*Hadj & Omrah*

“O Mekka, ik zweer bij Allah, jij bent ongetwijfeld de meest
heilzame plaats op Allah’s aarde. Ik zweer bij Allah, als ik niet
door Allah bevolen werd om jou te verlaten, zou ik jou nooit
hebben verlaten.”

De waarde
waarde van de Hadj & Omrah
“En verkondigt de bedevaart aan de mensen. Zij zullen te voet of op magere kamelen van
verre tot u komen. “ [22:26]
“Zo zij het, Wie dus de heilige geboden van Allah eert, het zal voor hem goed zijn in de ogen
van zijn Heer…”[22:30]
“Voorwaar het eerst bedehuis dat voor de mensen gesticht werd, is dat in het gezegende
Mekka, Als leiding voor de werelden.”[3:96]

Beloning voor de Hadj
“Voorzeker het eerste huis dat voor de mensheid bestemd werd, is dat te Mekka vol van zegeningen en als
richtsnoer voor alle werelden” [3:96]
De Boodschapper van Allah zei:
“De beloning voor een perfecte hadj is niets anders dan het Paradijs.” (Boecharie, Muslim)
Annas B.Malik leverde over:
“Er kwamen twee mensen van de ansaar(de bewoners van Medina) bij de profeet, zij stelden vragen over de
Hadj. De boodschapper van Allah vertelde dit aan hen:,,Zodra je je huis verlaat om de Baitoellah ( Kaba )
te bereiken, schenkt Allah een adjr ( verdienste ) voor ieder stap die je kameel zet en vergeeft een zonde en
verheft je een graad hoger.
Als je na de tawaaf 2 rakaat bid, is het alsof je een slaaf vrijkoopt uit de familiestam van (profeet) Ismail.
De adjr(verdienste) dat je krijgt na de Sai tussen Saffa en Marwa is gelijk aan het vrijkopen van 70 slaven.
Als je woekoef doet in Arafah zegent Allah je met een wereld vol zegeningen. Hij prijst je bij Zijn engelen
en zegt tegen hen:,,”Hier zijn Mijn schepselen, ze zijn vermoeid en van veraf gekomen hopende op Mijn
genade en vergeving.” ( en zegt vervolgens ) ,, O mijn schepselen, al is jullie zonden zoveel als de zandkorrels
in de wereld of zoveel als waterdruppels of het schuim op de zee, Ik zal ze vergeven. O Mijn schepselen
verlaat de Arafah als vergevenen, Ik heb jullie zonden vergeven en ook van hen om wie jullie vergiffenis
hebben gevraagd.
Iedere steen die je gooit in de Djamra verwijdert een grote zonde van je.
Het offer dat je slacht is een verborgen schat bij Allah.
Voor ieder haartje dat van je wordt afgeknipt, krijgt je adjr en wordt een zonde van je vergeven. Ieder
haartje wordt op de dag van de wederopstanding een Noer voor jou”
De mensen vroegen: .. O Gezant van Allah, en als je weinig zonden hebt, wat dan?
Hij zei:..Dan neemt je verdienste toe”
Zodra je de afscheids tawaaf hebt gedaan ben je zondeloos. Er komt dan een engel die zijn hand op je
schouder legt en zegt: ,, begin een nieuw leven, al je zonden zijn vergeven. (Madjmoeatiez zawaid 3:601
hadis 5650)

Abdullah ibn djarrad leverde over dat de Boodschapper van Allah zei:”Verricht de hadj, want zoals water
het vuil wegwast, reinigt de hadj je van zonden.”
Omar ibn Gattab leverde over dat de Boodschapper van Allah zei:
“Het achter elkaar verrichten van de Hadj en de Omrah verwijdert de zonden zoals de blaasbalg van een
ijzersmid de roest van het ijzer verwijdert.” (ibn madja mensaik 3)
De Boodschapper van Allah zei: “De pelgrim is op de heenweg en op de terugweg (van Hadj) onder Allah’s
hoede en omringd met Zijn zegeningen. Als hij tijdens zijn reis moe wordt of in een moeilijke situatie raakt,
zal Allah hem hiervoor vergeven. Voor ieder stap dat hij zet zal Allah zijn graden in het Paradijs 1.000.000
graden verhogen. Voor iedere regendruppel dat op hem valt, zal de beloning van een sjahied (martelaar)
gegeven worden.” (Kanzoel oemal 5:14)

