hebben gedaan kunnen ze dat alsnog doen zodat de Hadj
compleet wordt.
Het is wajib om de bezoeksTawaaf tot de derde dag van het offerfeest te doen terwijl
het Sunnah is om na de Sa’y en de bezoeksTawaaf terug naar Mina te gaan om de
dagen van het offerfeest door te brengen. Op de tweede dag van het offerfeest gaan
de bedevaartgangers in de middag weer naar de Jamarats. Alle drie de duivels worden
zeven keer gestenigd. De steniging begint bij de kleinste en eindigt bij de grootste
duivel. De volgorde mag niet wijken. Het is niet toegestaan om voor de middag te
stenigen.
Op de derde dag van het offerfeest wordt de steniging op dezelfde manier herhaald.
De bedevaartgangers kunnen daarna uit Mina vertrekken. Degenen die niet vertrekken
dienen op de vierde dag de duivels nog een keer te stenigen. De bedevaartgangers die
niet aan de steniging hebben deelgenomen, dienen als straf een dier te offeren. De
steniging dient persoonlijk te gebeuren indien men daartoe in staat is.
Tijdens de steniging worden kiezelstenen gegooid. Het is dus niet toegestaan om
andere voorwerpen te gooien zoals botten of mest. Het is afgeraden om gegooide
stenen nog een keer te gooien, een grote steen in zeven stukken te breken, meer dan
zeven stenen, grote stenen en vieze stenen te gooien. Na de steniging worden de
overgebleven stenen op de grond gelegd. Er wordt niet iets anders mee gedaan.
De steniging van de duivel symboliseert dat Allah de meest machtige is. Het
symboliseert tevens strijd tegen onderdrukkers voor vrede op aarde en onze ego die
ons op het slechte pad probeert te krijgen. De steniging symboliseert dat de strijd met
de duivel en zijn helpers zal voortduren. Daarom worden de stenen gegooid terwijl de
duivel wordt verafschuwd.

Jannat al-Mu’alla en Khadija
Jannat al-Mu’alla is een begraafplaats dat zich circa twee kilometer in het noorden van
de Ka’ba bevind. De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei over deze plek: ‘’Wat een
mooie begraafplaats is dit toch.’’ Het is overgeleverd dat de Profeet [sal Allahu alayhi
wa sallam] zijn tent op deze plek vestigde, toen ze kwamen om Mekka over te nemen.
Deze plek is zeer dichtbij Masjid Jinn en wordt ook wel Hajun of Ma’lah genoemd. In
deze begraafplaats bevinden zich onder andere de opa van onze geliefde Profeet [sal
Allahu alayhi wa sallam] Abdul Mutalib, zijn [sal Allahu alayhi wa sallam] oom Abu Talib,
onze moeder Khadija, zijn [sal Allahu alayhi wa sallam] zonen Abdullah en Qasim, de
dochter van Abu Bakr, Asma en haar zoon Abdullah ibn Zubayr. Daarnaast nog vele
andere mensen van de vrome voorgangers [Salaf al-Salih] en vrome mensen.
De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] heft hier vele malen met Jinnies gesproken en
het gebed gebeden. Dit wordt versterkt gezien het feit dat deze plaats zich dichtbij
Masjid Jinn bevindt. Het is tevens overgeleverd dat de Profeet [sal Allahu alayhi wa
sallam] hier les heeft gegeven aan de Jinnies.
Wat deze plek zo belangrijk en betekenisvol maakt voor ons is dat onze gezegende
moeder Khadija [radi Allahu anha] zich hier bevindt. Daarom zullen wij op deze plek
kort stilstaan bij het leven van Khadija [radi Allahu anha]. Het is bekend onder de
moslims dat de opa van de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] Abdul Mutalib, die ook
hier is begraven, veel hield van de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam], de bezoekers
van de Ka’ba diende en de waterbron van Zamzam heeft opgegraven. Daarnaast is het
ook bekend dat de oom van de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] Abu Talib, die ook
hier is begraven, heel erg hield van de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] en hem [sal
Allahu alayhi wa sallam] ten alle tijden beschermde. Abdullah ibn Zubayr was van de
vooraanstaande metgezellen en is tevens de Jannah beloofd. Zoals eerder vermeld is,
zijn de twee zonen van de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] ook hier begraven. Het
is dus een plek vol met de geliefden van de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam]. Het
zou ongepast zijn om de Hadj te verrichten, zonder dat we iets weten over de moeder
van alle gelovigen Khadija [radi Allahu anha]. Vandaar dat we hier kort op in zullen
gaan. Khadija [radi Allahu anha] is de éérste schone, eervolle echtgenote met een
uitmuntend karakter. Ze was iemand die zich bezighield met handel en was een rijke
vrouw van waardigheid en eer. Ze had een aantal karavanen die ze stuurde naar alShaam [de Levant]. Toen ze zag dat de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] goed
karakter had, betrouwbaar was en waarachtig was, vroeg ze of de Profeet [sal Allahu
alayhi wa sallam] voor haar kon werken. De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam]
accepteerde dit en werd aangesteld als hoofd van de karavaan richting Shaam. Tevens
ging de slaaf Maysarah mee die tijdens de reis wonderbaarlijke gebeurtenissen
meemaakte met de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam]. Aangekomen in Shaam
hebben ze verkocht wat ze moesten verkopen en ingekocht wat ze moesten inkopen
en keerden daarna terug. Khadija [radi Allahu anha] was zeer blij met deze handel,

