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Voorwoord
Alle lof zij Allah, de Onderhouder der werelden, de uiterst Genadevolle. Vrede en
uitgelezen zegeningen van Allah zij met Zijn geliefde Boodschapper, Sayyidunaa
Muhammad  en zijn metgezellen, familie en volgelingen.
Het volgende:
We zijn Allah, de Almachtige, erg dankbaar voor het feit dat Hij ons de gelegenheid
heeft geschonken en ons in staat heeft gesteld om wederom een steentje bij te
mogen dragen aan het dienen van de Islamitische gemeenschap.
Voor u ziet u een verhandeling over één van de vijf pijlers van de Islaam: de Ḥadj
(bedevaart). Deze verhandeling is geschreven vanuit de Wetschool van de vroegste
geleerden van Madinah Munawwarah, namelijk de Malikitische Wetschool.
De Hadj is het spirituele hoogtepunt in het leven van de moslim en is voor talloze
mensen uit alle uithoeken van de wereld een langgekoesterde hartenwens waar ze
een groot deel van hun leven naar uitzien tot ze worden geroepen om eindelijk in
het heiligdom van Mekka en Madinah te mogen verschijnen. Tijdens de Ḥadj worden
de eenheid, saamhorigheid, tolerantie, solidariteit, broederschap en gelijkheid van
alle moslims ter wereld manifest.
De mens reist tijdens de bedevaart niet alleen naar de heilige plaatsen, maar reist
tegelijkertijd ook naar het diepste van zijn eigen ziel om dan zichzelf te ontdekken,
waarna pas hij kan transformeren tot een beter mens en dichter bij zijn Schepper
kan geraken.
Ook wordt dankzij de Ḥadj de band die de moslim heeft met de heilige Profeet , de
Metgezellen  en met belangrijke historische gebeurtenissen van de Ummah,
versterkt en intenser, waardoor hij bewuster door het leven zal gaan.

Het behoeft dus geen betoog dat het leren van de voorschriften van de Ḥadj een
plicht is voor degenen die deze gaan verrichten. Vandaar dat ook het leren van deze
regels tot een erg verdienstelijke vorm van aanbidding (ʿibaadah) behoort.
Dit boekje beoogt in deze behoefte van onze Malikitische broeders en zusters te
voorzien.
We smeken Allah, de Almachtige, om dit werk van profijt te laten zijn voor de lezers
en om het puur omwille van Zijn Tevredenheid te laten zijn en het te accepteren,
voorwaar, Hij is de Genadevolle, de Gratieuze.
Moge Allah, de Almachtige, een ieder die de zegenrijke plicht van de Ḥadj nog niet
heeft kunnen volbrengen, inspireren om deze zo spoedig mogelijk op een optimale
manier te volbrengen.
Tot slot vragen wij aan Allah, de Almachtige, om Madrasah Raayatun Nabiy  te
zegenen en iedereen die heeft bijgedragen aan het tot stand komen van dit werk te
belonen met Zijn Tevredenheid en Acceptatie in beide werelden, Amien.
Voor eventuele op- en/of aanmerkingen houden wij ons aanbevolen, zodat we ons
kunnen blijven verbeteren met de Tauwfieq van Allah, de Verhevene.
Namens de medewerkers van StION: Madrasah Raayatun Nabiy 

vrijdag 25 Ramadaan 1437 - 1 juli 2016

Leeswijzer:
Dit boekje is een beknopte beschrijving van de handelingen met betrekking tot de
Ḥadj.
In de inleiding wordt ingegaan op de definitie en de verschillende vormen van
Iḥraam. In dit boekje is er voor gekozen om de Hadj te behandelen volgens de
Tamattuʿ.
Indien je eerst naar Madinah Munawwarah gaat en daarna pas naar Makkah
Mukarramah, begin dan vanaf hoofdstuk: ‘Eerst naar Madinah Munawwarah’ te
lezen.
Ga je eerst naar Makkah Mukarramah en daarna pas naar Madinah Munawwarah,
begin dan vanaf hoofdstuk: ‘Eerst naar Makkah Mukarramah’ te lezen.



Inleiding
Definitie van Iḥraam
Iḥraam is het aannemen van de intentie voor de ʿUmrah1 of Ḥadj. Hierbij is het
noodzakelijk (Waadjib) dat dit gepaard gaat met een uitspraak of handeling die
betrekking hebben op deze intentie, zoals bijvoorbeeld de Talbiyah (het opzeggen
van de formule: "Labbayka Allaahumma Labbayka……") enz.
Gaat deze intentie echter niet gepaard met een uitspraak of handeling die duiden op
de intentie, dan treedt je wel in de staat van Iḥraam, maar voor het nalaten van het
Waadjib onderdeel dien je ter compensatie een boeteoffer (Dam) te doen.
Je kan drie verschillende soorten vormen van Iḥraam aannemen:

Ifraad, Qiraan en Tamattuʿ
1. Ifraad houdt in dat alleen de Ḥadj wordt verricht zonder deze te combineren met
een ʿUmrah.
2. Qiraan houdt in dat de ʿUmrah en Ḥadj worden verricht zonder uit de Iḥraam te
treden tussen de ʿUmrah en Hadj.
3. Tamattuʿ houdt hetzelfde in als Qiraan, alleen treedt je bij Tamattuʿ wel uit de
Iḥraam tussen de ʿUmrah en Ḥadj.2
Bij de Qiraan en Tamattuʿ geldt dat men wel een offerdier dient te offeren. Dit geldt
niet voor de Ifraad.

Let op: Voor elk van bovenstaande vormen van Ḥadj geldt een eigen intentie.




1

De ʿUmrah is een kleine bedevaart waarbij slechts de Ṭawaaf (rondgang om de heilige Kaʿbah) en Saʿy (heen en weer lopen
tussen de Ṣafaa en Marwah) worden verricht, terwijl de Ḥadj de grote bedevaart is die een aantal dagen duurt.
2
Je dient wel eerst opnieuw in de Iḥraam te treden voor de Ḥadj.
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De Tamattuʿ
We zullen ons in deze beschrijving beperken tot het behandelen van de Tamattuʿ.
In deze vorm is er meer verlichting en gemak voor de bedevaartganger.

Wat is Tamattuʿ?
Tamattuʿ houdt het volgende in: “Het eerst verrichten van de ʿUmrah in de Ḥadj maanden3 en vervolgens in datzelfde jaar de Ḥadj verrichten voordat men terugkeert
naar huis. In de periode tussen de ʿUmrah en de Ḥadj is men niet in de staat van
Iḥraam.”4

Uit welke onderdelen bestaat de ʿUmrah?
Zoals reeds is uitgelegd houdt Tamattuʿ in dat eerst de ʿUmrah wordt verricht en
vervolgens in datzelfde jaar de Ḥadj. De ʿUmrah bestaat uit drie Arkaan:
1. De Iḥraam.
2. De Ṭawaaf: zeven keer om de Kaʿbah gaan.
3. De Saʿy: zeven keer heen en weer lopen tussen Ṣafaa en Marwah.

Uit welke onderdelen bestaat de Ḥadj?
Arkaan:
1.
2.
3.
4.

Iḥraam.
Ṭawaaf al-Ifaaḍah (zeven keer om de Kaʿbah gaan).
Saʿy (zeven keer heen en weer lopen tussen Ṣafaa en Marwah).
ʿArafah.

Waadjib onderdelen:
1. Het verrichten van de Ṭawaaf al-Qudoem.
2. Verblijven in Muzdalifah.
3. Het werpen van steentjes naar de Djamarah al-ʿAqabah op de 10e van Dhul Hidjdjah (dag van het offerfeest).
4. Het knippen / scheren van het hoofdhaar.
5. Het werpen van steentjes naar Djamarah al- ʿAqabah voordat de haren worden
geknipt / geschoren.
6. Het werpen van steentjes naar Djamarah al- ʿAqabah voordat de Ṭawaaf alIfaaḍah wordt verricht.
3

Shawwaal, Dhul Qaʿdah en Dhul Ḥidj-djah.
Dus zowel de ʿUmrah alsook de Hadj worden beiden verricht door degene die de Tamattuʿ doet. Daarom zal in dit boekje eerst
de ʿUmrah worden beschreven.
4

11
StION Stichting Islamitische Organisatie Nederland

www.stion.nl | info@stion.nl

7. Het overnachten te Minaa op de dagen van Tashrieq (11e, 12 en 13e dag) van de
maand Dhul Ḥidj-djah).
8. Het werpen van steentjes naar de drie Djamaraat op de dagen van Tashrieq.
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Sharʿiy Opdragende Voorschriften
Farḍ/Rukn
Dit woord wordt gebruikt om de religieuswettelijke status aan te geven van een
handeling of onderdeel dat verplicht is. Wanneer een onderdeel Farḍ is, dan wil dat
zeggen dat de geldigheid van een handeling/ʿIbaadah hier van afhangt. De Farḍ
onderdelen van een handeling zijn als het ware de fundamenten ervan, als er één of
meer hiervan ontbreekt dan is de handeling niet geldig. We kunnen dit woord naar
het Nederlands vertalen met: verplicht.
Het nalaten van een Farḍ onderdeel is Ḥaraam en is men het waard om door Allah,
de Verhevene, te worden bestraft, terwijl men door het uitvoeren ervan juist wordt
beloond.
Waadjib5
Dit woord wordt gebruikt om de religieuswettelijke status aan te geven van een
handeling of onderdeel dat noodzakelijk is. Wanneer een onderdeel Waadjib is, dan
wil dat zeggen dat wanneer men dit verzaakt, de handeling weliswaar als voltooid
wordt beschouwd maar niet als volmaakt.6 Het bewust weglaten van een Waadjib
onderdeel is een zonde en is niet toegestaan. Door het naleven ervan wordt men
door Allah, de Verhevene, beloond.

Mandoeb
Dit woord wordt gebruikt om de religieuswettelijke status aan te geven van een
handeling of onderdeel dat aanbevelingswaardig is. Voor het naleven hiervan wordt
men beloond en voor het nalaten hiervan wordt men niet gestraft. Mandoeb heeft
de volgende gradaties: Sunnah Muʾakkadah (benadrukte Sunnah), Sunnah Ghair
Muʾakkadah (niet-benadrukte Sunnah) en Mustahabb (gewenst).

Mubaaḥ
Dit woord wordt gebruikt om de religieuswettelijke status aan te geven van iets dat
indifferent is. Dit wil zeggen dat zowel het doen ervan als het nalaten ervan gelijk is.
Door het te doen krijgt men geen beloning of zonde, zo ook door het nalaten van iets
dat Mubaaḥ is krijgt men geen beloning of zonde. Het is iets neutraals. Wel krijgt

5

ِ  )وen Laazim ( )َﻻ ِزمzijn alle drie synoniemen van elkaar en worden over het
Farḍ ()ﻓَـﺮض, Waadjib (اﺟﺐ
ْ

َ

algemeen door elkaar gebruikt (bij andere aanbiddingen, zoals: reiniging, gebed, vasten etc.). Met
uitzondering wanneer deze termen worden gebruikt voor de Ḥadj en ʿUmrah, want dan wordt er wel
onderscheid gemaakt in de betekenis van Farḍ en Waadjib.
6
Wanneer men tijdens de Ḥadj of ʿUmrah een Waadjib onderdeel niet in praktijk brengt, dan is de
bedevaart wel geldig, maar moet men een boeteoffer doen om zo de gelaten Waadjib onderdeel te
compenseren.
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men er beloning voor indien men dat met een goede intentie doet. Zo ook wordt dit
als een zonde beschouwd als men dit met een slechte intentie doet.

Makroeh
Dit woord wordt gebruikt om de religieuswettelijke status aan te geven van een
handeling die ongewenst is. Het begaan van iets wat Makroeh (ongewenst) is, is
geen zonde, maar men krijgt wel beloning indien men dit bewust nalaat.