Beloning voor de Omrah
Aboe hoerairah leverde over dat de Boodschapper van Allah zei: “De omrah die door een andere omrah
wordt gevolgd, wist de zonden tussen de twee omrahs. En er is geen ander beloning voor de hadj mabroer
(aanvaard hadj) dan het Paradijs.”(muslim)
Om Malik vroeg:
“O boodschapper van Allah, ik ben een oude zieke vrouw, mag ik in plaats van de hadj iets anders doen dat
gelijk staat aan de hadj?” De Profeet saws antwoordde:”De Omrah in Ramadan is gelijk aan de Hadj.”
(attargaib wet tarhib 2:183)
Ibn Abbas leverde over dat de Boodschapper van Allah saws zei: “Wie voor Ramadan naar Mekka Gaat en
vast en de nachten naar zijn vermogen in aanbidding doorbrengt, zal van Allah na Mekka (periode) een
beloning krijgen van 100.000 vastenmaanden. En zoveel adjr, alsof hij iedere dag en nacht een slaaf
bevrijdt. En de adjr van op een paard tegen de vijanden ten strijd trekkende. Vervolgens zal hij dag en
nacht gezegend worden.” (ibn madja mensaik 106)

Hadj bestrijd armoede
Djabir r.a. leverde over dat de Boodschapper van Allah zei: “Degene die op hadj gaat zal geen ‘Imar’
meemaken.” Er werd aan Djabir gevraagd:”Wat is Imar?” Hij zei: “Geen armoede lijden.”
Aisha r.a. leverde over dat de Boodschapper van Allah zei:”Het vaak verrichten van de Hadj en de Omrah
bestrijdt de armoede.”
(kenzoel ommal 5:6 hadis 11799)

Het gedrag tijdens de hadj
Aboe Aziez Kays leverde over: “Ik hoorde Ibn Abbas de volgende vertellen: “Een man ( inde vlakte van
Arafah) die in de buurt van de profeet saws stond keek naar vrouwen. De profeet stak zijn handen naar
hem uit en probeerde zijn hoofd weg te draaien. Daarna zei hij: “Zo, de zoon van mijn broeder, vandaag is
ongetwijfeld de dag waarin de mens zijn blik, gehoor en tong moet beheersen, zodat hij vergeven kan
worden.” (Madjmoe’atil Zawa’id 3;559)

De boodschapper van Allah zei:
“Wie zich zedelijk gedraagt en de hadj zondeloos voltooit, keert ( zondeloos ) terug als op de dag dat zijn
moeder hem baarde.” (Boecharie)
Djabier leverde over dat de Boodschapper van Allah zei:
“Degene die de hadj voltooit zonder dat zijn moslimbroeders last ondervinden van zijn tong en handelingen
kan rekenen op de vergiffenis van al zijn toekomstige zonden.”

Mikat plaatsen
Mikat is de plaats waar de Hadj begint. De profeet heeft tijdens zijn leven 5 mikaat plaatsen aangewezen.
Bij de Mikat plaats wordt de ihraam aangetrokken of in staat van ihraam getreden.

Ihraam bestaat uit twee ongenaaide witte doeken die mannen
om hun lichaam heen moeten wikkelen. Er mag niets onder de
Ihraam aangetrokken worden. De Ihraam voor de vrouwen
bestaat uit schone witte kleding. De Ihraam moet in één van de
Mikaat plaatsen aangetrokken worden, of nog voor de Mikaat
plaatsen.
Ibn Omra leverde over:
Er werd aan de profeet gevraagd:”Wat moet een persoon in
staat van Ihraam aantrekken?” De Profeet saws antwoordde:
“Iemand in Ihraam mag geen hemd, tulband, (de mannen ) geen
doek op het hoofd, onderbroek of broek, geen kleding van geel
kleur of kleding aantrekken waarop safraan(kruid) zijn kleur
heeft afgegeven. Hij mag geen leren sokken of schoenen aantrekken. Als hij geen pantoffels kan vinden, laat
hem dan de achterkant van zijn leren sokken afsnijden.”(Boecharie, tirmidhi, aboe dawoed)