omdat ze in vergelijking met de voorgaande karavanen, meer winst maakte. Toen ze
tevens van Maysarah hoorde wat voor persoon de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam]
was, steeg haar interesse en liefde voor hem [sal Allahu alayhi wa sallam]. Ze gaf de
Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] meer geld dan afgesproken en deed een
huwelijksaanzoek. De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] vertelde dit aan Abu Talib,
die ervoor zorgde dat ze trouwden. De bruiloft vond plaats in het huis van Khadija,
gezien dit gebruikelijk was in die tijd. Op de bruiloft hielden Abu Talib en ‘Amr ibn Asad,
de oom van Khadija, een toespraak. Beiden gaven wijze lessen en zeiden mooie dingen
over het koppel. Vervolgens werden de gasten voorzien van eten. Abu Talib voltrok
hierbij het huwelijk, waarbij vijfhonderd Dirham goud als Mahr [bruidsschat] werd
vastgesteld. Van de vele deugden van onze moeder Khadija [radi Allahu anha] zijn
onder andere:
1. Onze moeder Khadija [radi Allahu anha] is de eerste die de Islam accepteerde
en geloofde in de boodschap van de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam]. Toen
de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] de eerste openbaring kreeg in de grot
Hira, vertelde hij [sal Allahu alayhi wa sallam] dit aan Khadija. Op een dag vroeg
ze: ‘’O zoon van mijn oom. Kan je mij op de hoogte houden als de engel [Jibreel]
komt?’’ De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] vond dit goed en op een dag zei
hij [sal Allahu alayhi wa sallam]: ‘’O Khadija. Kijk, dit is Jibreel. Hij is gekomen.’’
Khadija [radi Allahu anha] zei: ‘’Zie je hem op dit moment?’’ De Profeet [sal
Allahu alayhi wa sallam] bevestigde dit. Onze moeder Khadija [radi Allahu anha]
vroeg de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] om dit keer aan haar rechterkant
te zitten en stelde weer dezelfde vraag. Ook nu zag de Profeet [sal Allahu alayhi
wa sallam] de engel Jibreel. Vervolgens trok ze de deken weg van de Profeet [sal
Allahu alayhi wa sallam] en vroeg hem [sal Allahu alayhi wa sallam]: ‘’Zie je hem
nog steeds?’’ Dit kaar gaf de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] aan dat hij [sal
Allahu alayhi wa sallam] de engel Jibreel niet meer zag. Onze moeder Khadija
[radi Allahu anha] zei hierop: Dit is niet duivel, maar zeker een engel, o zoon van
mijn oom! Wees standvastig, je bent uitverkoren.’’
2. Onze moeder Khadija [radi Allahu anha] was een edele vrouw. Ze komt uit de
meest edele Arabische stam genaamd Quraish. Daarnaast was ze van een nette
familie van deze stam. Haar vader was Khuwaylid en haar moeder was Fatima.
Enkel het feit alleen al dat ze de eerste vrouw is van de Profeet [sal Allahu alayhi
wa sallam] en veel geprezen is, zegt veel over haar status.
3. Khadija [radi Allahu anha] is onze moeder en is familie van de Profeet [sal Allahu
alayhi wa sallam] van vaderskant. Ze is dus een vrouw van waardigheid en eer.
4. Onze moeder Khadija [radi Allahu anha] was een nette en een kuise vrouw.
Immers; niemand heeft ooit slecht over haar gesproken.
5. Onze moeder Khadija [radi Allahu anha] was een vrouw met uitmuntend
karakter. Dit zien we duidelijk terug in het feit dat ze trouwde met de Profeet
[sal Allahu alayhi wa sallam], omwille van zijn [sal Allahu alayhi wa sallam]
karakter, terwijl hij [sal Allahu alayhi wa sallam] als wees is opgegroeid en arm
was, terwijl zij rijk was en status had.

6. Onze moeder Khadija [radi Allahu anha] was een rijke vrouw met veel
eigendom. Ze was een zakenvrouw die handel dreef en waar mensen positief
over spraken.
7. Onze moeder Khadija [radi Allahu anha] was buitengewoon onbaatzuchtig. Dit
zien we terug in het feit dat ze al haar geld heeft uitgegeven op de weg van Allah
Ta´Ala. Ze dacht daarnaast aan het welzijn van de Profeet [sal Allahu alayhi wa
sallam] en gaf hem motivatie, steun en troost. Daarnaast stond ze in moeilijk
tijden altijd achter de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam].
8. Onze moeder Khadija [radi Allahu anha] was een voorbeeldige moeder. Met
uitzondering van Ibrahim, zijn alle kinderen van de Profeet [sal Allahu alayhi wa
sallam], van onze moeder Khadija [radi Allahu anha]. In alle perioden, inclusief
de zeer moeilijke perioden, stond ze klaar voor haar kinderen. Op deze manier
was ze naast een goede echtgenote, ook een prachtige moeder.
9. Onze moeder Khadija [radi Allahu anha] is van de vrouwen die door Allah Ta’Ala
zijn geprezen en gecomplimenteerd. Op een dag kwam de engel Jibreel naar de
Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] en zei: ‘’Khadija krijgt de Salaam
[vredesgroet] van Allah. Geef haar dit door.’’ Toen Khadija dit te horen kreeg,
accepteerde ze de Salaam vol vreugde en gaf de Salaam terug. Dit laat zien wat
de hoge status is van haar.
10. Onze moeder Khadija [radi Allahu anha] is één van de beste vier vrouwen die op
deze aarde zijn gekomen. Naast dat ze de Salaam kreeg van Allah Ta’Ala, is ze
ook veelvoudig geprezen door de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam]. In de
overleveringen is te lezen dat ze samen met Maryam [de moeder van Jezus],
Asiya [de vrouw van Firawn] en Fatima [de dochter van de Profeet [sal Allahu
alayhi wa sallam]] behoort tot de beste vier vrouwen.
11. Onze moeder Khadija [radi Allahu anha] heeft als eerste achter de Profeet [sal
Allahu alayhi wa sallam] gebeden. Dit deed ze in een tijd waar het gebed nog
niet verplicht was.
12. Onze moeder Khadija [radi Allahu anha] heeft de liefde en waardering van de
Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] gekregen. Dit was op zo een niveau dat er
bijna geen dag voorbij ging waar de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] het niet
over haar had. De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei over haar: ‘’Ze
geloofde in mij, terwijl mensen in ongeloof verkeerden. Toen iedereen zei dat
ik loog, zei zij dat ik de waarheid sprak. Toen iedereen zijn eigendommen
achterhield voor mij, maakte zij mij deelgenoot aan haar eigendommen. En
Allah heeft mij kinderen gegeven via haar.’’
13. Onze moeder Khadija [radi Allahu anha] was een voorbeeld en pionier die de
moslima’s personaliteit en vertrouwen gaf.
Onze moeder Khadija [radi Allahu anha] is voor de Hijra naar Madina heengegaan in de
maand Ramadan toen ze vijfenzestig jaar oud was. Kort daarvoor was de oom van de
Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam], Abu Talib, overleden. Dit waren twee dierbaren
voor de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] en hij [sal Allahu alayhi wa sallam] had dus
verdriet met het verliezen van hun. Dat jaar wordt daarom ook wel ‘’het jaar van

verdriet’’ genoemd. Moge Allah Ta’Ala ons de kracht geven om haar als voorbeeld te
nemen en tevreden met haar zijn. Amin.