Ḥaraam
Dit woord wordt gebruikt om de religieuswettelijke status aan te geven van een
handeling dat verboden is. Het begaan ervan houdt zonde in en men verdient in dit
geval te worden bestraft door Allah, de Verhevene, terwijl het vermijden hiervan
beloning inhoudt. Het is verplicht op elke Moslim om Ḥaraam zaken te vermijden.
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Deel 1:
De ʿUmrah

Eerst naar Madinah Munawwarah
Indien je eerst naar de heilige stad Madinah Munawwarah gaat, dan zal je geruime
tijd voor het aanbreken van de Ḥadj-dagen uit Nederland vertrekken om zo een
aantal dagen in deze gezegende stad te verblijven. Je kan gewoon in jouw normale
kleding vanuit huis vertrekken, omdat de Iḥraam pas wordt gedaan wanneer je naar
de heilige stad Makkah Mukarramah zal vertrekken.
De gezegende stad Madinah Munawwarah is de plek waar de heilige Profeet
Muhammad  de laatste tien jaar van zijn aardse leven heeft doorgebracht. De
heilige Profeet  is hier ook begraven. Het heilige graf bevindt zich tegenwoordig in
de Masdjid Nabawi. Ook duizenden metgezellen hebben hier samen met de heilige
Profeet  geleefd en velen van deze metgezellen zijn begraven in de begraafplaats
Djannatul Baqiʿ, die gesitueerd is naast Masdjid Nabawi.
De heilige stad Madinah Munawwarah is tevens de stad waarin Imam Malik  is
geboren en waarin hij zijn hele leven heeft doorgebracht.
Benut deze gezegende kans goed en bezoek tijdens dit verblijf veelvuldig de heilige
Profeet . Bezoek ook andere plaatsen van historische en spirituele waarde, zoals
Masdjid Qubaaʾ (de eerste Moskee die werd gebouwd door de heilige Profeet ), de
berg Uḥud, Masdjid Qiblatayn etc.

Vertrek naar Makkah Mukarramah
Zorg voor een goede voorbereiding vóór vertrek naar Makkah Mukarramah. Voor de
man geldt dat hij in ieder geval in het bezit moet zijn van twee witte doeken en
slippers. Deze zaken zal hij nodig hebben om in Iḥraam te treden.
Wanneer het moment aanbreekt van vertrek, zullen de bedevaartgangers richting
Makkah Mukarramah worden vervoerd. Eerst zal er een tussenstop worden gemaakt
bij de Mieqaat7: ‘Dhul Ḥulaifah’, tegenwoordig ook bekend onder de naam: ‘Abyaar
ʿAli’. Deze plaats is ongeveer 10 km ver vanaf Masdjid Nabawi. Het is de bedoeling
dat op deze plek de Iḥraam wordt verricht.

7

De Mieqaat is de grensplaats die je in de staat van Iḥraam dient te passeren wanneer je de
bedevaart wenst te verrichten. De plaats waar je de Iḥraam dient aan te nemen (indien je niet in
Makkah woont) verschilt per richting vanwaar je Makkah Mukarramah binnenkomt. Voor de inwoners
van Madinah Munawwarah en de mensen die zich van "achter" Madinah naar Makkah begeven (zoals
bijvoorbeeld de mensen van Shaam/Syrië etc.) is de Mieqaat: Dhul Ḥulaifah.
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Hoe verricht ik de Iḥraam?
Zoals net al aan de orde is geweest dient de bedevaartganger de Iḥraam bij de
Mieqaat te verrichten.8 Het is Sunnah om vlak voor de Iḥraam
raam de Ghusl te
verrichten.9 Het is gewenst om de nagels te knippen, schaam
schaam- en okselhaar te
verwijderen en de snor/baard bij te kknippen voordat men in de Iḥraam
raam gaat.

Wijze van Iḥraam
Ontdoe jezelf van alle (genaaide,
genaaide, omring
omringende,
gestoken of geknoopte)) kledingstukken en
doe enkel slippers aan, een witte doek om het
middel (Izaar)) en een witte doek om het
bovenlichaam (Ridaaʾ). Te
Tevens mag het hoofd
niet bedekt zijn. Ook mag er geen ring,
horloge etc. gedragen worden. Een riem
dragen mag alleen op voorwaarde dat deze
direct op de huid wordt gedragen met de
bedoeling om waardevolle spullen te dragen
(geld, papieren etc.). Dit geldt allemaal voor
de man (zie figuur 1).
Voor de vrouw geldt dat ze (haar normale)
kleding aandoet die haar gehele lichaam goed
bedekt. Ook de voeten dienen bedekt te zijn.
De handen en het gezicht van de vrouw
dienen onbedekt te blijven.10
Verricht hierna tweee vrijwillige Rakaʿaat,11
waarbij in de eerste Rakʿah Soerah alFaatiḥah en daarna Soerah al
al-Kaafiroen wordt
gereciteerd en in de tweede Rakʿah Soerah alFaatiḥah en daarna Soerah al
al-Ikhlaaṣ.12

Figuur 1
8

Het is Waadjib om de Iḥraam bij de Mieqaat te verrichten.
Verricht, indien mogelijk, de Ghusl bij de Mieqaat. Indien dit niet mogelijk is, dan kan de Ghusl ook
eerder verricht worden.
10
Ze mag tijdens de Iḥraam
raam dus geen handschoenen aandoen o
off een gezichtssluier omdoen.
11
Het is Sunnah om na de Ghusl twee vrijwillige Raka
Rakaʿaat
aat te verrichten, nog vóór je de Iḥraam
aanneemt.
12
Deze twee Rakaʿaat
aat mogen niet verricht worden in een periode waarin het Makroeh of Ḥaraam is
om vrijwillige gebeden te verrichten.
errichten.
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Verricht vervolgens de Iḥraam13 door de intentie aan te nemen voor de bedevaart, in
dit geval de ʿUmrah. Doe dit met de volgende bewoording:

ﻚ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ﻋُ ْﻤ َﺮًة
َ ﻟَﺒﱠـ ْﻴ
Vrije vertaling:

Ik ben (gehoorgevend aan Uw opdracht) hier in Uw dienst, O Allah, voor het
verrichten van de ʿUmrah.

Het is vervolgens Waadjib om minstens één keer de Talbiyah direct na de Iḥraam op
te zeggen:

ﻚ
َ َ إ ﱠن اﻟْ َﺤ ْﻤ َﺪ َواﻟﻨﱢـ ْﻌ َﻤﺔَ ﻟ،ﻚ
َ ﻚ ﻟَﺒﱠـْﻴ
َ َﻳﻚ ﻟ
َ ﻚ َﻻ َﺷ ِﺮ
َ  ﻟَﺒﱠـ ْﻴ،ﻚ
َ ﻚ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ﻟَﺒﱠـْﻴ
َ ﻟَﺒﱠـ ْﻴ
.ﻚ
َ َﻳﻚ ﻟ
َ  َﻻ َﺷ ِﺮ،ْﻚ
َ َواﻟ ُْﻤﻠ
Vrije vertaling:

Ik ben (gehoorgevend aan Uw opdracht) hier in Uw dienst. O Allah ik ben hier in Uw
dienst. U hebt geen enkele deelgenoot, ik ben hier in Uw dienst. Waarlijk, de
lofprijzingen, de gunsten en de heerschappij zijn van U. U hebt geen enkele
deelgenoot.

De man dient de Talbiyah hardop uit te spreken, de vrouw dient dit zachtjes te doen.
Het is vervolgens gewenst om de Talbiyah steeds te herhalen totdat je de Masdjid
Ḥaraam in Makkah Mukarramah binnentreedt om de Ṭawaaf al-ʿUmrah te
verrichten.

13

Definitie van Iḥraam: Iḥraam is het aannemen van de intentie voor de ʿUmrah* of Ḥadj. Hierbij is
het noodzakelijk (Waadjib) dat dit gepaard gaat met een uitspraak of handeling die betrekking heeft
op deze intentie, zoals bijvoorbeeld de Talbiyah (het opzeggen van de formule: "Labbaykal Laahumma
Labbayk…") enz.
Gaat deze intentie echter niet gepaard met een uitspraak of handeling die duiden op de intentie, dan
treedt men wel in de staat van Iḥraam, maar voor het nalaten van het Waadjib onderdeel dient men
ter compensatie een boeteoffer (Dam) te doen.
* De ʿUmrah is een kleine bedevaart waarbij slechts de Ṭawaaf (rondgang om de heilige Kaʿbah) en Saʿy (heen en
weer lopen tussen de Ṣafaa en Marwah) worden verricht, terwijl de Ḥadj de grote bedevaart is die een aantal
dagen duurt.
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De vastgestelde tijd voor de Iḥraam14
De ʿUmrah kan het gehele jaar door verricht worden.
De vastgestelde plaats voor de Iḥraam15
De plaats waar de Iḥraam (voor zowel de Ḥadj als ʿUmrah) aangenomen dient te
worden voor mensen die buiten Makkah wonen verschilt per richting vanwaar men
Makkah Mukarramah binnenkomt. Voor de inwoners van Madinah Munawwarah en
de mensen die zich van "achter" Madinah naar Makkah begeven (zoals bijvoorbeeld
de mensen van Shaam/Syrië etc.) is de Mieqaat: Dhul Ḥulaifah. Indien de
ingezetenen van Egypte, de Maghrib, Soedan en Shaam niet via Madinah passeren,
dan is hun Mieqaat: Djuḥfah. De Mieqaat voor de ingezetenen van Jemen en India
(indien via zee) is: Yalamlam. De Mieqaat voor de ingezetenen van Nadjd is: Qarn alManaazil. De Mieqaat voor de ingezetenen van Irak, Iran, en het land ten oosten
hiervan is: Dhaatu 'Irq.
Zo is dit door de geliefde Profeet  vastgesteld zoals in Muwaṭṭaʾ Imam Malik,
Ṣaḥieḥ Bukhari, Ṣaḥieḥ Muslim en andere Ḥadieth-werken is overgeleverd.
Indien men niet via deze plaatsen passeert, dan geldt de plaats die parallel is aan een
voor hem/haar geldende Mieqaat ook als Mieqaat. En indien men langs een Mieqaat
passeert die niet de Mieqaat is voor de mensen van zijn thuisland is, dan geldt die
andere Mieqaat (waarlangs men nu passeert) als een geldige Mieqaat.

Samenvatting:
1. Reinig jezelf (inclusief grote wassing).
2. Man: ontdoe jezelf van alle kledingstukken en doe alleen slippers aan, een witte doek
om je middel en een witte doek om je bovenlichaam.
Vrouw: doe je normale kleding aan die het gehele lichaam goed bedekt en laat alleen
je handen en gezicht onbedekt.
3. Verricht twee vrijwillige Rakaʿaat.
4. Neem de intentie aan voor het verrichten van de ʿUmrah.
5. Zeg direct na de intentie minstens één keer de Talbiyah op.


اﻟْـ ِﻤﻴ َﻘﺎت اﻟﺰﻣﺎﱐ ﻟﻺﺣﺮام
15
اﻟْـ ِﻤﻴ َﻘﺎت اﳌﻜﺎﱐ ﻟﻺﺣﺮام
َ
14

19

StION Stichting Islamitische Organisatie Nederland

www.stion.nl | info@stion.nl

Wat mag ik niet doen wanneer ik in de Iḥraam ben?16

ﻮل اﷲِ َﻣﺎ َذا
َ  ﻳَﺎ َر ُﺳ:ﺎل
َ  ﻗَ َﺎم َر ُﺟ ٌﻞ ﻓَـ َﻘ:ﺎل
َ ََﻋ ْﻦ َﻋْﺒ ِﺪ اﷲِ ﺑْ ِﻦ ﻋُ َﻤَﺮ َر ِﺿ َﻲ اﷲُ َﻋْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ ﻗ
ِ َﺲ ِﻣ َﻦ اﻟﺜﱢـﻴ
ِْ ﺎب ِﰲ
 "َﻻ:ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َ اﻹ ْﺣَﺮِام ؟ ﻓَـ َﻘ
ﺎل اﻟﻨﱠِ ﱡ
َ ﱯ
َ َﺗَﺄْ ُﻣُﺮﻧَﺎ أَ ْن ﻧَـ ْﻠﺒ
ِ
ِ
ِ
 إِﱠﻻ أَ ْن ﻳَ ُﻜﻮ َن أَ َﺣ ٌﺪ،ﺲ
َ ﺗَـ ْﻠﺒَ ُﺴﻮا اﻟْ ُﻘ ُﻤ
َ  َوَﻻ اﻟْﺒَـَﺮاﻧ، َوَﻻ اﻟْ َﻌ َﻤﺎﺋ َﻢ، َوَﻻ اﻟ ﱠﺴَﺮا ِو َﻳﻼت،ﺺ
ِ ْ  َوﻟْﻴَـ ْﻘﻄَ ْﻊ أَ ْﺳ َﻔ َﻞ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻜ ْﻌﺒَـ،ﲔ
ِ ْ ﺲ اﻟْـ ُﺨ ﱠﻔ
ِ َﺖ ﻟَﻪُ ﻧَـ ْﻌ َﻼ ِن ﻓَـ ْﻠﻴَـ ْﻠﺒ
 َوَﻻ ﺗَـ ْﻠﺒَ ُﺴﻮا َﺷْﻴﺌًﺎ،ﲔ
ْ ﻟَْﻴ َﺴ
ِ  َوَﻻ ﺗَـْﻨﺘَ ِﻘ،س
ِ َ َوَﻻ ﺗَـ ْﻠﺒ،ُﺐ اﻟْـ ُﻤ ْﺤ ِﺮَﻣﺔ
."ﺲ اﻟْ ُﻘ ﱠﻔﺎ َزﻳْ ِﻦ
ُ َﻣ ﱠﺴﻪُ َز ْﻋ َﻔَﺮا ٌن َوَﻻ اﻟْ َﻮْر
. ﺑﺎب ﻣﺎ ﻳﻨﻬﻰ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺐ ﻟﻠﻤﺤﺮم واﻟﻤﺤﺮﻣﺔ، أﺑﻮاب اﻹﺣﺼﺎر وﺟﺰاء اﻟﺼﻴﺪ،ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري

Vrije vertaling:
Sayyidunaa ʿAbdullah bin ʿUmar overlevert dat er een man opstond en zei: “O
Boodschapper van Allah, wat voor kleding draagt u ons op om te dragen tijdens de
Iḥraam?” Hierop zei de heilige Profeet : “Dragen jullie geen hemden, geen broeken,
geen tulbanden en geen boernoes17. Maar wanneer iemand geen slippers heeft, dan
kan hij de lederen sokken dragen, maar hij dient deze wel kort te knippen tot onder
aan de enkels. En dragen jullie niets wat in aanraking is gekomen met Saffraan en
Wars18. En vrouwen die in de Iḥraam zijn, dienen geen gezichtssluier te dragen, noch
handschoenen.”19
Saḥieḥ Bukhari

1.