De verdiensten bij en rondom de Kaba
Begroeten van de kaba:
Abderrahman ibn sawfan leverde over: Toen de boodschapper van Allah Mekka had ingenomen zei ik tegen
mezelf: ik ga me kleding aandoen en ga kijken hoe de profeet de tawaaf verricht. Toen ik er (bij de kaba)
was, kwam hij met zijn metgezellen uit de kaba. Hij ging bij de Kaba vanaf de hidjri tot aan de Kaba deur,
de Kaba begroeten. Daarna legden zij allen hun wangen tegen de Kaba aan ( en deden op die manier
Istilam).
* Het benaderen of te wel het begroeten van de Kaba, de hadjaroel Aswad wordt Istilam genoemd. We
leren uit deze en dergelijke overleveringen dat het Soennah is om de Kaba op die manier ( met de wangen
tegen de Kaba aan) te benaderen.
Sommigen die de islam niet goed kennen denken bij het zien van dit soort handelingen dat de moslims de
Kaba of de hadjaroel aswad aanbidden. Dat is absoluut niet waar, het is niets anders dan gehoorzaamheid
aan Allah. Hij wil dat wij op die manier handelen: Zo zij het, wie dus de heilige geboden van Allah eert,
het zal voor hem goed zijn in de ogen van
van zijn Heer.. 22:30

Handelingen tijdens de Tawaaf
Allah heeft de Kaba, het onschendbare huis tot behoud van de mensheid gemaakt,… 5:97
Tawaaf op blote voeten
Abdoellah ibn Abbas leverde over: “De boodshapper van Allah kwam op blote voeten naar de Haramoe
sjarief (masjid el haraam) en liep op blote voeten naar binnen. Hij deed de tawaaf ook op blote voeten.” (ibn
madja mensaík 35)
Praten tijdens de tawaaf
Ibn Abbas leverde over dat de Boodschapper van Allah zei: “De Tawaaf rondom de baitoellah is zoals het
gebed. Alleen tijdens de Tawaaf mag je praten. Wie tijdens de tawaad wil praten, laat hem dan over
heilzame dingen praten” (Tirmidhi)
Djabier leverde over dat de boodschapper van Allah zei: “Wie 7 keer tawaaf doet rondom de Kaba en de 2
rakaat gebed verricht achter Makamoe Ibrahim en van de Zamzam drinkt. Zal Allah vergeven, hoeveel
zonden hij ook moge hebben. (kenzol ommal)
Wie 50 keer tawaaf doet, zal zo zondeloos worden als op de dag dat zijn moeder hem baarde. (tirmidhi)
Afscheids Tawaaf
Ibn abbas leverde over dat de Boodschapper van Allah zei: “verlaat Mekka niet voordat je de afscheids
tawaaf rondom de baitoellah hebt gedaan.” (ibn medja mensaik 82)
Dua tijdens de tawaaf
Abdula at tamimi leverde over:
Khadija vroeg: “O Boodschapper van Allah. Ik doe de
tawaaf, maar zeg daarbij geen dua. De boodschapper van
Allah zei: Khadija, je kunt deze dua zeggen:
Allahoema igfirli zoenoebi ghatayaya wa amdi wa israfi
fi amri innaka in lam tagfirli toehlikoeni.
Volgens Imam bazzar heeft de boodschapper van Allah
tijdens de tawaaf als volgt dua verricht:
Allahoema inni a’oedhoebika mias sjakki wa shirki wa
nifaaki wa sjikaaki wa soe’iel ahlaaq.
(at tadj2;134)
Toen de Boodschapper van Allah de tawaaf deed, liep hij in de eerste drie rondes snel en in de laatste 4
rondes liep hij gewoon. En daarna ( wanneer het afgelopen was ) verrichtte hij een gebed van 2 rakaat.
(aboe dawoed)
De Boodschapper van Allah citeerde bij de 2 rakaat van de tawaafgebed 2 toegewijde hoofdstukken ( van
de koran) Al kafiroen en Al ikhlaas. (tirmidhi)