Offeren tijdens de Hadj
Het is verplicht om een offer uit te brengen voor de bedevaartgangers die de intentie
voor de Hadj Tamattu of Hadj Qiran hebben uitgesproken. Omdat zij de hadj en de
umra binnen een jaar kunnen volbrengen brengen zij als dank aan Allah een Hady
offer uit. Hady betekent, een dier dat als cadeau voor de Haram wordt geofferd.
Voor degenen die de intentie voor de Hadj Ifrat hebben uitgesproken is het niet
verplicht om een Hady offer uit te brengen. Indien zij wensen kunnen zij als gewenste
daad deze offer uitbrengen.
Het is tevens verplicht om tot tijdens het offerfeest een Udhiya offer uit te brengen
indien men daartoe in staat is. De Hady offers dienen binnen de eerste drie dagen
van het offerfeest binnen de grenzen van de Haram geofferd te worden. Deze drie
dagen worden Ayyam al-Nahr genoemd. Een bedevaartganger die geen offer heeft
uitgebracht dient de eerstvolgende hadj periode geld mee te geven aan iemand die
op bedevaart gaat die alsnog het offer voor hem/haar kan uitbrengen. Naast het
Hady offer wordt dan als straf nog een extra offer uitgebracht.
In het Haram gebied is er geen vaste plek om de Hady offers uit te brengen maar het
beste is om dit in Mina te doen. Degenen die de intentie voor de Hadj Tammattu of
Hadj Qiran hebben uitgesproken kunnen zich niet scheren om uit de Ihram treden
voordat ze hun offers hebben uitgebracht. Het is verplicht om in de volgorde eerst de
duivel te stenigen, daarna te offeren en als laatst scheren. Het Hady offer is een
“dank” offer. Daarom kan het vlees door iedereen, arm of rijk gegeten worden. De
persoon die offert kan er ook van eten. Bedevaartgangers die als straf een offer
uitbrengen kunnen zelf niet van het vlees eten. Het vlees is tevens verboden voor hun
gezin en voor de rijke mensen. Indien men toch eet wordt de waarde ervan als geld
aan arme mensen gegeven.
Het is verplicht om de offers binnen het Haram gebied uit te brengen. Het is dus niet
toegestaan om dit ergens anders te doen. De beloningen die men voor de offers
buiten het Haram gebied zou krijgen zou dan ook niet te vergelijken zijn met de
beloningen die men krijgt voor de offers binnen het Haram gebied.
Het is belangrijk dat wij ons aan de regels houden. Wij weten niet wat voor wijsheden
deze bevatten en kunnen ze niet opzettelijk veranderen. Bij het offeren gaat het niet
om het vlees van het dier maar om het offer zelf waarmee je dank aan Allah toont.
Bedevaartgangers kunnen uit de Ihram staat treden nadat ze hebben geofferd. Indien
ze iemand anders de opdracht hebben gegeven dienen ze er zeker van te zijn dat dit
gebeurd is. Anders kunnen ze niet uit de staat van de Ihram treden.
De “straf” offers dienen tevens binnen het Haram gebied uitgebracht te worden. Hier
is geen bepaalde tijd voor en kan het hele jaar door gebeuren.

Praktische informatie
Gezondheid
De openingstijden van het gezondheidscentrum zullen bij de hotels kenbaar worden
gemaakt. Iedereen die naar het gezondheidscentrum komt krijgt een persoonlijk
dossier en de medicijnen zullen worden gegeven aan de hand van een afhaalbewijs.
Om de Hadj-gangers een probleemloos en een gezonde reis te laten ervaren zullen we
een aantal belangrijke punten vermelden.
• Neem de medicijnen volgens de dosering dat is voorgeschreven door de dokter
en neem ze op tijd in;
• Gebruik alleen je eigen medicijnen;
• Geef je medicijnen aan niemand anders;
• De kosten voor de medicijnen zijn voor de gebruiker;
• Draag wijde kleding die niet synthetisch zijn;
• Draag een masker bij plekken waar het druk is;
• Vermijd het buiten zijn als het heel warm is;
• Loop geen lange afstanden op slippers;
• Eet zoveel mogelijk in het hotel;
• Koop geen eten van kraampjes die buiten zijn;
• Drink volledig, maar pas op dat het niet te koud is;
• Gebruik de airco in de kamer niet op een onprettige manier;
• Verminder de airco als je gaat slapen.
Verder willen we graag het volgende vermelden:
• In Mekka en Madina zullen er video-opnames gemaakt worden van de
wandelgroepen. In de lobby’s zullen tv’s zijn waarbij eigen opnames worden
uitgezonden. Daarnaast zullen foto’s en video’s gemaakt worden voor sociaal
media. Op Facebook en Youtube zijn deze terug te vinden. Daarnaast is het
belangrijk om te vermelden dat het internet niet te vergelijken is met
Nederland.
• De identiteitskaarten dienen ten alle tijden gedragen te worden.

Openingstijden in Mekka
De openingstijden van de verschillende locaties in Mekka zijn hieronder
weergegeven.
Kantoor
09:00 – 00:00 [gebouw 1]
Restaurant
Ontbijt
05:30 - 10:30
Lucht
12:30 - 16:00
Avondeten 18:00 - 23:00
Bewaringsdiensten
09:00 - 12:00
16:00 - 18:00
20:30 - 23:00
Medisch centrum
08:00 - 14:00
16:00 - 24:00
00:00 - 08:00
Fatwa-centrum
09:00-12:00
14:00-17:00
19:00-21:00

Openingstijden in Madina
Kantoor
07:00 – 23:00 [Begane grond van de Sedef Tayyibe Hotel]
Restaurant
Ontbijt
06:00 - 10:00
Lucht
13:00 - 16:00
Avondeten 18:00 - 22:00
Bewaringsdiensten
08:00 - 12:00
13:30 - 15:00
17:00 - 18:00
21:00 - 23:00
Medisch centrum
08:00 - 11:30
13:30 - 15:00
17:00 - 18:00
21:00 - 23:00
Bezoek aan
Ochtend
Middag
Avond

al-Rawda al-Sharifa voor zusters [het bezoek kan via deur 25 en 29.
07:00–11:00
13:00–15:00
21:00–23:00