Het dragen van iets wat de handen en vingers bedekt. Dit geldt voor zowel de
man als de vrouw. Voor de vrouw is het dragen van een ring echter wel
vergeven, maar voor de man niet.

2.

Het bedekken van het gezicht of een deel ervan, al is het middels een hoofddoek
of zakdoek. Dit geldt voor zowel de man als de vrouw.20

16

Met andere woorden: wat is Ḥaraam (verboden) om te doen wanneer men in de Iḥraam is.
Boernoes kan betrekking hebben op de volgende twee betekenissen: (1) een lange hoofddeksel die
de Arabieren plachten te dragen; (2) een mantel waarvan een deel ook het hoofd bedekt.
18
Een plant dat gebruikt wordt om kleding geel te verven.
19
Saḥieḥ Bukhari, hoofdstuk over de Ḥadj, subhoofdstuk over het verboden zijn van parfum voor
mannen en vrouwen die in de Iḥraam zijn.
20
Voor de vrouw geldt de volgende uitzondering: het is niet meer Ḥaraam om het gezicht te bedekken
wanneer er sprake is van vrees voor Fitnah. Voorwaarde hierbij is dat ze deze bedekking niet mag
vastgespen noch vastknopen. Ze dient het van boven naar beneden te laten hangen. Indien de vrouw
deze bedekking wel bevestigt (bijv. vastknoopt), of wanneer ze haar gezicht bedekt niet vanwege vrees
voor Fitnah maar vanwege de hitte of kou, dan dient ze dit te compenseren door Fidyah.
17
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3.

Het dragen van genaaide, omringende, gestoken, gebreide of geknoopte
kledingstukken door de man. Hier vallen ook een ring en horloge onder.21

4.

Het zonder geldige reden insmeren van het lichaam, het hoofdhaar of baard met
(geparfumeerde of ongeparfumeerde) olie. Doet men dit wel, dan dient men
Fidyah te volbrengen. Doet men dit echter met een geldige reden, dan geldt er
geen Fidyah, mits de olie niet geparfumeerd is. Is de olie wel geparfumeerd, dan
dient er alsnog Fidyah te worden volbracht.

5.

Het zonder geldige reden knippen van de nagels, het verwijderen van haar of
lichaamsvuil. Het is wel toegestaan om vuil dat onder de nagels zit te
verwijderen. Zo is het ook toegestaan om de handen te wassen met middelen die
normaal gesproken worden gebruikt om lichaamsvuil te verwijderen, zoals zeep,
mits deze niet geparfumeerd zijn.
Indien er haren uitvallen tijdens het verrichten van de Wuḍu of Ghusl, dan heeft
dit geen consequenties.

6.

Het is verboden voor zowel de man als de vrouw om parfum aan te raken, zoals
Wars, saffraan, muskus, reukolie etc. Het maakt niet uit met welk lichaamsdeel
dit gebeurt. Het aanraken hiervan blijft verboden, zelfs wanneer de geur ervan is
verdwenen. Het volbrengen van Fidyah geldt echter alleen wanneer er sprake is
van geur.22
Ook blijft het gebruiken van parfum verboden wanneer dit wordt gebruikt voor
Koḥl of eten, tenzij het zodanig wordt gekookt dat hierdoor de geurhoudende
substantie verdwijnt en er slechts diens geur of kleur overblijft. Een voorbeeld
hiervan is saffraan; in zulk een geval is het niet meer verboden noch geldt er
Fidyah meer voor, al zou dit de mond verkleuren.

7.

Het aanbrengen van Henna en Koḥl, tenzij er hiervoor noodzaak bestaat.

8.

Het hebben van geslachtsgemeenschap, veroorzaken van zaadlozing, en de
Muqaddimaat23 van deze twee genoemde zaken. Ook al weet men dat men door
het doen van deze Muqaddimaat geen zaadlozing of voorvocht zal krijgen, dan
nog blijft dit verboden om te doen.

9.

Het in het huwelijk treden of iemand in het huwelijk laten treden.

21

Wanneer een man die in de Iḥraam is een hemd over zijn schouders plaatst, of deze om zijn middel
wikkelt (zonder het vast te binden of ergens in te steken), dan is dit toegestaan.
22
Het is niet verboden wanneer men in aanraking komt met het parfum dat gesmeerd is op de
Kaʿbah. Mocht dit gebeuren en de hoeveelheid is weinig, dan is er niets aan de hand. Is het echter
veel, dan is men verplicht om dit te verwijderen. Er geldt echter geen Fidyah in geval men dit niet doet
of het te lang uitstelt.
23
Alles wat tot deze twee zaken leiden, zoals nadenken over sensuele zaken, kijken naar zulke zaken,
intieme gesprekken voeren, voorspel etc.
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10.

Het plukken of omhakken van de vegetatie (bomen/planten die vanzelf groeien)
binnen de Ḥaraam24 van Makkah alsook in de heilige stad Madinah. Uitzondering
hierop is de Idhgir en enkele andere soorten. Een andere uitzondering hierop is
deze vegetatie te verwijderen in verband met het onderhouden van bewoond
gebied of tuinen.

11.

Het jagen of doden van dieren.25 Hierbij is het ook verboden om een aandeel te
hebben in het jagen. Het is tevens verboden om op dieren te jagen of ze te
doden in de Ḥaram van Makkah alsook in Madinah, ook al is men niet in de
Iḥraam.



Een aantal ongewenste zaken tijdens de Iḥraam
1.

Het vastbinden van geld op de bovenarm of dijbeen. Het is wel toegestaan om
dit te bevestigen om de middel, maar dit moet wel direct op de huid bevestigd
worden en niet op de Izaar.

2.

Het plaatsen van het hele gezicht op een kussen, waardoor het gezicht bedekt
raakt. Het is wel toegestaan om alleen de wang op een kussen te plaatsen.

3.

Het ruiken van parfum.

4.

Het hoofd onderdompelen in water,26 tenzij dit gebeurt om de verplichte,
Sunnah of gewenste Ghusl te verrichten. Het is tevens Makroeh om het
hoofdhaar met kracht te drogen.

5.

Het naar jezelf kijken in de spiegel.



24

Het heilige gebied in Makkah Mukarramah waarin zich ook de Masdjid Ḥaraam bevindt.
Vissen zijn hiervan uitgezonderd.
26
Want zo kunnen er misschien luizen worden gedood.
25
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Wat is toegestaan tijdens de Iḥraam?
1.

Het opzoeken van, en rusten in de schaduw.

2.

Het hoofd en gezicht behoeden van zon, regen en kou door middel van
bijvoorbeeld de hand, kleding, paraplu, op voorwaarde dat dit niet het hoofd of
gezicht aanraakt.

3.

Iets dragen op het hoofd, op voorwaarde dat dit niet voor handelsdoeleinden
gebeurt. Want in dit geval is het verboden en dient men hiervoor Fidyah te
volbrengen.

4.

Het omdoen van een riem, mits aan de volgende twee voorwaarden wordt
voldaan: (1) dat men de riem direct op de huid draagt (dus niet boven op de
Izaar27), (2) en dat de riem wordt gedragen om het geld28 veilig te houden.

5.

Het krabben van dat deel van het lichaam dat verborgen is. Dit dient dit wel
zachtjes te gebeuren, uit vrees voor het doodmaken van een luis.

6.

Het uitknijpen van een wond of puist om de inhoud (zoals pus) te verwijderen.

7.

De kleding die men aanhad toen men in Iḥraam trad, verwisselen met andere
kleding.

8.

Het zich ophouden in een Ḥammam, zelfs wanneer men begint te zweten. Gaat
hierdoor de vuiligheid weg, dan dient men Fidyah te doen.

9.

Indien er onreinheid terechtkomt op de kleding waarmee men in de Iḥraam is
getreden, dan is het toegestaan om deze kleding te wassen, zelfs wanneer men
zeker weet, of twijfelt dat, er luizen in de kleding aanwezig zijn. Hierbij mag men
echter geen zeep gebruiken, maar alleen water. Worden er luizen/vlooien
gedood tijdens het wassen, dan heeft dit geen consequenties.
Gebruikt men wel zeep - wat in dit geval niet mag - waardoor er luizen/vlooien
doodgaan, dan dient men wel Fidyah te doen.
Indien men zekerheid heeft dat deze beestjes niet aanwezig zijn in de kleding,
dan mag men in dit geval de kleding op welke manier dan ook wassen (alleen

27

Draagt men de riem op de Izaar, dan dient men Fidyah te doen.
Hiermee wordt geld bedoeld dat bestemd is voor jouw eigen onderhoud en die onder jouw financiële
verantwoordelijkheid vallen. Het is toegestaan om geld te dragen van iemand anders, mits het dragen
van het eigen geld het hoofddoel is. Is dit echter niet het geval, dan dient men Fidyah te doen. Ook
dient men Fidyah te doen indien men geld in zijn riem draagt dat bestemd is voor handel. Ook dient
men Fidyah te doen indien men een riem draagt zonder er geld in te doen.
28
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water, of water met zeep), ongeacht of het wassen gebeurt vanwege onreinheid,
vuiligheid of om er netjes/aangenaam uit te zien.
Indien men zijn kleding wil wassen vanwege een andere reden dan onreinheid,
en men heeft zekerheid dat er wel luizen/vlooien aanwezig zijn in de kleding, of
men twijfelt hierover, dan mag men in dit geval de kleding op welke manier dan
ook niet meer wassen (ook niet met alleen water). Wast men deze kleding echter
wel en de beestjes gaan hierdoor dood, dan dient men Fidyah te doen.



Er bestaan drie soorten Fidyah:
1. Een schaap of geit of wat hoger is dan dit wat betreft vleeskwaliteit en
voortreffelijkheid, zoals runderen en kamelen.
2. Het voeden van zes arme personen.
3. Het vasten van drie dagen.
De persoon die Fidyah dient te volbrengen is vrij in het kiezen van één van de boven
genoemde soorten.
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Eerst naar Makkah Mukarramah
Indien men eerst naar Makkah Mukarramah gaat (en pas na afronding van de Ḥadj
naar Madinah Munawwarah), dan dient men de nodige voorbereidingen - zoals
beschreven in het vorige hoofdstuk - thuis al te treffen. Degene die direct naar
Makkah Mukarramah gaat, dient namelijk in het vliegtuig de Iḥraam te verrichten.
Verricht thuis, vóór vertrek, de Ghusl, knip de nagels, verwijder schaam- en
okselhaar en knip de snor/baard bij. Tijdens de tussenstop29 die het vliegtuig zal
maken, is hier namelijk geen mogelijkheid of tijd voor. De man dient voor vertrek al
in het bezit te zijn van de twee witte doeken die hij zal dragen gedurende de Iḥraam.
Koop deze dus tijdig! De man dient deze doeken samen met zijn slippers in zijn
handbagage te stoppen, omdat tijdens de tussenstop men niet meer bij de
koffers/tassen kan.
De vrouw kan er voor kiezen om de kleding waarin ze de Iḥraam gaat verrichten
thuis al aan te trekken.