Hadjaroel Aswad
Ibn Abbas leverde over dat de Boodschapper van Allah
zei: “Hadjaroel Aswad is een steen van het Paradijs, er
is geen andere steen uit het Paradijs op de aarde. Het
was spierwit (toen het kwam). Als het niet bevlekt zou
zijn door onreinheid van Djahiliya ( onwetendheid ),
zou ieder behoeftige die het aanraakte er genezing aan
ondervinden.”
Abdoellah ibn Saib leverde over:
“Ik hoorde dat de boodschapper van Allah tussen de
twee roekoens ( roekn el yamani en hadjaroel aswad)
citeren: Rabana atina fe donya hasana wa fil aghirati
hasana wa kina azaban nar.
“Hadjaroel Aswad en Makamoe Ibrahiem zijn 2
robijnen van het Paradijs. Allah heeft hun noer gedoofd
( in de wereld). Als hun noer niet gedoofd zou zijn,
zouden zij (alles tussen) het oosten en het westen
verlichten.” (al hakiem mustahak 1:456)
“Ik zweer ( bij Allah ) dat Hadjaroel Aswad op de Dag des Oordeels zal verschijnen met ogen die zien en
tong waarmee het zal praten. Hij zal daarmee getuigen voor hen die hem op de juiste manier hebben
benaderd.”
“Omar ibn ghatab ging de hadjaroel aswad kussen en zei: “Bij Allah, jij bent alleen maar een steen, als ik de
Boodschapper van Allah jou niet zag kussen, zou ik jou niet kussen.”(muslim)

Zamzam
De boodschapper van Allah zei:
“Zamzam is voedzaam eten.”
“Er is genezing voor ziekten in het water van zamzam.”
(aboe dawoed)
Mohamed ibn abdoel ibn bakr leverde over:
Op een dag zat ik bij Ibn abbas. Er kwam een man, ibni
abbas vroeg: Waar kom je vandaan? De man zei: van de
zamzam. Ibn abbas vroeg: Heb je de zamzam naar behoren
gedronken? De man vroeg: Hoe moet dat? Ibn abbas zei:
Wanneer je de zamzam drinkt, wend je dan naar de Qiblah, spreek de naam van Allah erovere uit, haal drie
keer adem en drink dan lessend de zamzam.

Safa en Marwa
Voorzeker, Safa en Marwa zijn onder de tekenen van Allah. Er rust geen zonde op hem, die de hadj doet, of
de omrah verricht, indien hij om beide (heen) loopt. En wie vrijwillig goed doet, voorzeker, Allah is
Waarderend, Alwetend. 2:158
Aboe hoerairah leverde over:
De gezant van Allah liep voorwaarts. Hij ging mekka in en liep meteen naar de Kaba. Eerst begroette hij de
hadjaroel aswad en deed tawaaf. Vervolgens liep hij de Safa heuvel op en keek naar de Kaba. Hij tilde (
kijkend naar de Kaba) zijn handen op, en ging er zikr doen ( Allah gedenken met de takbier, tahlil, tamis en
tawhied. Hij ging door zoals hij wilde. … (moslim)
Takbier – Allahoe Akbar ( Allah is de grootste )
Tahlil – is Tawhied
Tamid – Alhamdoelilah ( alle lof zij Allah )
Tawhied – La illaha illa Allah ( er is geen god behalve Allah )
“Het rennen tussen Safa en Marwa is om kracht te tonen aan de afgodendienaren.” (tirmidhi)
Djabir leverde over dat de Boodschapper van Allah
tussen de safa en Marwa de volgende dua citeerde:
La illaha illahoe wahdahoe la sjarikalah lahoel
moelk wa lahoel hamd wa hoewa ala koli sja’ien
qadir. La illaha ilahoe wahdahoe sadaqah wa
nasara abdahg wa azza djoendahoe wa hazama al
ahzaab wahdah.