De meest gestelde vragen
Welke geuren zijn verboden in de Staat van de Ihram?
In de staat van de Ihram is het verboden om geparfumeerde zeep, shampoo, parfum enz. te
gebruiken. Bij overtreding is men boetedoening verschuldigd.
Is het Toegestaan om Tijdens de Menstruatie Tawaaf te Verrichten?
Tijdens de menstruatie is het niet toegestaan om de Tawaaf te verrichten. Andere rituelen
van de Hadj kunnen wel verricht worden. De pil gebruiken tijdens de Hadj om de
menstruatie uit te stellen is toegestaan.
Is het Beter om Tawaaf te Verrichten of Umrahhhh?
Beide handelingen zijn aanbiddingen. De één is niet minder waard dan de ander. Maar het is
beter om zoveel mogelijk Tawaaf te verrichten dan het vermeerderen van het aantal
Umrahhhhs. Na de verplichte salaats bij de Ka’ba is het beste om Tawaaf te verrichten. Er
zijn zelfs geleerden die het afkeuren om achter elkaar Umrahhhh te verrichten.
Wat Doen Degenen die Zelf Niet in Staat zijn om Steentjes te Gooien?
Iemand anders kan het voor ze doen.
Wat doen Degenen die de Miqat Zonder de Staat van de Ihram hebben Gepasseerd?
Ze keren terug naar de Miqat en nemen alsnog de staat van de Ihram aan. Indien dit niet
gebeurt zijn ze een boetedoening verschuldigd in de vorm van een offer. Dit geldt tevens
voord degenen die per vliegtuig gaan.
Wat is het oordeel van steentjes die te vroeg zijn gegooid?
Deze zijn niet geldig.
Wat is het oordeel van de steentjes die niet op de aangegeven plek komen?
Deze dienen opnieuw gegooid te worden.
Mag een vrouw zonder Mahram reizen?
Volgens de Hanafi wetschool mag een vrouw zonder Mahram niet reizen. Volgens de Shafi’i
wetschool mag een vrouw zonder Mahram reizen indien ze met een groep vrouwen gaat.
Bevindt zich er een Haram gebied in Medina?
Net als in Mekka bevindt zich er tevens een Haram gebied in Medina. Hier mag men geen
planten plukken.
Waar moeten de steentjes in Muzdalifah verzameld worden?
Het maakt niet uit waar.
Is het toegestaan om bij het verlaten van de staat van de Ihram jezelf en anderen te
scheren?
Ja.
Wat is het oordeel over haren die vanzelf vallen in de staat van de Ihram?
Dit is niet erg omdat je het niet kunt tegenhouden.

Wat is al-Hadj al-Akbar?
Wanneer Arafa op een vrijdag valt wordt dit door velen al-Hajj al-Akbar genoemd. Volgens
sommigen is al-Hajj al-Akbar die in de Koran wordt vermeld de Hadj onder leiding van Abu
Bakr en volgens sommigen de Hadj die door de profeet werd verricht.
Kan men op Hadj gaan met Haram (ongeoorloofd) geld?
Volgens de Hanbali wetschool is dit niet toegestaan. Volgens de andere wetscholen is de
Hadj in deze situatie geldig. Het geldt geld blijft wel Haram.
Is er de verplichting om met een lening op Hadj te gaan?
Nee. Het is zelfs beter om geen geld als gift van iemand te accepteren zodat je je niet
schuldig tegenover die persoon gaat voelen. Daarentegen zijn er ook geleerden die van
mening zijn dat het beter is om een lening te nemen voor Allah in plaats van een lening voor
wereldse zaken.
Bij het aanraken van de Zwarte Steen blijft de geur ervan op je hand. Is men dan in de
staat van de Ihram een boetedoening verschuldigd?
Indien het gezicht en de hand nat worden tijdens het aanraken is men een boetedoening
verschuldigd.
Wat is het oordeel van het verblijf in Muzdalifah?
Het is Wajib [verplicht].
Wat is het oordeel van het verblijf in Mina?
Volgens de Hanafi wetschool is het Sunnahhh en volgens de andere wetscholen is het Wajib
[verplicht].
Wat is het oordeel indien iemand anders mijn geslachtsdeel ziet?
Dit is Haram. Indien een vierde deel of meer van het te bedekken lichaamsdeel zichtbaar
wordt, dient men een schaap of een geit te offeren.
Heeft de Ihram kleding een bepaalde kleur?
De kleur is niet belangrijk. Er wordt meestal voor wit gekozen. De Ihram kun je wassen en
veranderen.
Heeft de Ihram kleding voor vrouwen een bepaalde vorm?
De Ihram kleding voor de vrouw is haar eigen normale kleding. Het gezicht wordt niet
bedekt, ze draagt geen handschoenen en zwarte kleur is niet verplicht.
Hoe knippen de vrouwen hun haren bij het verlaten van de staat van de Ihram?
Vrouwen maken hun haar twee cm korter. Dit is voldoende. Na het knippen gooien ze het
haar in de vuilnisbak.
Kunnen de mannen en vrouwen samen de Tawaaf verrichten?
Ja, omdat er geen andere keuze is. Men dient wel rekening te houden met anderen.
Is parfum toegestaan in de staat van de Ihram?
Nee.

Hoe ziet een Ihram schoen eruit?
In de vorm van een slipper. De neus, bovenkant en achterkant dienen op te zijn. In
noodzakelijke situaties is een dichte schoen toegestaan met een boetedoening.
Is vasten op de dag van Arafa toegestaan?
Ja, maar het is beter om niet te vasten.
Wat moet ik doen als ik een plant heb geplukt in Arafa of in de Haram-gebieden?
Men dient een Sadaqa te geven.
Hoe worden het middag- en namiddaggebed verricht op de vlakte van Arafa?
Deze gebeden worden achter elkaar verricht.
Moeten we bij het achter elkaar verrichten van de gebeden op de vlakte van Arafa ook de
Sunnahhh gebeden verrichten?
Nee.
Is het toegestaan om in plaats van iemand anders op Hadj te gaan terwijl je zelf dat nog
niet hebt gedaan?
Behalve de Shafi’i wetschool is dit volgens de andere wetscholen toegestaan. Het is wel
beter om eerst voor jezelf op Hadj te gaan.
Wat is het oordeel van ket kussen van de Zwarte Steen?
Dit is Sunnahh. Je dient wel rekening te houden met anderen. Onrust veroorzaken tussen de
mensen kan tot Haram leiden.
Wat is het oordeel van groeten van de Rukn al-Yamani?
Dit is Sunnahh.
Wat is het oordeel van het verrichten van de Tawaaf na de Hadj al-Tamattu`?
Na het verlaten van de staat van Ihram, kan men de Umrahhhh verrichten. Het is Makrooh
[afgeraden] om op de dag van Arafa, ‘Eid en op de dagen van Tashriek de Umrahhhh te
verrichten. Op alle andere dagen is de Umrahhhh toegestaan.
Hoe lang duurt het verblijf op de vlakte van Arafa?
Vanaf de middag van de dag van Arafa tot zonsopgang van het offerfeest.
Mag Zamzam water staand worden gedronken?
Dit is toegestaan. Men dient het in drie slokken te drinken na het zeggen van Bismillah. Men
dient hierbij Allah om kennis, goede verdiensten en gezondheid te vragen.
Mogen de vrouwen en mannen gemengd het gebed verrichten?
Volgens de Hanafi wetschool mag dit niet. Volgens de andere wetscholen is dit toegestaan.
Indien er geen andere keuze is kunnen de Hanafi’s ook samen het gebed verrichten. In
noodzakelijke situaties kunnen wetscholen namelijk regels van elkaar overnemen.
Mag ik zittend het gebed verrichten?
Het is niet toegestaan om tijdens het gebed te zitten, indien je de mogelijkheid hebt om te
staan. Dit geldt ook voor vrouwen.