De tussenstop die het vliegtuig zal maken
Zoek tijdens de tussenstop een rustig plekje op om om te kleden (op het vliegveld is
meestal een gebedsruimte aanwezig).
De man ontdoet zich van alle (genaaide, omringende, gestoken of geknoopte)
kledingstukken en doet enkel slippers aan, een witte doek om het middel (Izaar) en
een witte doek om het bovenlichaam (Ridaaʾ). Het hoofd mag niet bedekt zijn. Ook
mag er geen ring, horloge etc. gedragen worden. Een riem dragen mag alleen op
voorwaarde dat deze direct op de huid wordt gedragen met de bedoeling om
waardevolle spullen te dragen (geld, papieren etc.).
Indien de vrouw van kleding wilt wisselen, dan geldt dat deze kleding haar gehele
lichaam goed dient te bedekken. Ook de voeten dienen bedekt te zijn. De handen en
het gezicht van de vrouw dienen onbedekt te blijven.
Let op: mocht het vliegtuig rechtstreeks naar Makkah Mukarramah vliegen zonder
een tussenstop te maken, dan dient de man de twee witte doeken al om te hebben
gedaan voordat hij het vliegtuig instapt. In het vliegtuig is er namelijk geen
mogelijkheid om om te kleden vanwege ruimtegebrek. Houd hier rekening mee!

29

Meestal vindt de tussenstop plaats in Istanbul (Turkije), Cairo (Egypte), Amman (Jordanië) of een
ander vliegveld. Raadpleeg je reisleider voor verdere informatie.
25
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In het vliegtuig
Wanneer men in het vliegtuig zit en het vliegtuig bereikt bijna de Mieqaat, dan zal
dit medegedeeld worden door iemand van de vliegtuigbemanning. Dit is het
moment om de Iḥraam te verrichten (intentie aannemen).30 Verricht eerst twee
vrijwillige Rakaʿaat,31 waarbij in de eerste Rakʿah Soerah al-Faatiḥah en daarna
Soerah al-Kaafiroen wordt gereciteerd en in de tweede Rakʿah Soerah al-Faatiḥah en
daarna Soerah al-Ikhlaaṣ.32
Verricht vervolgens de Iḥraam door de intentie aan te nemen voor de bedevaart, in
dit geval de ʿUmrah. Doe dit met de volgende bewoording:

ﻚ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ﻋُ ْﻤ َﺮًة
َ ﻟَﺒﱠـ ْﻴ
Vrije vertaling:

Ik ben (gehoorgevend aan Uw opdracht) hier in Uw dienst, O Allah, voor het
verrichten van de ʿUmrah.

Het is vervolgens Waadjib om minstens één keer de Talbiyah direct na de Iḥraam op
te zeggen:

ﻚ
َ َ إِ ﱠن اﻟْ َﺤ ْﻤ َﺪ َواﻟﻨﱢـ ْﻌ َﻤﺔَ ﻟ،ﻚ
َ ﻚ ﻟَﺒﱠـْﻴ
َ َﻳﻚ ﻟ
َ ﻚ َﻻ َﺷ ِﺮ
َ  ﻟَﺒﱠـ ْﻴ،ﻚ
َ ﻚ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ﻟَﺒﱠـْﻴ
َ ﻟَﺒﱠـ ْﻴ
.ﻚ
َ َﻳﻚ ﻟ
َ  َﻻ َﺷ ِﺮ،ْﻚ
َ َواﻟ ُْﻤﻠ
Vrije vertaling:

Ik ben (gehoorgevend aan Uw opdracht) hier in Uw dienst. O Allah ik ben hier in Uw
dienst. U hebt geen enkele deelgenoot, ik ben hier in Uw dienst. Waarlijk de
lofprijzingen, de gunsten en de heerschappij zijn van U. U hebt geen enkele
deelgenoot.

30

Over het algemeen gesproken stopt men bij een Mieqaat om de Iḥraam te verrichten. Wanneer men
echter door de lucht reist, is dit niet mogelijk omdat het vliegtuig op dat moment niet landt bij een
Mieqaat of ter hoogte ervan in de lucht kan blijven zweven. Om in een dergelijke situatie er zeker van
te zijn dat men in Iḥraam-zijnde de Mieqaat passeert (wat Waadjib is), dient men de Iḥraam eerder te
verrichten.
31
Het is over het algemeen nauwelijks mogelijk om staand het gebed te verrichten in een vliegtuig,
vanwege ruimtegebrek en de bewegingen van het vliegtuig. Daarom is het in een dergelijk geval
toegestaan om zittend op je stoel het gebed te verrichten.
32
Let erop dat je deze twee Rakaʿaat niet verricht op een tijdstip waarop het Ḥaraam/Makroeh is om
vrijwillige gebeden te verrichten.
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Na aankomst in Makkah Mukarramah
Na aankomst in Makkah Mukarramah zal men eerst naar het hotel worden gebracht
waar men zal verblijven.
Wacht totdat je een hotelkamer toegewezen krijgt en zet, zonder anderen last te
bezorgen, jouw bagage op de kamer. Maak jezelf gereed om naar de Masdjid
Ḥaraam te gaan om de ʿUmrah te verrichten. Het is toegestaan om eerst wat uit te
rusten en wat te eten op de hotelkamer alvorens te gaan. Vergeet niet om eerst de
Wuḍu te verrichten voor vertrek.
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De ʿUmrah stap voor stap uitgelegd

Er zal nu een omschrijving volgen van de gehele ʿUmrah met bijbehorende
handelingen. Om de leesbaarheid te vergemakkelijken is deze omschrijving
opgedeeld in vier stappen:
1. Het binnentreden van de Masdjid Ḥaraam.
2. Het verrichten van de Ṭawaaf al-ʿUmrah om de heilige Kaʿbah.
3. Het verrichten van de Saʿy tussen de Ṣafaa en Marwah.
4. Het knippen of scheren van het hoofdhaar.
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De ʿUmrah: stap voor stap
1. Het binnentreden van de Masdjid Ḥaraam33
De Masdjid Ḥaraam heeft vele poorten. Het maakt niet uit door welke poort je naar
binnen gaat, maar het is wel gewenst om binnen te treden via de poort: Baab asSalaam.
Treedt de Masdjid Ḥaraam eerst met de rechterbeen binnen en zeg de volgende
Duʿaa op:

ِ ﻮل ا
ِ ﺑِ ْﺴ ِﻢ ا
ِ ﺴ َﻼ ُم َﻋﻠﻰ َر ُﺳ
 اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟِﻲ ذُﻧُﻮﺑِﻲ َواﻓْـﺘَ ْﺢ ﻟِﻲ،ﷲ
 َواﻟ ﱠ،ﷲ
ﺼ َﻼةُ َواﻟ ﱠ
ِ  أَﻋُﻮذُ ﺑِﺎ،ﻚ
، َو ُﺳﻠْﻄَﺎﻧِِﻪ اﻟْ َﻘ ِﺪﻳﻢ، َوﺑَِﻮ ْﺟ ِﻬ ِﻪ اﻟْ َﻜ ِﺮﻳﻢ،ﷲ اﻟ َْﻌ ِﻈﻴﻢ
َ ِاب َر ْﺣ َﻤﺘ
َ أَﺑْـ َﻮ
ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠ
.ﺸ ْﻴﻄَﺎ ِن اﻟ ﱠﺮِﺟﻴﻢ
Vrije vertaling:

Met Allah’s naam (begin ik mijn handeling), en zegeningen en vrede zij met Allah’s
Boodschapper. O Allah, vergeeft U voor mij mijn zonden en open voor mij de poorten
van Uw genade. Ik zoek mijn toevlucht bij Allah de Almachtige, en bij Zijn edele
Wezen, en Zijn eeuwige Koningschap, tegen de verdoemde satan.

Ga vervolgens naar de Kaʿbah om de Ṭawaaf te verrichten. De Kaʿbah bevindt zich
midden in de Masdjid Ḥaraam, op de open binnenplaats. Zeg wanneer je de Kaʿbah
ziet de volgende Duʿaa op:

، َﻻ إِﻟَ َﻪ إِﱠﻻ اﷲُ َواﷲُ أَ ْﻛﺒَـ ُﺮ، َﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ اﷲُ َواﷲُ أَ ْﻛﺒَـ ُﺮ،َﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ اﷲُ َواﷲُ أَ ْﻛﺒَـ ُﺮ
َ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ِز ْد َﻫ َﺬا اﻟْﺒَـْﻴ
ُ َوِز ْد َﻣ ْﻦ َﺷ ﱠﺮﻓَﻪُ َوَﻛ ﱠﺮَﻣﻪ،ًﻳﻤﺎ َوَﻣ َﻬﺎﺑَﺔ
ً ﻴﻤﺎ َوﺗَ ْﻜ ِﺮ
ً ﺖ ﺗَ ْﺸ ِﺮﻳ ًﻔﺎ َوﺗَـ ْﻌ ِﻈ
ﺖ
َ ْ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ أَﻧ،ﻴﻤﺎ َوﺑِﺮا
ً ﻳﻤﺎ َوﺗَـ ْﻌ ِﻈ
ً  ﺗَ ْﺸ ِﺮﻳ ًﻔﺎ َوﺗَ ْﻜ ِﺮ،ُ ِﻣ ﱠﻤ ْﻦ َﺣ ﱠﺠﻪُ أَ ِو ا ْﻋﺘَ َﻤ َﺮﻩ،َُو َﻋﻈﱠ َﻤﻪ
.ﺴ َﻼِم
 ﻓَ َﺤﻴﱢـﻨَﺎ َرﺑـﱠﻨَﺎ ﺑِﺎﻟ ﱠ،ﺴ َﻼ ُم
ﻚ اﻟ ﱠ
اﻟ ﱠ
َ  َوِﻣْﻨ،ﺴ َﻼ ُم

33

Het woord Ḥaraam betekent hier: heilig / iets wat verboden is om te schenden.
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Vrije vertaling:

Er is geen aanbiddenswaardige behalve Allah, en Allah is de Grootste.34 Er is geen
aanbiddenswaardige buiten Allah, en Allah is de Grootste. Er is geen aanbiddenswaardige behalve Allah, en Allah is de Grootste. O Allah, vermeerdert U dit Huis in
eer, grootachting, respect en majestueusiteit. En vermeerdert U diegenen van de
Ḥadj- en ʿUmrah-gangers die hem (het Huis) eren, respecteren en grootachten, in eer,
respect, grootachting en het goede. O Allah, U bent de Schenker van Vrede35, en van
U alleen komt Vrede, schenk ons dan, o onze Heer, een vredevol leven.
Het is toegestaan om na deze Duʿaa ook andere smeekbeden verrichten. Loop
vervolgens naar de heilige Kaʿbah toe om direct te beginnen met de Ṭawaaf. Het is
dus niet de bedoeling dat eerst de Taḥiyyatul Masdjid36 wordt verricht.

* * *

34

Dit houdt het volgende in: Allah is absoluut Perfect en absoluut Transcendent, namelijk dat geen
enkel verstand noch begrip Hem kan bevatten. Alles wat in ons voorstellingsvermogen opkomt, Allah is
absoluut anders dan dat.
35
Het woord ‘Salaam’ welk is vertaald als ‘Vrede’, duidt ook op: ‘vrij zijn van elk onaangenaamheid en
kwaad’.
36
De Taḥiyyatul Masdjid is een vrijwillig gebed dat uit twee Rakaʿaat bestaat. Dit gebed wordt verricht
nadat men een Moskee binnentreedt. Wanneer men echter de Masdjid Ḥaraam binnentreedt, dan
dient men zo snel mogelijk met de Ṭawaaf te beginnen. Indien men echter nog verplichte gebeden
moet verrichten, dan dient men dit eerst te doen. Ook wanneer er een gezamenlijk (verplicht) gebed
gaande is, dient men eerst hier bij aan te sluiten en pas na dit gebed te beginnen met de Ṭawaaf.
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2. Ṭawaaf al-ʿUmrah
Het is voor de man Sunnah om Iḍṭibaaʿ37 (de Ridaaʾ zodanig dragen dat de
rechterschouder ontbloot is
is, zie figuur 2) te doen gedurende de Ṭawaaf
awaaf. De Ṭawaaf
is de rondgang rondom de heilige Kaʿbah. Men start vanaf de Ḥadjar
jar Aswad (zwarte
steen, zie ook figuur 3)) en gaat in totaal zeven keer (achter elkaar, zonder
onderbreking) rondom de Kaʿbah. Elke rondgang begint
int en eindigt bij de Ḥadjar
38
Aswad. Men dient rein te zijn voor het verrichten van de Ṭawaaf.
Ga eerst naar de Ḥadjar Aswad en kus deze zonder
geluid. Wanneer dit niet mogelijk is, probeer dan de
Ḥadjar Aswad met de hand aan te raken en plaats dan
de hand op de mond (zonder de hand te kussen).
kussen)
Wanneer dit ook niet mogelijk is,39 wendt jezelf dan
richting de Ḥadjar Aswad en zeg - zonder de hand op te
heffen40- het volgende op:

ِ ﺑِ ْﺴ ِﻢ ا
 اﷲُ أَ ْﻛﺒَﺮ،ﷲ

“BismilLaah, Allaahu Akbar””41

Begin vervolgens met de Ṭawaaf. De heilige Kaʿbah dient
aan je linkerkant te staan, je loopt dus tegen de klok in.
Tijdens de eerste drie rondgangen dient de man Raml42
te doen: stevig en snel lopen (tussen lopen en draven
in). In de overige rondgangen dient de man op een
normale manier te lopen. De vrouw loopt in alle
rondgangen op een normale tempo. Zeg gedurende de
rondgangen smeekbeden op, vraag vergiffenis aan Allah
Figuur 2

37
38

ﺿ ِﻄﺒَﺎع
ْ  اَِْﻹ.