Er is geen God dan Allah de Ene.
Hij heeft geen deelgenoten.
Hij heeft heerschappij en macht over
alles. Er is geen God dan Allah,
de Ene. Hij houdt Zijn belofte en
staat Zijn dienaar bij. Hij verijdelt
zijn troepmacht en vernietigd de
vijand zonder helpers.

Verblijven in Arafah
Woekoef ( verblijven ) wordt gedaan in Arafah en daarna in Moezdalifa, Arafah is een hele grote vlakte
waarop alle pelgrims op de 9de dag van Zoel hidja aanwezig moeten zijn. Het speelt een hele belangrijke rol
tijdens de Hadj. De profeet, vrede zij met hem heeft gezegd: “De bedevaart is de Arafah.” Dat wil zeggen
dat het verblijven van Arafah het belangrijkste onderdeel is van de hele bedevaart. Het verblijven op Arafah
is van het middaggebed ( dohr ) tot zonsondergang ( magrib ). Die tijd wordt gebruikt om de diepste wensen
aan Allah te vragen. Het verblijven in Arafah wordt beëindigt na de ghotba ( lezing ) van de imaam. En
ergens in de namiddag uren beëindigt men het verblijf in Arafah. Hierna begint wereldwijd het offerfeest.

En gedenkt
gedenkt Allah gedurende
gedurende het
vastgestelde aantal dagen.
Vertrekt daarna vanwaar de
andere mensen vertrekken (
Arafah ) en zoekt vergiffenis
van Allah; Voorwaar, Allah is
Vergevensgezind, Genadevol.
2:199

Aisha leverde over dat de Gezant van Allah zei:
“ Er is geen ander dag dan Arafah waarin Allah zoveel mensen uit de hel redt…” ( moslim )
Oebadah ibn Samit leverde over dat de Boodschapper van Allah zei:
“O mensen Allah heeft jullie vandaag bevoorrecht en vergeven, ( Hij heeft alles vergeven ) op de rechten na
die tussen jullie elkaar spelen. Hij heeft jullie zonden omwille van de goeden vergeven en heeft de wensen
van de goeden aanvaard. Geef dus in naam van Allah ( van je bezittingen op Allah’s weg).”
Ibn Omar leverde over dat de Boodschapper van Allah zei:
“Op de dag van Arafah kijkt Allah met Rahma naar Zijn schepselen. Hij vergeeft iedereen die zelfs maar
een greintje imaan in zijn hart heeft.”
Talha ibaidullah leverde over dat de Boodschapper van Allah zei:
“Satan is nog nooit zo verontwaardigd, belachelijk en kwaad gezien als op de dag van Arafah. Want op de
Arafah daalt de rahma van Allah neer, Hij vergeeft(daarmee) de grote zonden van mensen. Satan was alleen
tijdens de Badr oorlog zo gezien, hij zag toen hoe Djibriel met de engelen zich in rijen schikten (om de
moslims te helpen).”

Satan bestenigen in Mina
Na het verblijf in Arafah gaat men naar de Moezdalifa (in Mina), daar blijft men 3 dagen. In één van die
nachten worden er stenen verzameld om de Satans te bekogelen. Dit is natuurlijk een symbolishe gebaar
waarmee wordt uitgedrukt dat Satan de grootste vijand van de mens is.
De plaats waar dit gebeurd is eveneens de plaats waar Satan probeerde om Ismail te verleiden. Toen
Ibrahiem Ismail meenam om hem voor Allah te offeren wilde Satan een stokje voor steken. Hij wist dat
Ibrahiem vastbesloten was, dus probeerde hij Ismail over te halen om Allah ongehoorzaam te zijn. Ismail
pakte een aantal stenen en gooide deze naar Satan. Hij weigerde hem te gehoorzamen en koos voor de wil
van Allah.
Bij het stenigen van Satan doen we niet alleen Ismail na, maar leren daarmee ook dat we Satan ten alle
tijden en in welke situatie ook, niet mogen gehoorzamen.
Ibni Abbas leverde over dat de Boodschapper van Allah zei:
“Toen Ibrahiem voor de hadj kwam is Satan verschenen bij de Akaba Dajamara. Ibrahiem bekogelde hem
met 7 stenen en Satan zakte de grond in. Bij de tweede Djamarah verscheen Satan weer, Ibrahiem gooide
weer 7 stenen waarbij Satan weer de grond inzakte. Bij de derde Djamara verscheen Satan weer, Ibrahiem
gooide weer 7 stenen en Satan zakte helemaal de grond in.”