Wat is het oordeel van iemand die seksuele handelingen heeft verricht in de staat van
Ihram?
Indien dit voor het verblijf op de vlakte van Arafa gebeurt wordt de Hadj volgens de vier
wetscholen ongeldig. De persoon die dit heeft gedaan gaat wel gewoon door met de Hadj,
maar dient het volgend jaar in te halen. Als boetedoening dient deze persoon volgens de
Hanafi wetschool een geit of een schaap te offeren. Volgens andere wetscholen dient hij een
rund of een kameel te offeren.
Indien de seksuele handeling na het “verblijf”, voordat men zich heeft geschoren om de
staat van de Ihram te verlaten, gebeurt, is de Hadj volgens de Hanafi wetschool geldig en
volgens de andere wetscholen niet. Volgens de Hanafi wetschool dient men wel als
boetedoening een rund of een kameel te offeren.
Indien de seksuele omgang na het scheren gebeurt, voordat de Ṭawāf az-Zīyārah is gedaan,
wordt de Hadj geldig nadat men als boetedoening een schaap of een geit heeft geofferd. Na
de Ṭawāf az-Zīyārah is de Hadj compleet en de verboden handelingen worden opgeheven.
Deze regels gelden ook voor de Ihram van de Umrahhhh. De Umrahhhh dient in geval van
overtreding na afloop direct herhaald te worden. Indien de seksuele handelingen tijdens de
Umrahhhh Tawaaf na vier Shawts gebeurt, wordt de Umrahhhh geldig, nadat men als
boetedoening een schaap of een geit heeft geofferd.
Is het voor mannen toegestaan om tijdens het slapen in de staat van Ihram het hoofd en
de voeten te bedekken?
Nee, dit is niet toegestaan. Alleen het bedekken van de voeten voor de kou is toegestaan. Dit
mag geen kledingstuk zijn zoals een sok maar een stukje stof of deken.
Wat moet een vrouw doen die tijdens de Hadj menstrueert na haar intentie om de
Umrahhhh te verrichten?
Ze gaat naar Arafa zonder de handelingen van de Umrahhhh te verrichten. Na het verblijf op
de vlakte van Arafa gaat ze naar Muzdalifah en Mina om daar de verplichtingen te vervullen.
Na haar menstruatie verricht ze de verplichte Tawaaf en de Sa’y. Dit geldt dan ook meteen
als haar Tawaaf en Sa’y voor de Umrahhhh. Indien ze wenst kan ze daarna nog een aparte
Umrahhhh verrichten. De Hadj die ze als eerst heeft verricht wordt dan Hadj Qiran.
Is men ook een boetedoening verschuldigd indien een overtreding per ongeluk gebeurt in
de staat van de Ihram?
Ja. Bij iedere overtreding -met wat voor reden dan ook- is men een boetedoening
verschuldigd. Bij een overtreding met opzet dient men naast de boetedoening ook om
vergiffenis te vragen. Indien de overtreding per ongeluk is gebeurd, hoeft dit niet.
Wat is het oordeel van het gebruiken van henna?
Het gebruik van henna is net als parfum verboden. Bij het aanbrengen van henna op de
handen en voeten dient men als boetedoening een offer te geven. Bij het aanbrengen op het
hoofd dient men twee offers te geven, indien de henna droogt op het haar, omdat het gaat
ruiken en men dan het hoofd moet bedekken.

Wat moet ik doen als ik Miqat betreed zonder de staat van Ihram?
Men dient terug te keren. Indien dit niet mogelijk is dient men als boetedoening een offer te
geven.
Wat is het oordeel van het verrichten van Ṭawāf az-Zīyārah in onreine staat?
In dat geval dient men als boetedoening een rund of een kameel te offeren. Nog beter is het
om het gedurende het verblijf in Mekka alsnog te verrichten. Het uitbrengen van een offer is
dan ook niet nodig.
Wat is het oordeel van het verrichten van de Ṭawāf az-Zīyārah zonder de kleine wassing?
Dit is een verplicht onderdeel van de Hadj dat niet zonder de kleine wassing verricht kan
worden. In dit geval dient men een schaap te offeren.
Wat is het oordeel van het verrichten van Ṭawāf al-Qudūm en Ṭawāf al-Wadā in onreine
staat?
In deze twee gevallen dient men een schaap of een geit te offeren. Indien men dit zonder de
kleine wassing (Wudhu) heeft verricht, geeft men Sadaqa.
Is er een plek of een tijd voor een boete offer?
De offers dienen binnen het Haram gebied geofferd te worden. Hier is geen tijd aan
gebonden.
Is het mogelijk om de Sa’y eerst te doen en dan de verplichte Tawaaf?
Dit is mogelijk in de staat van de Ihram met de intentie voor de Hadj. Degenen die de Hadj
Qiran en Hadj ifrad doen kunnen de Sa’y na de Ṭawāf al-Qudūm verrichten. Degenen die de
Hadj Tamattu’ doen, verrichten in de staat van de Ihram eerst de vrijwillige Tawaaf, voordat
ze naar Arafa gaan. Daarna kunnen ze de Sa’y van de Hadj verrichten.
Hoe zit het met het verrichten van de wassing bij vrouwen waarbij er bloed blijft komen na
een menstruatie?
Volgens de Maliki wetschool is het gewenst om voor ieder gebed de kleine wassing te
verrichten. Volgens de andere wetscholen is het verplicht om voor ieder gebed de kleine
wassing te verrichten.
Wat is het oordeel van het verrichten van de Sa’y in onreine staat of tijdens de
menstruatie?
De Sa’y is geldig. Het is echter gewenst om de Sa’y in algehele reinheid te verrichten.
Wat is Ihsâr?
Ihsâr betekent dat een bedevaartganger, nadat de staat van de Ihram is aangenomen, om
een bepaalde reden zoals ziekte, diefstal of overlijden van de echtgenoot, de Hadj of de
Umrahh niet mag voltooien. Deze persoon brengt een offer uit en treedt uit de staat van de
Ihram. De Hadj of Umrahh wordt een andere keer ingehaald.
Wat is Fawât?
Fawât betekent het missen van het verblijf op de vlakte van Arafat. Omdat dit een verplicht

onderdeel van de Hadj is wordt de Hadj ongeldig, indien dit niet wordt gedaan. De Hadj
wordt een andere keer ingehaald.