Men dient dus zowel de Ghusl alsook de Wu
Wuḍu te hebben.
In praktijk is het vanwege de drukte heel moeilijk om de Ḥadjar
adjar Aswad te kussen of aan te raken.
Om jezelf te beschermen (tegen de drukte) en om anderen geen last te bezorgen
bezorgen, is het aangeraden
om vanaf een afstand jezelf te wenden richting de Ḥadjar Aswad.
40
Zie: at-Taadju wa al-Ikliel, Ḥ
Ḥaashiyah aṣ-Ṣaawi ʿalaa ash- Sharḥ aṣ-Ṣagier en Ḥaashiyah
aashiyah al-ʿAdawi
ʿalaa Kifaayah aṭ-Ṭaalib ar-Rabbaani.
Rabbaani.
41
De Takbier dien je in alle gevallen op te zeggen voordat je begint met de Ṭawaaf,
awaaf, dus ook wanneer
je de Ḥadjar
djar Aswad wel hebt kunnen aanraken met de mond/hand. Zie ook: Ḥaashiyah
aashiyah aṣ-Ṣaawi,
a
Ḥaashiyah al-ʿAdawi ʿalaa Kifaayah a
aṭ-Ṭaalib ar-Rabbaani en ad-Durr ath-Thamien
Thamien wa al-Morid
al
alMuʿien (Sharḥ Mayyaarah).
39

42

 اَﻟ ﱠﺮَﻣﻞ. Het doen van Raml tijdens de eerste dr
drie rondgangen rondom de Kaʿbah
bah is Sunnah voor de

man. De vrouw dient geen Raml te doen.
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de Almachtige, reciteer de heilige Qurʾaan, doe Ṣalaah en Salaam op de heilige
Profeet  etc.43
Wanneer je bij de Rukn Yamaani aankomt, groet deze hoek dan door het met de
rechterhand aan te raken en vervolgens de rechterhand op de mond te plaatsen
zonder het te kussen. Indien dit niet mogelijk is, doe dan de Takbier telkens wanneer
je tegenover de Rukn Yamaani bent.
Zeg tussen de Rukn Yamaani en de Ḥadjar Aswad de volgende Duʿaa doen:

ًﺴﻨَﺔ
َ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ إِﻧﱢﻲ أَ ْﺳﺄَﻟ
َ  َرﺑﱠـﻨَﺎ آﺗِﻨَﺎ ﻓِﻲ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َﺣ،ِ ﻓِﻲ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َو ْاﻵ ِﺧ َﺮة،َُﻚ اﻟ َْﻌ ْﻔ َﻮ َواﻟ َْﻌﺎﻓِﻴَﺔ
ِ َوﻓِﻲ
.اب اﻟﻨﱠﺎ ِر
َ ﺴﻨَﺔً َوﻗِﻨَﺎ َﻋ َﺬ
َ اﻵﺧ َﺮةِ َﺣ
Vrije vertaling:

O Allah, voorwaar ik vraag U om vergeving en ʿAafiyah44 zowel in het wereldse leven
alsook in het Hiernamaals.
O onze Heer, schenk ons in het wereldse leven goedheid en (ook) in het Hiernamaals
goedheid, en behoed ons voor de bestraffing van het hellevuur.

Verricht de zaken die hierboven beschreven zijn in alle 7 rondgangen rondom de
Kaʿbah.

Duʿaa bij de Multazam
Na zeven rondgangen ben je klaar met de Ṭawaaf. Het is Waadjib om hierna twee
Rakaʿaat te verrichten achter Maqaam Ibrahiem. Het is gewenst om eerst Duʿaa te
doen bij de Multazam alvorens deze twee Rakaʿaat te verrichten. De Multazam is de
muur van de Kaʿbah die zich tussen de zwarte steen en de deur van de Kaʿbah
bevindt. Het is gewenst dat men tijdens de Duʿaa zich ‘vastklampt’ tegen de muur. Is
dit niet mogelijk, dan wendt men zich van een afstand richting de Multazam.

43

Het is toegestaan om te praten tijdens het verrichten van de Ṭawaaf. Men dient zich echter bezig te
houden met Dhikr, omdat dit een unieke kans voor het verkrijgen van Allah’s speciale Gratie en
Genade. Men dient deze gelegenheid daarom goed te benutten.
44
vrij zijn van elk onaangenaamheid en kwaad, zoals bijvoorbeeld ziekte.
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Twee Rakaʿaat achter Maqaam Ibrahiem
Loop hierna naar Maqaam Ibrahiem terwijl je de volgende Qurʾaan vers reciteert:

ِ } َواﺗﱠ ِﺨ ُﺬوا ِﻣﻦ ﱠﻣ َﻘ ِﺎم إِﺑْـ َﺮ
{ ﺼﻠﻰ
َ ﻴﻢ ُﻣ
َ اﻫ
{En: “maakt u van de standplaats van Ibrahiem een gebedsplaats.”}
Verricht vervolgens twee Rakaʿaat achter Maqaam Ibrahiem. Let er hierbij op dat de
man zijn rechterschouder - die ontbloot was tijdens de Ṭawaaf - weer dient te
bedekken. Reciteer in de eerste Rakʿah Soerah al-Faatiḥah en daarna Soerah alKaafiroen en in de tweede Rakʿah Soerah al-Faatiḥah en daarna Soerah al-Ikhlaaṣ.
Indien het niet mogelijk is om achter Maqaam Ibrahiem te bidden door de drukte,
dan is het toegestaan om deze twee Rakaʿaat elders binnen de Masdjid Ḥaraam te
verrichten.
Loop vervolgens naar de Ḥadjar Aswad om deze nog een keer te kussen (zonder
geluid). Indien dit niet mogelijk is, probeer deze dan aan te raken met de hand en
plaats dan de hand op de mond (zonder de hand te kussen). Mocht dit ook niet
mogelijk zijn, sta dan van een afstand richting de Ḥadjar Aswad gewend en zeg dan
de Takbier op.

Zamzam water drinken
Het is vervolgens gewenst om Zamzam water te drinken. Sta rechtop, gewend
richting de Kaʿbah, en zeg voordat je het water drinkt de volgende Duʿaa op:

ِ  َوِرْزﻗًﺎ َو،ْﻤﺎ ﻧَﺎﻓِ ًﻌﺎ
ِ ﺑِ ْﺴ ِﻢ ا
 اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ،ﺎء ِﻣ ْﻦ ُﻛ ﱢﻞ َد ٍاء
َ  اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ إِﻧِﻲ أَ ْﺳﺄَﻟ،ﷲ
ً ُﻚ ِﻋﻠ
ً  َو ِﺷ َﻔ،اﺳ ًﻌﺎ
ِ َ َو َﻫ َﺬا أَ ْﺷ َﺮﺑُﻪُ ﻟِ َﻌﻄ،"ُب ﻟَﻪ
.ﺶ ﻳَـ ْﻮِم اﻟْ ِﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ
َ َﻚ ﻗ
َ إِ ﱠن ﻧَﺒِﻴﱠ
َ  " َﻣﺎءُ َزْﻣ َﺰَم ﻟِ َﻤﺎ ُﺷ ِﺮ:ﺎل
Vrije vertaling:

Met (de zegen van) Allah’s naam (begin ik). O Allah, voorwaar, ik vraag U
profijtbezorgende kennis, ruim levensonderhoud en genezing van alle ziekten. O
Allah, voorwaar, Uw Profeet heeft gezegd: “het water van Zamzam dient/is (van nut)
voor datgene waarvoor het gedronken wordt”, en ik drink dit tegen de dorst van de
Dag des Oordeels.
Drink hierna Zamzam water totdat je dorst geheel is gelest. Na het water te hebben
gedronken lofprijst men Allah, de Verhevene, met de volgende woorden:
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ِ ْﺤ ْﻤ ُﺪ
ِ ْﺤ ْﻤ ُﺪ
ﷲ اﻟﱠ ِﺬي
َ  اﻟ، َو َﺳ ﱠﻮﻏَﻪُ َو َﺟ َﻌ َﻞ ﻟَﻪُ َﻣ ْﺨ َﺮ ًﺟﺎ،ﷲ اﻟﱠ ِﺬي أَﻃ َْﻌ َﻢ َو َﺳ َﻘﻰ
َ اﻟ
.ﻴﻦ
َ  َو َﺟ َﻌﻠَﻨَﺎ ُﻣ ْﺴﻠِ ِﻤ،أَﻃ َْﻌ َﻤﻨَﺎ َو َﺳ َﻘﺎﻧَﺎ
Vrije vertaling:

Alle lof komt aan Allah toe Die heeft laten eten en drinken, en het doorslikken ervan
comfortabel heeft gemaakt, en er een uitgang voor heeft gemaakt. Alle lof komt aan
Allah toe Die ons heeft gevoed en gelaafd, en ons Moslims (zij die zich hebben
onderworpen aan Allah) heeft gemaakt.
Ga vervolgens naar de Masʿaa45 voor het verrichten van de Saʿy.

Samenvatting:
1. Verricht de Ṭawaaf:


Begin bij de Ḥadjar Aswad.



Loop om de Kaʿbah heen, tegen de klok in, tot je weer bij de Ḥadjar Aswad
komt. Dit is één rondgang. Doe dit in totaal 7 keer.



Let op: loop ook om de Ḥatiem (zie figuur 3) heen, want deze muur behoort
ook tot de Kaʿbah!



Je dient alleen de Ḥadjar Aswad en de Rukn Yamaani te groeten. De overige
twee hoeken van de Kaʿbah dien je niet te groeten.

2. Verricht Duʿaa bij de Multazam.
3. Verricht twee Rakaʿaat achter Maqaam Ibrahiem.
4. Kus/groet de Ḥadjar Aswad.
5. Drink Zamzam water.
6. Ga naar de Masʿaa voor het verrichten van de Saʿy.

* * *

45

De plaats waar de Saʿy wordt verricht.
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Figuur 3, bovenaanzicht van de heilige Kaʿbah.

Legenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Kaʿbah.
Ḥatiem / Ḥidjr Ismaïl.
Ḥadjar Aswad (zwarte steen).
Deur van de Kaʿbah.
Maqaam Ibrahiem.

A. Rukn Yamaani.
B. Rukn ʿIraaqi.
C. Rukn Shaami.
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3. Saʿy tussen Ṣafaa en Marwah
De Saʿy is het heen en weer lopen tussen de twee heuvels: Ṣafaa en Marwah.46 Dit
dient in totaal zeven keer te gebeuren. Men begint bij de Ṣafaa en loopt vervolgens
naar de Marwah. Dit wordt beschouwd als één keer. Vervolgens loopt men terug
enz. totdat men in totaal zeven keer heeft gelopen. Men eindigt dus bij de Marwah.
De Saʿy is - in tegenstelling tot de Ṭawaaf - wel geldig indien men deze zonder Wuḍu
verricht, maar het is wel gewenst om de Wuḍu te hebben.