De Hadj van de vrouw!
Aisha leverde over:
(Aisha vroef aan de profeet) We zien dat jihaad de grootste daad is tussen alle handelingen.
Kunnen wij ( vrouwen ) ook meedoen aan de jihaad? De Profeet antwoordde: “De mooiste en het
zegenvolle jihaad ( voor de vrouwen ) is de Hadj. En daarna opstaan voor de ochtendschemering.”
Aisha zei: “Sinds ik dit had gehoord, heb ik altijd de Hadj gedaan.”

meest

Aisha leverde over:
Ik vroeg een keer: “O Boodschapper van Allah, is er een jihaad dat verplicht is voor de vrouwen? Hij
antwoordde: “jazeker, zij hebben een jihaad waarin geen geweld voorkomt; de hadj en de omrah.”

Kleding van de vrouwen
Abdallah ibn Omar leverde over dat de Boodschapper van Allah zei:
“Laat de vrouw in de ihraam staat haar gezicht en handen niet bedekken.”
(aboe dawoed mensaik 32)

Menstruatie
“De vrouwen die menstruatie hebben of in iddah( wachtperiode na scheiding ) zijn moet ghoesl ( grote
wassing ) doen wanneer zij bij de Mikat komt en dan in ihraam treden. Op tawaaf na mag zij alle
onderdelen van de hadj verrichten.”
Een vrouw die menstrueert, mag ( van de profeet ) de hadj beeindigen vóór de afscheidstawaaf (wordt
gedaan). (boecharie)

Haren knippen
“De vrouwen hoeven hun haar niet (totaal) af te knippen. Ze moeten het (klein stukje) korter maken.”
( aboe dawoed )

Mekka

Mekka is de stad van zegeningen. We kunnen
Mekka ook de deur naar het Paradijs noemen. Alleen
mensen die de waarde van Mekka kennen, maken
gebruik van de mogelijkheden. Ondanks het feit dat
Mekka een wereld beroemde stad is, is Mekka toch
onbekend voor de meeste wereldburgers. Alleen
mensen die Mekka hebben ervaren weten wat
Mekka inhoud. Er kan geen enkele stad ermee
vergeleken worden. In Mekka beleven mensen
datgene, wat nergens in de wereld beleefd kan
worden.
“Ibrahiem heeft ongetwijfeld Mekka ( tot een gebied
waarin geen) haraam ( verricht mag worden )
verklaard, hij heeft gebeden voor de inwoners van
Mekka. Zoals Ibrahiem Mekka haraam heeft
verklaard, zo heb ik Medina haraam verklaard. Ik
heb om meer gunsten gebeden als Ibrahiem voor de Mekkanen. (moslim hadj 454)
Asim vroeg aan Anas ibn Malak:
“Heeft de boodschapper van Allah Medina haraam verklaard?”
“Jawel, hij heeft van die tot die plaats haraam verklaard.” “En als iemand tussen die
plaatsen zonde pleegt.” “Dat is heel erg, als iemand daar zonde pleegt zal hij de vloek van
Allah, de engelen en van de mensen krijgen. Op de Dag des Oordeels zal Allah geen enkel
van zijn Fard ( verplicht ) en Soennah ( vrijwillig ) aanbidding aanvaarden.” Ibni Anas
vertelde verder:”Dit geld ook voor degenen die zonden tolereren…”
Het gebed dat iemand thuis bidt telt voor één gebed.. Het gebed dat hij in de moskee van zijn
buurt verricht telt voor 25 gebeden. Het vrijdag gebed in de moskee telt voor 500 gebeden.
Het gebed dat hij in masjid el Aqsa verricht telt voor 50.000 gebeden. Het gebed dat hij in
Masjid el haraam verricht telt voor 100.000 gebeden.
(ibn madja)
Ibni Omar leverde over dat de Boodschapper van Allah zei:
“In de moskee Hayfa ( in Mina ) zijn 70 graven van profeten.”
Abdoellah ibn adl leverde over:
“Ik zag de Boodschapper van Allah op een kameel in de buurt van Hazwara in Mekka. Hij
zei: “O Mekka, ik zweer bij Allah, jij bent ongetwijfeld het meest heilzame plaats op Allah’s
aarde. Ik zweer bij Allah, als ik niet door Allah bevolen werd om jou te verlaten, zou ik jou
nooit hebben verlaten.”