Wat is het oordeel van Halq (scheren) en Taqsier (kortknippen)?
Voor mannen is het verplicht om tijdens de Hadj hun hoofden te scheren. Het is tevens
mogelijk om het haar bij te knippen. Tijdens de Umrahh wordt dit na de Sa’y al-Umrahh en
tijdens de Hadj wordt dit op de eerste dag van het offerfeest na de steniging het offeren in
Mina gedaan waarna men de staat van de verlaat. Het is verplicht om eerst te stenigen daarna
te offeren en als laatst te scheren. Degenen die na het offeren de staat van de Ihram verlaten
voordat ze zich hebben geschoren dienen nog een keer te offeren, omdat ze een verplicht
handeling hebben overgeslagen. Het is tevens verplicht om minstens een vierde deel van het
haar te knippen wat “Taqsier” wordt genoemd. Het hoofd kaalscheren is nog beter. Dit wordt
“Halq” genoemd. Degenen die nog minder dan een vierde deel van het haar knippen missen
een verplicht handeling en dienen als straf een offer uit te brengen. Volgens de Shafi’i
wetschool is het voldoende indien men drie haartjes knipt. Voor vrouwen is het genoeg indien
ze hun haren minimaal 2cm korter laten knippen.
Na het scheren worden alle verboden (behalve de seksuele omgang) opgeheven. Seksuele
omgang wordt pas na de tawâf al-ziyara toegestaan. Met Halq en Taqsier wordt het hoofdhaar
bedoeld. Er staat een boete tegenover indien men de baard of snor eerder scheert. Kale
mensen doen alsof ze hun hoofd scheren door een scheerapparaat over hun hoofd te
bewegen. Degenen die dit niet doen dienen als straf een offer uit te brengen. Het is mogelijk
om je eigen haren en tevens die van anderen te scheren.
Wat is een overtreding?
Met overtredingen wordt het overslaan of het niet op tijd doen van een verplichte handeling
tijdens de Hadj of Umrah en je niet houden aan de verboden van de staat van de Ihram
bedoeld. Voor iedere overtreding is men een boetedoening verschuldigd. Men dient
daarnaast om vergiffenis te vragen aan Allah. Terwijl er voor een overtreding bij de Hadj alifrâd en Hadj al-tamattu één boetedoening is verschuldigd, is bij de Hadj al-qirân twee
boetedoeningen verschuldigd omdat de Umrah en de Hadj in dezelfde staat van de Ihram
worden verricht. Een boetedoening kan in de vorm van herhalen van de Umrah of Hadj,
offeren van een kameel, rund, schaap of geit, geven van een liefdadigheid, vasten en
terugbetalen van het bedrag door de Badal. Een boetedoening is verplichte en mag niet
uitgesteld worden. Indien de Hadj of Umrah om een bepaalde reden ongeldig wordt dienen
deze herhaald te worden.
Bij welke overtredingen dient men een kameel of een rund te offeren?
1. In de staat van de Ihram seksuele gemeenschap hebben na het verblijf op de vlakte van
Arafat, voordat de verplichte Tawaaf wordt gedaan. In dit geval wordt er een kameel of een
rund geslacht. Indien deze overtreding voor het verblijf op de vlakte van Arafat gebeurt wordt
de Hadj ongeldig. Men dient een andere keer weer op Hadj te komen.

2. De verplichte bezoeksTawaaf in rituele onreinheid verrichten. In dit geval wordt er weer
een kameel of een rund geslacht. Indien de Tawaaf in rituele reinheid herhaald wordt voordat
de tijd van de Tawaaf verstreken is hoeft er niet geslacht te worden.
Bij welke overtredingen dient men een schaap of geit te offeren?
1.
In de staat van de Ihram veel parfum gebruiken.
2.
De haren, baard of een ander lichaamsdeel met henna verven.
3.
In de staat van de Ihram make-up artikelen gebruiken.
4.
In de staat van de Ihram 24 uur genaaide kleding aan hebben.
5.
Het hoofd 24 uur bedekt houden. (mannen)
6.
24 uur schoenen aan hebben.
7.
In de staat van de Ihram het hoofd scheren. De snor scheren is toegestaan.
8.
Het knippen van alle vinger- of teennagels.
9.
Op de vlakte van Arafat niet wachten tot zonsondergang.
10.
De verplichte bezoeks-Tawaaf zonder woedoe doen. Een verplichte- of een vrijwillige
Tawaaf in rituele onreinheid verrichten
11.
De verplichte handelingen niet de volgorde doen. Zoals bijvoorbeeld offeren of
scheren voor het stenigen van de duivel.
12.
Minder dan de helft van de stenen gooien die op een dag gegooid dienen te worden
in Mina.
Bij welke overtredingen dient men een liefdadigheid te geven?
1.
In de staat van de Ihram weining parfum gebruiken. Het bedrag dat gegeven dient te
worden is net als bij de fitra.
2.
Een genaaide kleding, een schoen of een hoofddeksel (voor mannen) minder dan 24
uur lang aan hebben.
3.
Minder dan een vierde deel van het hoofd of de baard scheren.
4.
Eén of een paar vinger- of teennagel(s) knippen.
5.
Het hoofd of de baard scheren of nagels knippen van een muhrim.
6.
Minder dan de helft van de zeven stenen gooien in Mina. Voor iedere niet gegooide
steen dient er een liefdadigheid gegeven te worden.
Bij welke overtredingen dient men de waarde ervan te geven?
1.
Degene die in de staat van de Ihram jaagt, dient de prijswaarde van het dier, de vogel
of insect als liefdadigheid aan de armen te geven.
2.
In geval van snijden of plukken van planten (behalve de vruchten) binnen het Harem
gebied dient de prijswaarde ervan aan de armen gegeven te worden.