Loop naar de Ṣafaa terwijl je de volgende Qurʾaan vers reciteert:

ِ ﺼ َﻔﺎ َواﻟ َْﻤ ْﺮَوَة ِﻣ ْﻦ َﺷ َﻌﺎﺋِ ِﺮ ا
ﺎح َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
} إِ ﱠن اﻟ ﱠ
َ ﷲ ﻓَ َﻤ ْﻦ َﺣ ﱠﺞ اﻟْﺒَـ ْﻴ
َ َﺖ أَ ِو ا ْﻋﺘَ َﻤ َﺮ ﻓَ َﻼ ُﺟﻨ
{ ﻴﻢ
َ أَ ْن ﻳَﻄﱠﱠﻮ
َ ف ﺑِ ِﻬ َﻤﺎ َوَﻣ ْﻦ ﺗَﻄَﱠﻮ
ٌ ِع َﺧ ْﻴـ ًﺮا ﻓَِﺈ ﱠن اﷲَ َﺷﺎﻛِ ٌﺮ َﻋﻠ
Vrije vertaling:

{Voorwaar, Ṣafaa en Marwah behoren tot de Shaʿaa-ir van Allah (d.w.z. de duidelijke
kenmerken van Allah's Religie). Degene dan die de Ḥadj verricht naar het Huis of de
ʿUmrah (hij dient dan de Saʿy te verrichten tussen beide heuvels) want het is helemaal
geen zonde (in tegenstelling tot wat sommigen uit de Djaahiliyyah tijdperk alsook
daarna dachten) om Saʿy te verrichten tussen beide (heuvels). En degene die vrijwillig
het goede doet, dan is Allah waarlijk Belonend en Alwetend.}

Zeg hierna de volgende woorden op:

""أَﺑْ َﺪأُ ﺑِ َﻤﺎ ﺑَ َﺪأَ اﷲُ ﺑِ ِﻪ
Vrije vertaling:

“Ik begin met datgene wat Allah het eerst heeft genoemd.”

Het is vervolgens (alleen voor de man) Sunnah om op de Ṣafaa te klimmen. Indien
het te druk is, dan kan men ook wat lager staan.47 Sta vervolgens richting de Kaʿbah
en zeg de volgende Duʿaa op:

46

Tegenwoordig is de Masdjid Ḥaraam zodanig uitgebreid, dat deze twee heuvels zich geheel in de
Moskee bevinden.
47
Tegenwoordig zijn beide heuvels bijna geheel betegeld. De heuveltop van de Ṣafaa is afgeschermd
met glasplaten.
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ُ  ﻟَﻪُ اﻟ ُْﻤﻠ،ُﻳﻚ ﻟَﻪ
َ  َﻻ َﺷ ِﺮ،ُ َﻻ إِﻟَ َﻪ إِﱠﻻ اﷲُ َو ْﺣ َﺪﻩ،َﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ اﷲُ َواﷲُ أَ ْﻛﺒَﺮ
ُْﻚ َوﻟَﻪ
ﺼ َﺮ
َ َ َوﻧ، أَﻧْ َﺠ َﺰ َو ْﻋ َﺪﻩ،ُ َﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ اﷲُ َو ْﺣ َﺪﻩ، َو ُﻫ َﻮ ﻋَﻠَﻰ ُﻛ ﱢﻞ َﺷ ْﻲ ٍء ﻗَ ِﺪﻳﺮ،ْﺤ ْﻤ ُﺪ
َ اﻟ
.اب َو ْﺣ َﺪﻩ
َ َﺣ َﺰ
َ  َو َﻫ َﺰَم ْاﻷ،َﻋ ْﺒ َﺪﻩ
Vrije vertaling:

Er is geen aanbiddenswaardige behalve Allah, en Allah is de Grootste. Er is geen
aanbiddenswaardige behalve Allah alleen; Hij heeft geen enkele deelgenoot. Aan
Hem alleen hoort het Koninkrijk en aan Hem alleen komt alle lof toe. En Hij heeft de
macht over alles. Er is geen aanbiddenswaardige behalve Allah alleen, Allah heeft
Zijn belofte verwezenlijkt en zijn dienaar overwinning geschonken en Hij alleen heeft
de vijandelijke allianties verslagen.

Zeg deze Duʿaa drie keer op. Tussen de keren door mogen ook andere smeekbeden
worden opgezegd, zoals deze:

ِ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﻋ
، اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ أَ ْﺣﻴِﻨِﻲ َﻋﻠَﻰ ُﺳﻨﱠﺘِ ِﻪ، ﻚ
َ ِﻚ َوﺑِﻄَﺎ َﻋ ِﺔ َر ُﺳﻮﻟ
َ ِﻚ َو ﺑِﻄَﺎ َﻋﺘ
َ ِﺼ ْﻤﻨِﻲ ﺑِ ِﺪﻳﻨ
ِ  َوأ،َوﺗَـ َﻮﻓﱠﻨِﻲ َﻋﻠَﻰ ِﻣﻠﱠﺘِ ِﻪ
ِ ﻀ ﱠﻼ
ِ َﻋ ْﺬﻧِﻲ ِﻣ ْﻦ ُﻣ
.ت اﻟْ ِﻔﺘَﻦ
Vrije vertaling:

O Allah, beschermt U mij door Uw religie en door gehoorzaamheid aan U en Uw
Boodschapper . O Allah, laat mijn leven conform zijn48 Sunnah49 zijn en doet U mij
heengaan op zijn religie, en beschermt U mij voor de dwalendmakende Fitna’s50.

Sluit je smeekbeden af met de Ṣalaah en Salaam op de heilige Profeet  en begin
met de Saʿy. Het is gewenst om tijdens het lopen voortdurend smeekbeden op te
zeggen. Men kan bijvoorbeeld de volgende Duʿaa opzeggen:

:ْﺖ
َر ﱢ
ُ  َوا ْﻋ،ب اﻏْ ِﻔ ْﺮ َو ْار َﺣ ْﻢ
َ  اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ إِﻧﱠ،ﺖ ْاﻷَ َﻋ ﱡﺰ ْاﻷَ ْﻛ َﺮم
َ ﻚ ﻗُـﻠ
َ ْ َوأَﻧ،ﻒ َﻋ ﱠﻤﺎ ﺗَـ ْﻌﻠَﻢ
ُﻚ َﻛ َﻤﺎ َﻫ َﺪﻳْـﺘَﻨِﻲ
ُ ِﻚ َﻻ ﺗُ ْﺨﻠ
َ  َوإِﻧﱢﻲ أَ ْﺳﺄَﻟ،ﻒ اﻟْ ِﻤ َﻴﻌﺎد
َ ﺐ ﻟَ ُﻜ ْﻢ { َوإِﻧﱠ
ْ } ا ْدﻋُﻮﻧِﻲ أَ ْﺳﺘَ ِﺠ
.ﻟِ ْ ِﻺ ْﺳ َﻼِم أَ ْن َﻻ ﺗَـ ْﻨ ِﺰ َﻋﻪُ ِﻣﻨﱢﻲ َﺣﺘﱠﻰ ﺗَـﺘَـ َﻮﻓﱠﺎﻧِﻲ َوأَﻧَﺎ ُﻣ ْﺴﻠِﻢ
48

De heilige Boodschapper .
Manier van leven.
50
Beproevingen/chaos veroorzakende zaken/verleidingen.
49

37
StION Stichting Islamitische Organisatie Nederland

www.stion.nl | info@stion.nl

Vrije vertaling:

O mijn Heer, vergeeft U en weest genadig, en vergeeft U wat U weet (van mijn
zonden), en U bent de Almachtige de meest Vrijgevige. O Allah, voorwaar, U heeft
gezegd: “Vragen jullie aan Mij, Ik zal het voor jullie verhoren”, en voorwaar, U neemt
geen afstand van Uw belofte. En voorwaar, zoals U mij heeft geleid tot de Islam
vraag ik U om mij dit niet (meer) te ontnemen, zodat U mij doet heengaan als
Moslim.
De man dient tijdens de Saʿy een gedeelte hollend (snel lopen) af te leggen. Dit
gedeelte is gemarkeerd met groene lichten. De vrouw dient de gehele Saʿy op een
normale tempo af te leggen.
Wanneer je bij de Marwah aankomt, sta dan richting de Kaʿbah en zeg weer dezelfde
Duʿaa op die is opgezegd op de Ṣafaa. Loop vervolgens richting de Ṣafaa en doe
precies hetzelfde wat hierboven is beschreven totdat je in totaal 7 keer heen en
weer bent geweest.
* * *

4. Knippen of scheren van het hoofdhaar
Na afronding van de Saʿy heeft men alle Arkaan van de ʿUmrah volbracht en mag
men nu uit de Iḥraam treden. De man doet dit door zijn gehele hoofdhaar te knippen
of te scheren.
Voor de vrouw geldt dat ze haar hoofdhaar enkel mag knippen. Dit doet ze door al
haar hoofdhaar te verzamelen en een klein stukje er van af te laten knippen, ter
grootte van een vingertop.
Let op: de bedevaartganger dient niet zelf zijn/haar hoofdhaar te knippen/scheren,
maar dit te laten doen door een kapper of iemand anders die al uit de staat van
Iḥraam is getreden. Indien men dit toch zelf doet, dan dient men een boeteoffer te
doen (omdat niet is voldaan aan een Waadjib onderdeel).
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Samenvatting:
1. Begin met Duʿaa op Ṣafaa, staand richting de Kaʿbah.
2. Loop naar Marwah. De man dient tussen de groene lichten snel te lopen/hollen.
3. Zeg op Marwah dezelfde Duʿaa op als die is opgezegd op Ṣafaa.
4. Na 7 keer heen en weer ben je klaar met de Saʿy.
5. Treedt uit de Iḥraam door je hoofdhaar te knippen of te scheren.



Na de ʿUmrah
Wanneer men uit de Iḥraam is getreden, dan wordt alles weer toegestaan wat
verboden was tijdens de Iḥraam. Dit betekent o.a. dat de man vanaf nu weer zijn
normale kleding mag aandoen.

Benut de resterende tijd die je in Makkah Mukarramah doorbrengt goed:
-

-

Gedenk Allah, de Verhevene, veelvuldig en besef dat Hij jou een grootse
gunst heeft geschonken door jou in staat te stellen om deze heilige plek te
kunnen bezoeken.
Verricht de verplichte gebeden in de Masdjid Ḥaraam.
Verricht vrijwillige Ṭawaafs, in het bijzonder als je de Masdjid Ḥaraam
binnenkomt.
Verricht naast de verplichte gebeden ook veel vrijwillige gebeden in de
Masdjid Ḥaraam.
Reciteer veelvuldig de heilige Qurʾaan.
Verricht smeekbeden.
Wees behulpzaam jegens andere bedevaartgangers.
Etc.
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Deel 2:
De dagen van de Ḥadj

8e dag van de maand Dhul Ḥidj-djah: Minaa

ﻳَـ ْﻮ ُم اﻟﺘـ ْﱠﺮ ِوﻳَﺔ
De achtste dag van de maand Dhul Ḥidj-djah wordt ook wel “Yaum at-Tarwiyah”
genoemd. Op deze dag zullen alle bedevaartgangers van Makkah naar Minaa gaan
om daar de dag door te brengen.
De Iḥraam
Het is de bedoeling dat men op deze 8e Dhul Hidj-djah de Iḥraam verricht51 voordat
men naar Minaa vertrekt.52 De Iḥraam verricht men in de hotelkamer of
verblijfplaats in Makkah. Maak jezelf schoon, verricht de Ghusl en doe niets aan
behalve twee witte doeken en slippers (dit geldt alleen voor de man). De vrouw doet
haar normale kleding aan, waarbij ze haar gezicht en beide handen niet mag
bedekken. Verricht twee vrijwillige Rakaʿaat53 na de Ghusl en nog voordat je de
Iḥraam (intentie) hebt gedaan. Ga vervolgens na deze twee vrijwillige Rakaʿaat in de
Iḥraam door de intentie aan te nemen voor de Ḥadj. De intentie wordt aangenomen
door het volgende te zeggen:

ﻚ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َﺣﺠﺎ
َ ﻟَﺒﱠـْﻴ
Vrije vertaling

Ik ben (gehoorgevend aan Uw opdracht) hier in Uw dienst, O Allah, voor het
verrichten van de Hadj.
Het is vervolgens Waadjib om minstens één keer de Talbiyah direct na de Ihraam op
te zeggen:

ﻚ
َ َ إ ﱠن اﻟْ َﺤ ْﻤ َﺪ َواﻟﻨﱢـ ْﻌ َﻤﺔَ ﻟ،ﻚ
َ ﻚ ﻟَﺒﱠـْﻴ
َ َﻳﻚ ﻟ
َ ﻚ َﻻ َﺷ ِﺮ
َ  ﻟَﺒﱠـ ْﻴ،ﻚ
َ ﻚ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ﻟَﺒﱠـْﻴ
َ ﻟَﺒﱠـ ْﻴ
.ﻚ
َ َﻳﻚ ﻟ
َ  َﻻ َﺷ ِﺮ،ْﻚ
َ َواﻟ ُْﻤﻠ

51

Dit geldt alleen voor de Mutamattiʿ (degene die Tama uʿ doet, namelijk waarover dit boekje gaat). De Qaarin (degene die
Qiraan doet) en Mufrid (degene die Ifraad doet) zijn nog steeds in de staat van de Iḥraam.
52
Degene die geen Hady (offer) kan betalen dient op de 7e dag al in de Iḥraam te gaan, zodat hij/zij drie dagen in de staat van
Iḥraam vast en zeven dagen wanneer hij/zij terugkeert naar huis.
53
Het is Sunnah om deze twee Raka’aat te verrichten. Het is aanbevolen om in de eerste Rakaʿah Soerah al-Kaafiroen te
reciteren en in de tweede Rakʿah Soerah al-Ikhlaaṣ.
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Vrije vertaling

Ik ben (gehoorgevend aan Uw opdracht) hier in Uw dienst. O Allah ik ben hier in Uw
dienst. U hebt geen enkele deelgenoot, ik ben hier in Uw dienst. Waarlijk de
lofprijzingen, de gunsten en de heerschappij zijn van U. U hebt geen enkele
deelgenoot.