Medina
“Voor degene die Allah’s beloning vermoedt en mij bezoekt in Medina, zal ik sjafaat (
voorspraak ) doen en getuigen op de Dag des Oordeels.”
“De meest zegenrijke dag is vrijdag. Adam is op die dag geschapen en op die dag gestorven.
De Soer ( hoorn ) zal op die dag geblazen worden ( door engel Israfiel ) en de chaos ( van het
laatste uur ) zal op die dag losbarsten. Spreekt daarom op die dag veel salawaat over mij uit.
Want op vrijdag komt het naar mij ( in het graf ) ik word ervan op de hoogte gesteld. De
sahaba’s vroegen: “O Boodschapper van Allah, hoe komt de salawaat bij u, zullen uw
botten niet vergaan?”De Profeet antwoordde: “Allah heeft de aarde verboden om de botten
van de profeten te verteren.” ( Aboe dawoed )
“Het gebied tussen mijn huis en de Mimbar ( Rawda ) is een tuin van het Paradijs. Mijn
Mimbaar staat boven mijn beek ( kawsar ). ( Moslim)

ENKELE VERBODEN ZAKEN TIJDENS DE HADJ
Seksuele contact
Zoenen
Huwelijk aanzoek
Trouwen
Omhelzen
Schelden
Nagels knippen
Haren knippen ( tot na het offeren )
Gezicht bedekken
Handschoenen dragen
Sluier dragen
Tulband dragen
Genaaide kleding dragen ( geldt niet voor de vrouwen )
Parfum gebruiken
Make up gebruiken
Olie op het lichaam smeren
Jagen
Dieren doden
Insecten doden
Ruzie maken
Wanorde veroorzaken
Als men een zonde begaat?
Indien men een overtreding begaat, moet hij 3 dagen vasten en 6 armen voeden of een schaap
slachten en onder de armen verdelen.
Indien men op wild jaagt, moet men geld geven ter waarde van het dier.
Als men geslachtsgemeenschap pleegt, moet men een kameel, een koe of 7 schapen slachten,
of geld geven ter waarde van een kameel.
Bij de kleinere overtredingen, zoals schelden en dergelijke moet men vergiffenis vragen aan
Allah.
]

Enkele zaken die toegestaan zijn:
Een bad nemen
Parasol dragen tegen de zon
Medicijnen gebruiken indien het noodzakelijk is
Een ring, horloge en dergelijke dragen
Een gebroken nagel los trekken
Gevaarlijke dieren doden, zoals giftige slang ( indien noodzakelijk )
Bijzonderheden met betrekking tot de vrouwen
De vrouwen moeten de talbiya zachtjes zeggen.
De vrouwen moeten een gewoon looptempo houden tussen de groene lichten tijdens de sa’ie.
Bij de tahloel wordt alleen een stukje van de haren afgeknipt.
De ihraam van de vrouwen mogen genaaide kleren zijn.
Vrouwen die menstrueren mogen geen tawaaf doen.
Zodra zij zich hersteld moet zij tawaaf doen.
Op tawaaf na mogen zij deelnemen aan ieder ander onderdeel.
Met wie mag een vrouw op hadj gaan?
Mahram is de persoon waarmee geen huwelijk mogelijk is. Een vrouw die de hadj wil
verrichten, moet in eerste instantie met haar man gaan. Indien dat niet mogelijk is kan zij
met een mahram gaan:
Vader
Grootvader
Oom
Zoon
Kleinzoon
De zoon van haar broer of zuster
Zoogbroer
Pleegvader
Schoonvader
Schoonzoon