Hadj Woordenboek
Afaki: De mensen die buiten de miqat grenzen wonen. Zij mogen Mekka zonder de staat van
de Ihram niet betreden.
De Goot van Genade (Mizab al-Rahma): De watergoot die zich boven in de westelijke muur
van de Ka’ba bevindt. Het regenwater dat op het dak van de Ka’ba valt, wordt door deze
goot afgevoerd. De goot wordt regelmatig vernieuwd.
Arafa: Dit is een begrensd gebied dat zich op 25 km ten zuidoosten van Mekka bevindt. Hier
vindt het “verblijf” plaats wat één van de verplichtingen van de Hadj is.
De Dag van Arafa: Dit is de negende dag van de maand Dhul-Hijja, de dag van het verblijf op
de vlakte van Arafa.
Badal: Een persoon die in plaats van iemand anders op Hadj gaat.
Badana: Een offer in de vorm van een kameel of rund.
Bayt Al-Atîk: De naam van de Ka’ba in de Koran.
In een overlevering zegt de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam]: “De reden waarom Allah de
Ka’ba “Bayt Atik” heeft genoemd is dat Hij de Ka’ba heeft beschermd tegen de vijanden.
De Djamras: De drie zuilen in Mina. Deze heten: Akaba, Woesta en Oe’la. Men noemt de
Akaba de grootste, de Woeste de middelste en de Oe’la de kleinste duivel.
Op de eerste dag van het offerfeest wordt alleen de Akaba gestenigd. Op de tweede en de
derde dag van het offerfeest wordt eerst op de kleinste, daarna op de middelste en als laatst
op de grootste duivel zeven steentjes gegooid.
Djinayat: Overtredingen tijdens de Hadj waarvoor een boetedoening geldt.
Dem: Een offer in de vorm van een schaap of geit.
Fawat: Het verblijf op de vlakte van Arafa niet op tijd kunnen doen. In dit geval dient de Hadj
opnieuw verricht te worden.
Fidya: Een boete in geval van een overtreding tijdens een rituele handeling.
Hajar Al-Aswad: Een glimmende zwarte steen in eivorm die zich in de oosthoek, aan de
rechterkant van de deur van de Ka’ba bevindt. De steen bevindt zich op een hoogte van 1.5
meter waarvan de diameter 18-19 cm is. De Hajar Al-Aswad die het beginpunt van de
Tawaaf aangeeft werd door de Profeet Ismaël bij de berg Abu Kubays gevonden.
Tijdens verscheidene aanvallen op de Ka’ba werd de Zwarte Steen gebroken. In het jaar 929
werd de steen zelfs na de aanval van de Karmatieën meegenomen en na 20 jaar weer
teruggebracht. De steen bestaat nu uit drie grote stukken en is omlijst met zilver. Door het
voortdurend kussen en aanraken van de steen is er een holte ontstaan.
Het is Sunnahh om de Zwarte Steen te groeten en te kussen. Umar (r.a.) zei: “O, de Zwarte
Steen. Ik weet dat jij een steen bent. Als ik niet had gezien dat de Profeet [sal Allahu alayhi
wa sallam] jou kuste had ik het ook niet gedaan.” De reden waarom moslims de steen
kussen is dus alleen omdat de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] dat ook heeft gedaan. De
steen zelf is niet heilig.
De Dagen van de Hadj: De eerste tien dagen van de maand Dhul-Hijja en de dagen van het
offerfeest.

Haram: Het begrensd gebied rond Mekka waar het plukken van planten en het jagen op
dieren verboden is. Dit bekend gebied werd door de engel Djibriel bepaald. Mina en
Muzdalifah bevinden zich in het Haram gebied. Het vallei Muhassir tussen deze twee
plaatsen behoort echter niet tot het Haram gebied.
Halq en Taqsier: Het kaalscheren van de haren om uit de staat van de Ihram te treden heet
Halq en een vierde deel van de haren scheren heet Taqsier. Het doen van Halq is beter dan
Taqsier.
Hatim: De lage muur die tegenover de zuid-oost muur van de Ka’ba staat. De ruimte tussen
de Ka’ba en de muur wordt Hijr of Hijr-i Ismaïel genoemd. Omdat deze ruimte bij de Ka’ba
hoort, wordt de Tawaaf om de muur verricht.
Hady: Een offer die binnen het Haram gebied wordt uitgebracht tijdens de Hadj.
Harwala: Het snel heen en weer lopen tussen de met groene verlichting gemarkeerde
plekken tijdens de Sa’y.
Hijr: De ruimte tussen de Hatim en de Ka’ba.
Hill: De plaatsen tussen het Haram gebied en de Miqat grenzen.
Ihram: De Izār en de Rida die aangetrokken worden voor de Hadj of de Umrahhhh. In de
staat van de Ihram, zijn bepaalde handelingen die normaal toegestaan zijn, verboden.
Ihsar: Het niet mogen verrichten van de Hadj of Umrahhhh.
Istilaam: Het begroeten van de Zwarte Steen. De handen worden tot de oren opgeheven
terwijl er “Bismillahi Allahu Akbar” wordt gezegd. Indien men de Zwarte Steen niet kan
kussen doet men op een afstand alsof men het aanraakt en kust men de eigen handpalm.
Izār: Het onderste gedeelte van de Ihram kleding.
Iztiba: Het bedekken van de linkerschouder met de Rida zodat de rechterschouder onbedekt
blijf tijdens de Tawaaf, wanneer de Tawaaf voor de Sa’y wordt gedaan. Het is Sunnahh om
dit te doen.
Kaffâra: Een boetedoening in de vorm van vasten, sadaqa of een offer na een overtreding.
Maqâm Ibrahiem: De steen die de Profeet Ibrahiem tijdens het bouwen van de Ka’ba als
opstapje had gebruikt. Op de steen, die nu vlak bij de Ka’ba wordt bewaard, zijn de
voetafdrukken van de Profeet Ibrahiem zichtbaar. In de Koran wordt dit ook vermeld. Het
brengt meer hasanaat op indien men de Tawaaf Salah achter de Maqâm Ibrahiem verricht.
Volgens een overlevering heeft de Profeet Ibrahiem mensen uitgenodigd voor de Hadj
terwijl hij op de steen stond. Er zou zich zelfs een wonder hebben voorgedaan tijdens het
bouwen van de Ka’ba: De steen zou als een lift hebben gefunctioneerd.
Mekkî: Mensen die in Mekke binnen de miqat grenzen wonen.
Manasik: Religieuze handelingen tijdens de Hadj.
Marwa: Eén van de twee heuvels waar de Sa’y wordt gedaan. De andere heuvel heet Safa.
Het beginpunt is bij Safa en het eindpunt bij Marwa.