Verblijf in Minaa
Eenmaal in Minaa aangekomen maakt het niet uit waar men verblijft, als het maar
binnen de grenzen van Minaa is. Tegenwoordig heeft elk groep haar eigen tent. Ga
naar de aangewezen tent en verblijf daar.54
Verricht tijdens het verblijf in Minaa de volgende gebeden: Dohr, ʿAsr, Maghrib,
ʿIshaa en Subh. Elk gebed dient in haar eigen tijdsperiode te worden verricht. Er
dient tevens Qasr te worden gedaan van de gebeden die uit 4 Rakaʿaat bestaan. Dit
betekent dat de vier Rakaʿaat tellende gebeden (Dohr, ʿAsr en ʿIshaa) worden
gehalveerd en dat elk van deze gebeden in twee Rakaʿaat wordt gebeden.

* * *

54

Omdat het erg druk is in Mina, is het aangeraden om in de buurt van je tent te blijven. Zo voorkom je dat je verdwaalt in dit
gigantische tentenkamp.
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9e dag van de maand Dhul Ḥidj-djah: ʿArafah

ﻳَـ ْﻮ ُم َﻋ َﺮﻓَ َﺔ
Na de overnachting in Minaa en het verrichten van het Subh gebed van de 9e Dhul
Ḥidj-djah, vertrekt men na zonsopkomst naar ʿArafaat. Het verblijven in ʿArafaat is
een Rukn van de Ḥadj.
Eenmaal aangekomen in ʿArafaat maakt het niet uit waar men verblijft, als het maar
binnen de grenzen is van ʿArafaat.55 Tegenwoordig krijgen de verschillende groepen
dikwijls een tent toegewezen waarin men kan verblijven.
Het is geen vereiste om op de berg van Raḥmah te staan, maar wel gewenst omdat
de heilige Profeet  dit ook heeft gedaan. Ook is het niet gewenst voor de
bedevaartganger om op deze dag te vasten, in tegenstelling tot degene die geen
Ḥadj verricht.56 Het is voor de bedevaartganger juist gewenst om te eten, om zo
sterk genoeg te zijn voor het verrichten van aanbiddingen en smeekbeden.
Gebruik de tijd tijdens het verblijf in ʿArafaat goed. Verricht de Wuḍu, doe veel
Dhikr, verricht veel smeekbeden, vraag vergiffenis aan Allah, de Verhevene, reciteer
de Qurʾaan etc. tot zonsondergang. Sta richting de Qiblah, met de handpalmen
opgeheven, en smeek Allah, de Almachtige, met veel grootachtig, vrees en
nederigheid om al het goede in deze wereld en om al het goede in het Hiernamaals.
Combineren en halveren van gebeden
Wanneer de tijd voor het Dohr gebed aanbreekt, is het Sunnah om het Dohr- en ʿAsr
gebed met elkaar te combineren. Het is tevens Sunnah om het aantal Rakaʿaat van
Dohr en ʿAsr te halveren.57
Hoelang moet ik in ʿArafaat blijven?
Het is na de Zawaal58 Waadjib om minimaal een gedeelte van de dag door te
brengen in ʿArafaat, en het is een Rukn om na zonsondergang een gedeelte van de
nacht59 door te brengen in ʿArafaat.60 Indien men vóór zonsondergang vertrekt uit
ʿArafaat en niet terugkeert voordat de Fadjr aanbreekt om alsnog een gedeelte van
de nacht in ʿArafaat te verblijven, dan is de Ḥadj niet geldig.
Men dient na zonsondergang geen Maghrib te bidden in ʿArafaat. Het Maghrib
gebed dient men uit te stellen totdat men arriveert in Muzdalifah.
* * *
55

Zowel in Minaa als in ʿArafaat zijn de grenzen duidelijk aangegeven door middel van grote borden.
Voor degene die geen Hadj verricht is het juist gewenst om op deze dag te vasten.
Dus zowel Djamʿ Taqdiem (je verricht zowel de Dohr als ʿAsr direct achter elkaar in de gebedstijd van Dohr) als Qasr (Dohr
verricht je in twee Rakaʿaat in plaats van vier, dit geldt ook voor de ʿAsr).
58
Het moment dat de zon begint af te dalen richting het westen nadat ze haar hoogste punt heeft bereikt wordt “Zawaal”
genoemd. De Zawaal is tevens het begin van de gebedstijd voor de Dohr.
59
De nacht begint volgens de Islamitische kalender altijd na zonsondergang.
60
Men dient na zonsondergang zo lang te verblijven in ʿArafaat als de jd die men nodig hee om tussen twee Sadjdah’s in te
zitten. Dit is de minimale periode die men in ʿArafaat dient door te brengen (tussen zonsondergang en Fadjr) om zo aan deze
Rukn te voldoen.
56
57
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Nacht van 9 op 10 van de maand Dhul Ḥidj-djah: Muzdalifah

ﻟَْﻴـﻠَﺔُ اﻟْ ُﻤ ْﺰ َدﻟَِﻔﺔ
Wanneer men de middag en een poosje na zonsondergang heeft doorgebracht in
ʿArafaat, dan heeft men voldaan aan de tweede Rukn van de Ḥadj. Hierna dient men
naar Muzdalifah te gaan.61
Doe de Talbiyah en gedenk veelvuldig Allah de Verhevene onderweg naar
Muzdalifah. Wees geen last voor andere bedevaartgangers en hinder hen niet.62
Eenmaal aangekomen in Muzdalifah maakt het niet uit waar men verblijft, als het
maar binnen de grenzen van Muzdalifah is. Het eerste wat gedaan dient te worden
wanneer men aankomt in Muzdalifah is het direct achter elkaar verrichten van het
Maghrib- en ʿIshaa gebed.63 Let op: het Maghrib gebed dient dus niet in ʿArafaat te
worden verricht.

De periode van verblijf in Muzdalifah
Het verblijf in Muzdalifah dient plaats te vinden ergens binnen de periode tussen de
terugkeer uit ʿArafaat en het moment dat het licht begint te worden (nog vóór
zonsopkomst). Men is dus niet verplicht om de hele nacht in Muzdalifah door te
brengen. Het volstaat om daar te verblijven voor de duur van de tijd die men nodig
heeft om te stoppen, bagage neer te zetten, Maghrib en ʿIshaa te bidden en de
steentjes voor de Djamaraat te zoeken.
Het is volgens de Maliki Madhab Mandoeb om tot Fadjr in Muzdalifah te verblijven.
Het is gewenst om de Subh te verrichten wanneer het nog duister is en dan nog voor
zonsopkomst te vertrekken. Daarom worden oude en zieke personen aanbevolen om
vóór Fadjr uit Muzdalifah richting Minaa te vertrekken, om zo de drukte te vermijden.
Verzamelen van steentjes voor de Djamaraat
Het is gewenst om in Muzdalifah de steentjes te verzamelen die op de 10e dag van
Dhul Ḥidj-djah naar de Djamarah al-ʿAqabah worden geworpen. De stenen die op de
daarop volgende dagen worden geworpen mogen ook afkomstig zijn van een andere
plek dan Muzdalifah.64

61

Het verblijven in Muzdalifah is Waadjib. Doet men dit niet, dan moet men een boeteoffer doen.
Wanneer zoveel mensen bij elkaar aanwezig zijn, dan kan het voorkomen dat men zijn/haar geduld verliezen. Zo kan het soms
gebeuren dat er wordt voorgedrongen bij de bussen, of dat behoeftigen niet worden geholpen. Dit soort zaken zijn absoluut niet
toegestaan en zeker niet wanneer men de Hadj verricht. Let hier dus goed op en wees te allen tijde geduldig.
63
Dit wordt Djamʿ Taʾgier genoemd: het gecombineerd bidden van de Maghrib en ʿIshaa in de gebeds jd van ʿIshaa, waarbij de
Maghrib drie Rakaʿaat blij en de ʿIshaa wordt gehalveerd tot twee Rakaʿaat (Qasr). Het doen van Djamʿ en Qasr in Muzdalifah
is Sunnah Muʾakkadah.
64
Het kan echter wel handiger zijn om alle steentjes die men nodig heeft (in totaal 49 steentjes) te verzamelen in Muzdalifah.
62
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Naar Djamarah al-ʿAqabah in Minaa
Verricht, nadat je zekerheid hebt dat de dageraad (Fadjr) is begonnen, het Subh
gebed en vertrek65 vervolgens richting Minaa. Ga, eenmaal aangekomen in Minaa,
meteen door naar de Djamarah al-ʿAqabah om 7 steentjes naar te werpen. Het is
ook toegestaan om eerst naar je tent te gaan in Minaa om eventuele bagage af te
zetten etc.

* * *

65

Het is gewenst om voor zonsopkomst te vertrekken.
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10e dag van de maand Dhul Ḥidj-djah

ﻳَـ ْﻮ ُم اﻟْ َﺤ ﱢﺞ ْاﻷَ ْﻛﺒَﺮ
Op de 10e dag van Dhul Ḥidj-djah (de dag van ʿIed al-Aḍḥaa) dient men vijf zaken uit
te voeren, waarbij de onderstaande volgorde gehandhaafd dient te worden:
1.
2.
3.
4.
5.

 اﻟ ﱠﺮْﻣﻲ- Het werpen van 7 steentjes naar de Djamarah al-ʿAqabah.
ﱠﺤﺮ
ْ  اﻟﻨ- Het offeren van een offerdier.

ْﺤﻠْﻖ
َ  اﻟ- Het knippen/scheren van het hoofdhaar.
ِْ اف
ﺿﺔ
ُ  ﻃََﻮ- Het verrichten van de Ṭawaaf al-Ifaaḍah.
َ اﻹﻓَﺎ
ﺴ ْﻌﻲ
 اﻟ ﱠ- Het verrichten van de Saʿy.

Het werpen van 7 steentjes naar de Djamarah al-ʿAqabah
Nadat men in Muzdalifah de Subh heeft verricht, vertrekt men richting de Djamaraat
(in Minaa) terwijl men de Talbiyah opzegt. Eenmaal bij de Djamarah al-ʿAqabah
aangekomen, stopt men met de Talbiyah.66
Sta zodanig bij de Djamarah al-ʿAqabah dat Minaa aan je rechterkant is en Makkah
aan je linkerkant. Werp vervolgens de 7 steentjes -die in Muzdalifah zijn verzameldnaar de Djamarah al-ʿAqabah. Het is de bedoeling dat de steentjes één voor één
worden geworpen, en dat bij elke worp het volgende wordt gezegd:

ِ ﺑِ ْﺴ ِﻢ ا
 اﷲُ أَ ْﻛﺒَﺮ،ﷲ

“BismilLaah, Allaahu Akbar”
Zeg, nadat alle steentjes zijn geworpen, de volgende smeekbede op:

ً َوﻋَ َﻤ ًﻼ َﻣ ْﺸ ُﻜﻮرا، ً َوذَﻧْـﺒًﺎ َﻣﻐْ ُﻔﻮرا، ًاَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﺟ َﻌﻠْﻪُ َﺣﺠﺎ َﻣ ْﺒـ ُﺮورا
Vrije vertaling:

O Allah, laat het een geaccepteerde Hadj zijn. En (laat de zonde) een vergeven zonde
(zijn), en (laat de handelingen) beloonde handelingen (zijn).

66

Volgens de Maliki Madhab is het niet toegestaan om vóór het aanbreken van de dageraad stenen te werpen naar de
Djamarah al-ʿAqabah. De periode voor het werpen begint vanaf de dageraad en duurt voort tot zonsondergang. Het is gewenst
om tussen zonsopkomst en Zawaal (begintijd van Dohr) de stenen te werpen. Stelt men het werpen tot na de Zawaal uit zonder
geldige reden, dan is dit Makroeh.

47
StION Stichting Islamitische Organisatie Nederland

www.stion.nl | info@stion.nl

Na het werpen van de 7 steentjes naar de Djamarah al-ʿAqabah wordt alles, behalve
geslachtsgemeenschap67 en jagen, weer toegestaan wat normaal verboden was
tijdens de Iḥraam. Dit wordt de at-Taḥalloel al-Aṣghar genoemd.68

Het brengen van een offer
Als het goed is wordt de offer geregeld door de reisleider(s) en hoeft de
bedevaartganger zelf niks te regelen.

Het knippen/scheren van het hoofdhaar
Na de offer dient men het hoofdhaar te laten knippen/scheren. Voor de man is het
beter om het hoofdhaar geheel te laten scheren. Voor de vrouw geldt enkel dat ze
haar hoofdhaar dient te laten knippen. Dit doet ze door al haar hoofdhaar te
verzamelen en een klein stukje er van af te laten knippen, ter grootte van een
vingertop.
Let op: de bedevaartganger dient niet zelf zijn/haar hoofdhaar te knippen/scheren,
maar dit te laten doen door een kapper of iemand anders die al uit de staat van
Iḥraam is getreden. Indien men dit toch zelf doet, dan dient men Dam te doen.
De Ṭawaaf al-Ifaaḍah en de Saʿy69
Nadat de steentjes naar de Djamarah al-ʿAqabah zijn geworpen, het offerdier is
geslacht en het hoofdhaar is geschoren/geknipt, dient men naar Makkah te gaan om
de Ṭawaaf al-Ifaaḍah te verrichten. De Ṭawaaf al-Ifaaḍah is de derde Rukn van de
Hadj.
Eenmaal aangekomen bij de Masdjid Ḥaraam in Makkah, begeeft men zich richting
de Kaʿbah. Zorg ervoor dat je ritueel rein bent en begin dan met de Ṭawaaf alIfaaḍah. Bij deze Ṭawaaf geldt dat er geen Idtibaaʿ en geen Raml wordt gedaan.
Doe, na afronding van de Ṭawaaf, Duʿaa bij de Multazam. Verricht vervolgens twee
Rakaʿaat achter Maqaam Ibrahiem. Indien het daar te druk is, dan mogen deze twee
Rakaʿaat ook op een andere plek in de Moskee worden verricht. Drink hierna
Zamzam water totdat je helemaal vol zit.
Ga dan naar de Masʿaa en verricht de Saʿy tussen Ṣafaa en Marwah. De Saʿy is de
vierde Rukn van de Hadj. Na afronding van de Ṭawaaf al-Ifaaḍah en de Saʿy, treedt
men nu geheel uit de Iḥraam en worden de resterende zaken die nog niet
toegestaan waren nu wel weer toegestaan. Dit heet de at-Taḥalloel al-Akbar.

67

Inclusief alle zaken die hierbij horen, zoals voorspel.
Op geslachtsgemeenschap en jagen (op dieren) na, wordt alles weer toegestaan. Voor de man betekent dit o.a. dat hij weer
normale kleding mag aantrekken (het is volgens sommige geleerden wel beter om ook de Tawaaf en Saʿy te verrichten in de
twee witte doeken, zodat alle Arkaan hiermee zijn verricht). Het is volgens Imaam Malik echter wel Makroeh om parfum te
gebruiken Na de at-Taḥalloel al-Aṣghar. Na de Ṭawaaf al-Ifaaḍah treedt men geheel uit de Ihraam (at-Taḥalloel al-Akbar) en
worden alle zaken toegestaan die normaal gesproken niet toegestaan zijn tijdens de Ihraam.
69
Zie hoofdstuk over ʿUmrah voor uitgebreidere uitleg.
68
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Indien men bezig is met de Ṭawaaf al-Ifaaḍah of Saʿy en de Imaam begint met het
ʿIed-gebed, dan dient men niet mee te doen met het ʿIed-gebed, maar verder te gaan
met de Ṭawaaf of Saʿy. Dit in tegenstelling tot de vijf verplichte gebeden; indien een
verplicht gebed aanvangt, dan dient men bij dit gebed aan te sluiten, ook al is men
bezig met de Ṭawaaf of Saʿy.
Let op: de periode waarin de Ṭawaaf al-Ifaaḍah kan worden verricht begint na het
werpen van de steentjes naar de Djamarah al-ʿAqabah, en eindigt bij het aanbreken
van de zonsondergang van de laatste dag van Dhul Ḥidj-djah. Dit betekent dus dat
het niet verplicht of noodzakelijk is om de Ṭawaaf al-Ifaaḍah te verrichten op de 10e
dag van Dhul Ḥidj-djah. Het is toegestaan om dit één of meerdere dagen uit te
stellen.
Na de Ṭawaaf al-Ifaaḍah en Saʿy dient men weer terug te keren naar Minaa om daar
de dagen van Tashrieq70 door te brengen.

* * *

70

De drie dagen na de 10e Dhul Ḥidj-djah.
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11e, 12e en 13e dag van de maand Dhul Ḥidj-djah

أَﻳﱠﺎ ُم اﻟﺘﱠ ْﺸ ِﺮﻳﻖ
Wanneer de Ṭawaaf al-Ifaaḍah en de Saʿy zijn verricht op de dag van de ʿIed (10e
Dhul Ḥidj-djah), dan heeft men alle Arkaan vervuld van de Ḥadj. Hierna dient men
(op de 10e Dhul Ḥidj-djah) terug te keren naar Minaa (voordat de zon onder gaat),
om de resterende rituelen van de Ḥadj te vervullen. Het terugkeren naar Minaa en
daar minmaal 2 nachten verblijven is Waadjib.

Hoeveel dagen dient men in Mina te verblijven?
De dagen van Tashrieq zijn in totaal drie: de 11e, 12e en 13e dag van Dhul Ḥidj-djah.
Het is echter toegestaan om op de 12e dag Minaa te verlaten, op voorwaarde dat dit
vóór zonsondergang gebeurt. Dit heet Taʿdjiel.71 Maar indien men zich nog steeds
binnen de grenzen van Minaa bevindt wanneer de Maghrib aanbreekt, dan dient
men nog een nacht (13e Dhul Ḥidj-djah) te verblijven in Minaa.
Tijdens het verblijf in Minaa dient men de gebeden die uit 4 Rakaʿaat bestaan te
halveren. Dit betekent dat de Dohr, ʿAsr en ʿIshaa worden gehalveerd en dat elk van
deze gebeden in twee Rakaʿaat wordt verricht. Elk gebed dient wel in haar eigen
tijdsperiode te worden verricht.

Het werpen van steentjes naar de Djamaraat
Het is Waadjib om op de dagen van Tashrieq steentjes te werpen naar alle drie de
Djamaraat, waarbij een voorwaarde is om deze volgorde te handhaven: eerst de alDjamarah al-Sughraa, vervolgens de al-Djamarah al-Wusṭaa en als laatst de
Djamarah al-ʿAqabah. Het is de bedoeling dat er 7 steentjes naar elk van deze
Djamaraat wordt geworpen (zie tabel 1). Elk steentje dient apart te worden
geworpen en het is gewenst om bij elke worp de Takbier op te zeggen. Het is
gewenst om na de al-Djamarah al-Sughraa en na de al-Djamarah al-Wusṭaa, al
staande richting de Qiblah, smeekbeden te verrichten.
De periode voor het werpen van de steentjes naar de Djamaraat is vanaf Zawaal72
tot zonsondergang.73 Dit geldt voor alle dagen van Tashrieq.

71

Soerah al-Baqarah, Aayah 203.
Zawaal is het moment waarop de zon begint te verschuiven nadat ze haar hoogste punt heeft bereikt. Dit is tevens de
begintijd voor het Dohr gebed.
73
Indien de steentjes worden geworpen voordat de Zawaal aanbreekt, dan is deze handeling niet geldig en dient dit alsnog
gedaan te worden ná de Zawaal.
72
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Naam
al-Djamarah al-Sughraa
al-Djamarah al-Wusṭaa
Djamarah al-ʿAqabah

Op welke dag?

ﺼ ْﻐﺮى
اَ ْﳉَ َﻤ َﺮُة اﻟ ﱡ

اَ ْﳉَ َﻤَﺮُة اﻟْ ُﻮ ْﺳﻄﻰ
َﲨََﺮةُ اﻟْ َﻌ َﻘﺒَ ِﺔ

Hoeveel stenen?

e

e

e

Elke dag 7 stenen

e

e

e

Elke dag 7 stenen

e

e

11 , 12 en 13 dag
11 , 12 en 13 dag
e

e

10 , 11 , 12 en 13 dag

Elke dag 7 stenen

Tabel 1, op de 10e dag van Dhul Ḥidj-djah wordt alleen naar Djamarah al-ʿAqabah geworpen. Op de 11e, 12e en (indien men nog
een extra dag in Minaa blijft) 13e dag van Dhul Ḥidj-djah wordt naar alle drie de Djamaraat geworpen.

Het verlaten van Minaa
Zoals al aan de orde is geweest is het toegestaan om op de 12e dag van Dhul Ḥidjdjah Minaa te verlaten nadat men de steentjes heeft geworpen naar de Djamaraat.
Voorwaarde hierbij is dat men de grens van Minaa is gepasseerd voordat de zon is
ondergegaan. Is men bij het aanbreken van de zonsondergang nog steeds binnen de
grenzen van Minaa, dan dient men nog een nacht extra door te brengen in Minaa
(de 13e nacht van Dhul Ḥidj-djah) en na Zawaal van deze 13e dag opnieuw steentjes
te werpen naar de Djamaraat. Hierna is men vrij om uit Minaa te vertrekken.

* * *
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Ṭawaaf al-Wadaaʿ
Wanneer men van plan is om te vertrekken uit Makkah Mukarramah om naar huis te
reizen (of, indien men nog niet was gegaan, naar Madinah Munawwarah), dan is het
Mandoeb om vlak voor vertrek de Ṭawaaf al-Wadaaʿ te verrichten. Dit geldt voor
zowel de man als de vrouw.74
De heilige Profeet  heeft gezegd:

ِ َﺣ ُﺪ ُﻛ ْﻢ َﺣ ﱠﱴ ﻳَ ُﻜﻮ َن
ِ اف ﺑِﺎﻟْﺒَـْﻴ
"ﺖ
َ آﺧُﺮ َﻋ ْﻬ ِﺪﻩِ اﻟﻄﱠَﻮ
َ " َﻻ ﻳَـْﻨ ِﻔَﺮ ﱠن أ
Muslim & Aboe Dawud
Vrije vertaling:

"Laat niemand van jullie weggaan (uit Makkah) totdat het laatste wat hij/zij heeft
gedaan de Ṭawaaf is om de Kaʿbah."

Het is Mandoeb om deze Ṭawaaf te verrichten, zodat dit de laatste handeling is die
men doet voordat men vertrekt uit Makkah Mukarramah. Het is dus niet de
bedoeling dat men na deze Ṭawaaf nog een lange periode in Makkah Mukarramah
blijft. Zodra men de Ṭawaaf al-Wadaaʿ heeft verricht, gaat men terug naar het hotel
om het vertrek af te wachten.
De Ṭawaaf al-Wadaaʿ dient precies op dezelfde manier te worden verricht zoals
eerder al is beschreven, alleen verricht de man deze Ṭawaaf (al-Wadaaʿ) nu in zijn
gewone kleding en dient tevens géén Raml te doen in de eerste drie rondgangen.
Verricht na de Ṭawaaf al-Wadaaʿ twee Rakaʿaat achter Maqaam Ibrahiem. Indien
het niet mogelijk is om achter Maqaam Ibrahiem te bidden door de drukte, dan is
het toegestaan om deze twee Rakaʿaat elders binnen de Masdjid Ḥaraam te
verrichten. Reciteer in de eerste Rakʿah Soerah al-Faatiḥah en daarna Soerah alKaafiroen en in de tweede Rakʿah Soerah al-Faatiḥah en daarna Soerah al-Ikhlaaṣ.





74

Uitgezonderd hiervan is de vrouw die in haar maandelijkse menstruatie periode zit.
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