Masâ: De plek tussen Safa en Marwa.
Mash’ar-i Haram: De heuvel genaamd Kuzah in Medina. Het is Sunnahh om het verblijf bij
Muzdalifah bij deze heuvel te doen. De Mash’ar-i Haram Moskee bevindt zich ook hier.
Mataf: Het gebied rond de Ka’ba waar de Tawaaf plaatsvindt.
Miqat: De plaatsen waar de afakis de staat van de Ihram aannemen. Deze plaatsen zijn, te
beginnen bij de verste: Dhul-Hulayfa, Cuhfa, Zâtu’l-Irk, Karnu’l Manâzil en Yalamlam.
Mina: Een gebied dat binnen de grenzen van de Haram gebied ligt tussen Mekka en
Muzdalifah. Dit is de plek waar de steniging plaats vindt en geofferd wordt.
Multazam: Het gedeelte tussen de deur van de Ka’ba en de Zwarte steen. Het levert veel
hasanaat op wanneer men hier tot Allah smeekt terwijl men de Ka’ba aanraakt.
Moezdalifa: Het begrensd gebied tussen Arafa en Mina. Het verblijf bij Muzdalifah, wat één
van de Wajib handelingen van de Hadj is, vindt hier plaats.
Ramal: Het op een haastige manier lopen terwijl men de schouders beweegt tijdens de
eerste drie shawts van een Tawaaf, indien men daarna de Sa’y gaat verrichten.
Rida: Het bovengedeelte van de naadloze Ihram kleding.
Rukn al-Yamani: De zuidhoek van de Ka’ba. Dit gedeelte wordt ook als de Zwarte Steen
begroet. Ibn Umar (r.a.) heeft overgeleverd dat de Profeet ook bij de Rukn al-Yamani istilâm
heeft gedaan.
Salawaat al-Shareef: De Dua’s die voor de Profeet worden opgelezen. Dit zijn de Dua’s,
“Allahumma Salli” en “Allahumma Barik” en het opzeggen van “Allahumma salli ala
Sayyidina Muhammadin ve ala ali Sayyidina Muhammad.”
Sa’y: Het zeven keer heen en weer lopen tussen de heuvels Safa en Marwa. Dit is een wajib
handeling van zowel de Hadj als de Umrahhhh.
Safa: Het beginpunt van de Sa’y.
Shawt: Het één keer om de Ka’ba lopen tijdens de Tawaaf. Het beginpunt van één shawt is
de Zwarte Steen. Bij de Sa’y wordt het lopen van de ene heuvel naar de andere ook een
shawt genoemd. Zowel de Tawaaf als de Sa’y bestaan uit zeven shawts.
Tahalloel: Het verlaten van de staat van de Ihram na het voltooien van een aantal
verplichtingen.
Tatawwoe: Vrijwillige religieuze handelingen.
Tawaaf: Het zeven keer om de Ka’ba lopen wanneer men bij de Zwarte Steen begint.
Tahliel: Het opzeggen van: “Lâ ilaha illallâhu vahdahû lâ sjarieka lah. Lahu’l-mulku wa lahu’lhamdu wa huwa ala kulli sjay’in kadir.” “( Er is geen god dan Allah. Hij is één. Hij heeft geen
deelgenoten. Tot hem behoort de mülk (het koninkrijk), en alle lof behoort Hem toe, en Hij
heeft alle macht over alle zaken).”

Takbier: “Allahu Akbar. La ilaha illallahu wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.” “(
Allah is de grootste, Allah is de grootste. Er is geen god dan Allah. Allah is de grootste. Alle lof
behoort Hem toe).”
Talbiyah: “Labbayk Allahumma Labbayk. Labbayka la sjarieka laka labbayk. Innal hamda
wannighmata laka wal mulk. La sjarieka lak. “( Hier ben ik, O Allah, Hier ben ik. Hier ben ik, U
heeft geen deelgenoten. Alle lofprijzingen, zegeningen en de soevereiniteit is van U. U heeft
geen deelgenoten.)”
De Dag van Tarwiya: De achtste dag van de maand Dhul-Hijja. Het is Sunnahh om op deze
dag naar Mina te gaan en daar de nacht door te brengen.
Udhiya: Het dier dat op het offerfeest wordt geslacht.
De Urana Vallei: Het gebied waarin tevens de zuidkant van de Namira Moskee zich bevindt
terwijl het niet tot de vlakte van Arafa behoort. Het is daarom niet toegestaan om het
verblijf op de vlakte van Arafa op dit gebied te doen.
Woekoef: Het verblijven op de vlakte van Arafa en Muzdalifah.
Zamzam: De heilige bron die vlak naast de Ka’ba ligt. De bron kwam op een wonderbaarlijke
wijze door de genade van Allah tevoorschijn toen Hagar, de moeder van Ismaïl op de
woestijn wanhopig naar water zocht. Door de bron vestigden veel Arabieren zich in Mekka
waardoor Mekka een grote stad werd. De zamzam bron was ook een reden voor het
vestigen van de Jurhums in Mekka.
Zamzam heeft een lekkere geur en smaak. Men gelooft dat het een geneeskrachtige werking
heeft en bedevaartgangers brengen Zamzam water mee naar huis. In een overlevering zegt
de Profeet: “Dit water is zeker heilig. Het is voedsel voor de hongerige en genezing voor de
zieke.” Na Ismaïl werd de Zamzam put gedicht en was het niet meer zichtbaar. Een aantal
eeuwen later werd Abdulmuttalib, de grootvader van de Profeet in zijn droom opgedragen
de put opnieuw te graven. In zijn droom werd hem ook verteld op welke plek hij dit moest
doen.
In een andere overlevering zegt de Profeet: “De moeder van Ismaïl had een soort bassin
gemaakt om de bron opdat het water niet weg zou vloeien. Had ze dit niet gedaan, dan zou
de Zamzam nu een stroom zijn die vloeide over de aarde.”
De Zamzam wordt staand en richting de Ka’ba gedronken terwijl de volgende du’a wordt
opgelezen: “ Allahumma innî as’aluka ilman nafi’an wa rizkan wasi’ân wa sjifâ’an min kulli
dam wa sakamin.”
( O Allah, ik vraag U om kennis die een gunst voor mij zal zijn, een goede voorziening en
bescherming tegen allerlei ziektes en problemen.)

